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GORONTALO
(RAGORO) - Seiring dengan
tingginya antusias masyarakat
untuk mendapatkan vaksin
Covid 19, kasus positif di
Provinsi Gorontalo juga ikut
turun. Bahkan Gubernur
Gorontalo Rusli Habibie
memberikan apresiasi ter-
hadap dua kabupaten yang
telah mencapai status level 1
PPKM yakni Kabupaten Bone
Bolango dan Gorontalo Utara.
Namun hal ini bukan berarti
seluruh elemen baik pemerin-

tah maupun masyarakat ter-
lepas dari kontrol terhadap
covid19. Demikian ungkap
Gubernur Rusli dalam Rapat
Evaluasi PPKM dan Vaksinasi
yang diperluas bersama
forkopimda secara virtual di
Rujab Gubernur, Selasa
(19/10). 
“kita jangan pernah lengah

dan merasa puas termasuk
Kabupaten Bone Bolango dan
Gorut. Kalau kita lihat di level
ini sudah bisa diperlonggar
tapi harus tetap dipantau terus.

Covid19 terkendali dan
ekonomi juga harus jalan,”
ungkap Rusli. 
Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Gorontalo Yana Yanti
Suleman menerangkan level
yang dicapai disebabkan
pelaksanaan tracking yang ter-
batas. Tracking yang di-
lakukan hanya kepada warga
yang akan melakukan pem-
berangkatan sehingga berim-

Terverifikasi Faktual
Dewan Pers

No: 357/DP-Terverifikasi/K/IV/2019

Eceran   Rp. 4.000

Dua Kabupaten Turun Level 1, Semua Pihak Diminta Tak Lengah

Baca LENGAH...Hal 2

Baca USWAH...Hal 2

USWAH
Oleh : Prof. Fory Armin Naway

Guru Besar FIP UNG dan Ketua PGRI
Kabupaten Gorontalo

USWAH dalam Kamus Besar Bahasa In-
donesia (KBBI) adalah teladan atau kete-
ladanan. Dalam perspektif Islam, teladan
atau keteladanan merupakan manifestasi
dari sikap terpuji yang layak menjadi con-
toh, rujukan dan panutan bagi orang lain
untuk bersikap dan berperilaku yang sama. 
Bahkan teladan atau keteladanan menjadi

salah satu konsep dakwah, yakni “Dakwah
bil hal” selain kewajiban berdakwah

Road To PON XX Papua

Hearing Kasus Dugaan
Malpraktek di RS Multazam

Dekot Minta
IDI Transparan

dan Netral
GORONTALO (RAGORO) - De-

wan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Paling Paham Gorontalo

POSISI PARA 
PETAHANA 
TERANCAM 

GORONTALO (RAGORO)
- Program vaksinasi covid-19
bersama Presiden RI Joko
Widodo yang digelar secara dar-
ing sukses memvaksin 2.442
orang. Jumlah itu terdiri dari
siswa sekolah dan masyarakat
umum. Vaksinasi yang dikoor-
dinir oleh Badan Intelijen

Daerah (BINDA) Gorontalo itu
dipusatkan di empat titik yakni
SMA 3 Gorontalo, SMA 1
Gorut, SMK Boalemo dan SMA
1 Marisa, Selasa (19/10). 
Gubernur Gorontalo Rusli

Habibie menyambut baik
kegiatan tersebut. Menurutnya,
apa yang dilakukan oleh BINDA

dan unsur Forkopimda lainnya
sangat membantu terwujudnya
target 70 persen vaksinasi di
Gorontalo hingga akhir tahun.
“Vaksinasi untuk siswa sekolah
tidak saja dilakukan saat daring

Baca IKUTI...Hal 2

PELAKSANAAN vaksinasi masal yang digelar oleh pemerintah dan
pihak swasta, memberikan dampak positif pada menurunnya angka
positif. (f.Kominfo)

KAMIS, 21 OKTOBER 2021

GORONTALO (RAGORO) - Wa-
likota Gorontalo Marten Taha membuk-
tikan janjinya memberikan bonus satu
buah rumah. Untuk atlet  Kota
Gorontalo yang meraih medali emas di
PON Papua. Bahkan sebelum penyera-
han, walikota Gorontalo mengecek lang-
sung rumah tersebut yang berada di
Kelurahan Dulomo Selatan, kompleks
Alia Residence. 
Bahkan tadi malam Selasa (19/10) ke-

marin, walikota mengundang seluruh
atlet di rumah dinas untuk ramah tamah.
Sekaligus penyerahan bonus kepada
atlet Kota Gorontalo. “satu emas, bonus-
nya 1 buah rumah, terkait perak dan pe-
runggu, itu akan saya perjuangkan,
apakah uang atau sepeda motor,” ujar
Marten Taha kepada wartawan, usai
meninjau rumah yang akan diberikan
kepada atlet takraw. 
Untuk Kota Gorontalo, ada atlet dari

tim takraw  yang meraih medali emas,
yakni Hendra Pago, Zaiki Ladada. Dan
Moh Adrin Mahdang peraih medali pe-
runggu dari Atletik nomor 1500 meter.
Lalu bagaimana dengan Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Gorontalo? Seperti
diketahui, seluruh atlet sudah menge-
tahui kalau Pemprov telah menyediakan
bonus Rp200.000.000 peraih medali

Baca BONUS...Hal 2

Rusli Habibie memang seorang politisi,
tetapi dalam mengambil keputusan politik, Ketua

DPD I Partai Golkar ini selaku berdasarkan pertim-
bangan-pertimbangan ilmiah. Dan tokoh yang satu
ini sangat hebat meracik politik dan ilmiah. Dia tak

mau memaksakan kehendak dalam arena 
pertarungan politik. 

KARENA itu kalau ada pertanyaan apakah
sudah pasti Idah Syahidah akan maju di Pil-
gub? maka jawabannya tergantung
rekomendasi survei. Jadi bukan sekadar

bagus, tetapi berapa besar peluang kemenangan yang
bisa diraih. Jadi jika ada kader lainnya yang pelu-
angnya lebih besar, maka bisa dipastikan Golkar akan
menampilkan kader yang bisa memenangkan per-
tarungan. 
Golkar ingin menang, ingat RH pernah men-

gatakan, sia-sia dia menjabat sebagai Ketua Golkar
tiga periode kalau tak bisa mempertahankan kursi

Baca TIKET...Hal 2

Walikota Serahkan
Bonus 2 Rumah
Atlet PON
Tunggu Bonus
dari Pemprov 

PRESIDEN Jokowi menyaksikan secara daring pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di SMAN 3 Kota Gorontalo. (f.Kominfo)

Baca NETRAL...Hal 2

GORONTALO (RAGORO) -
Siapa yang akan jadi Ketua DPC
PPP untuk periode 2021-2026 me-
mang akan ditentukan oleh DPP
PPP, tetapi hasil rapat formatur
yang berlangsung Selasa kemarin,
sudah bisa ditebak siapa saja yang
akan menjadi Ketua DPC PPP peri-
ode 2021-2026. 
Dari DPC Bone Bolango ada satu

nama dari kalangan perempuan
yakni dr. Shanty Harun. Istri dari
Azan Piola ini sudah bisa dipastikan
akan dipilih oleh DPP karena dia

adalah orang lama di PPP. Di
Boalemo ada nama Abdillah Al
Hasni, dia juga pernah memimpin
DPC  PPP Boalemo dan berhasil
meraih 3 kursi. 
Kemudian dari Gorut ada beber-

apa nama, termasuk Wabup Thariq
Modanggu, belum tahu siapa yang
akan dipilih DPP, karena ada nama
lain yaitu Alfian Pomalingo. Sedan-
gkan dari Kota, ada dua nama yang
dikirim yakni Rivai Bukusu dan
Achmad Monoarfa. 
Sementara dari Kabgor muncul

nama Awaludin Pauweni, dimana
Wakil Ketua Deprov ini tiba-tiba
muncul ke permukaan, karena
tokoh yang satu ini sejak dulu dia
tak pernah ikut meramaikan bursa
calon ketua di arena Muscab. 
Sekretaris DPW PPP, Sarwan

Laduhu belum mau berkomentar
soal hasil rapat formatur yang
berlangsung Selasa kemarin,
alasannya rapat formatur belum
final. Sementara itu, nama-nama

Baca PETAHANA...Hal 2

SIAPA 
SAJA KETUA

DPC PPP 
SUDAH BISA

DITEBAK

Shanty Harun Abdillah Alhasni Thariq Modanggu Alfian Pomalingo Rivai Bukusu Achmad Monoarfa Awaludin Pauweni

IDAH INGIN
DAPAT TIKET
GOLKAR 
DENGAN SAH

2.442 Orang Ikuti Vaksinasi Covid-19
Bersama Presiden Jokowi

KETUA IDI saat memberikan keterangan pada RDP di Dekot
Gorontalo tentang kasus dugaan malpraktek di RS Multazam.
(foto/istimewa)

WALIKOTA Gorontalo, Marten Taha saat
meninjau rumah yang jadi bonus bagi atlit
Gorontalo peraih medali emas pada PON XX
Papua. (foto/istimewa)



Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan (FKIP)

Universitas Muhammadiyah
Gorontalo (UMGO), 
Senin kemarin (18/10)

melaksanakan Rapat Kerja
(Raker) tahun ajaran 2021-
2022 di Gedung Haryono
Suyono, LPPM UMGO. 

KEGIATAN ini di-
hadiri oleh Rektor
UMGO, Prof. Abd.
Kadim Masaong,

Wakil Rektor I, Prof. Dr. Hj.
Moon Hidayati Otoluwa,
Wakil Rektor II, Dr.
Salahudin Pakaya, Dekan
FKIP, Dr. H. Abd. Hamid
Isa, para Dekan UMGO,
para Dosen di lingkungan
FKIP dan perwakilan dari
Pengurus Lembaga Maha-

siswa.  Mengawali kegiatan,
Ketua Panitia Pelaksana,
Wirna Tangahu,S.Pd, M.Pd
menyampaikan bahwa tu-
juan dari raker ini untuk
menghasilkan program yang
inovatif dan berbasis pen-
ingkatan akreditasi. "Lihat
saja seluruh peserta terdiri
dari semua dosen FKIP dan
perwakilan mahasiswa,"
ungkapnya. Sementara itu,
Dekan FKIP, Dr. H. Abd.
Hamid Isa menjelaskan,
bahwa pihaknya juga akan
mengevaluasi seluruh pro-
gram kerja tahun sebelum-
nya.  "Kami akan membena
hi ruang kuliah dan pen-
guatan lembaga organisasi
kemahasiswaan, makanya
kami libatkan perwakilan
mahasiswa disini," tukas

Hamid. Tahun ke 5 FKIP ini,
kata Hamid, pihaknya sudah
memiliki alumni yang
banyak memberikan support
terhadap kampus.  Termasuk
para dosen yang sudah
melakukan pertukaran men-
gajar dengan Universitas
Negeri Gorontalo (UNG)
dalam program Merdeka Be-
lajar Kampus Merdeka
(MBKM).  "Tahun ini kami
sudah punya alumni pertama
di prodi PGSD. Mereka
banyak bersosialisasi dan
mensupport kampus.  Al-
hamdulillah juga, dosen
kami sudah melaksanakan
pertukaran mengajar dengan
PGSD UNG," terangnya.
Kegiatan ini tentunya

mendapat dukungan penuh
dari para pimpinan kampus.

Menurut Wakil Rektor II, Dr.
Salahudin Pakaya, rapat
kerja adalah kegiatan untuk
memaksimalkan potensi dan
energi termasuk penggunaan
anggaran untuk mencapai
peningkatan dan pembena-
han 9 standar akreditasi.
"Semua itu sudah kita sepa-
kati bersama," paparnya.
Sesuai pantauan awak

media, Rektor UMGO, Prof.
Kadim menutup kegiatan
dengan membawakan materi
tentang arah dan kebijakan
umum tata kelola kelemba-
gaan UMGO dan menyam-
paikan pesan moral kepada
seluruh peserta rapat kerja.
"Hidup-hidupilah Muham-
madiyah dan jangan mencari
hidup di Muhammadiyah,"
pungkasnya. (rg-63/HMS)

dengan Bapak Presiden ini,
tapi juga sudah kita lakukan
beberapa kali. Bukan hanya
siswa, tapi guru-gurunya,
orang tuanya juga sebagai
syarat sekolah dibuka tatap
muka,” ucap Rusli. Guber-
nur juga mengingatkan
bahwa kondisi kasus covid-
19 di Gorontalo yang me-
landai tidak bisa membuat
semua pihak lengah.
Kuncinya adalah vaksinasi,
melaksanakan terus 3T

tracking, tracing dan treat-
ment serta menjaga protokol
kesehatan. Menariknya
vaksinasi bersama Presiden
Joko Widodo ini dilak-
sanakan di 10 provinsi di-
antaranya Jawa Barat,
Lampung, Jambi, Kaliman-
tan Barat dan Gorontalo, di-
mana Provinsi Gorontalo
mendapat kesempatan per-
tama disapa oleh Presiden
Jokowi. Sejumlah siswa
yang mengikuti vaksinasi di
SMA 3 Gorontalo, berke-
sempatan berbincang dengan
Presiden Jokowi, bahkan
mereka meminta Presiden

Jokowi untuk datang
berkunjung ke Gorontalo,
yang disambut posirif oleh
Presiden Jokowi. Dihadapan
siswa SMA Jokowi berjanji
akan datang ke Gorontalo
untuk melihat langsung kon-
disi daerah terkini.  Hingga
tanggal 18 Oktober 2021
kasus aktif covid-19 di
Gorontalo ada di angka 21
orang. Satu kota dan tiga
kabupaten berstatus level 2
dengan angka kasus antara
1-10 orang. Kabupaten
Boalemo dan Gorut berada
di level 1 dengan nol kasus
positif. (rg-25)

ketua DPC Kabupaten/Kota
kabarnya sudah ada dikan-
tong Nelson Pomalingo.
“hari ini saya ke DPP, mem-
bawa nama-nama itu,” ujar
Nelson, sembari men-
gatakan, ada beberapa nama
baru, ada juga nama yang

lama. “ada yang kita bawa 3
nama, 2 nama, bahkan ada
hanya 1 nama saja yang nan-
tinya akan dipilih oleh DPP,
tentunya dengan pertimban-
gan kualitatif dan kumu-
latif,” tambahnya. Nelson
mengungkapkan ada tiga hal
yang menjadi pertimbangan
DPW dan DPP yakni kin-
erja, prestasi dan loyalitas.
Nelson meminta agar semua

keputusan bisa diterima
semua pihak, sebab
mekanisme di PPP sudah
berubah, Muscab bukan
memilih ketua, namun meru-
muskan bersama formatur
untuk mengusulkan calon-
calon Ketua ke DPP. “selebi-
hnya keputusan ada di DPP
sebagai pemegang penuh hi-
rarki partai tertinggi,” tutur
Nelson. (awal-46/rg-53)

Gubernur. Dia merasa gagal
sebagai Ketua kalau Golkar
kalah di Pilgub. Itulah se-
babnya dia menurunkan 5
tokoh Golkar untuk bisa
mendapat tiket ke Pilgub,
termasuk istrinya. RH tak
perduli, apakah Roem
Kono, apakah Tonny Uloli,
apakah Marten Taha,
apakah Syarief Mbuinga
atau apakah Idah Syahidah.
Pertanyaannya apakah RH
juga mempersiapkan Idah di

papan dua? Kalau itu pent-
ing untuk meraih kemenan-
gan, maka mungkin saja dia
akan merestui istrinya untuk
menjadi Cawagub, tetapi
langkah pertama Idah
adalah Cagub. Nah, untuk
mendapatkan rekomendasi
Golkar, maka Survei harus
benar-benar sangat kuat,
dan RH ingin agar Idah
mendapatkan dukungan
Golkar dengan hasil survei.
Begitu juga dengan kader
lainnya, jika ingin mendap-
atkan dukungan Golkar,
maka Survei harus sangat
bagus. Jadi kalau survei

Idah sangat bagus, itu
artinya dia sudah mendap-
atkan tiket ke Pilgub, tetapi
kalau hasil survei biasa-
biasa saja, maka bisa di-
pastikan RH tidak akan
melepas istrinya itu ke
arena Pilgub. Kemungkinan
besar Idah akan banting stir
ke Pilbup Gorut atau Pil-
wako, karena Golkar di dua
daerah ini meminta agar
Idah bertarung di Pilwako
atau Pilbup. Besar kemu-
ngkinan RH akan melepas
Idah ke Pilwako atau Pilbup
ketimbang maju di Pilgub
untuk papan dua. (awal-46)

Sambungan dari Hal 1
TIKET...
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bas pada angka kematian na-
sional yang tidak pernah
naik. Secara epidemiologi,
menurut Yana data ini tidak
bermakna. Kedisiplinan
dalam melakukan tracking
dan pelaporan data harus
diklarifikasi lagi. Tracking
harus dilakukan terhadap
warga yang memiliki kontak

erat dengan pasien positif.
Hal ini juga tidak menutup
kemungkinan warga yang
akan melakukan pem-
berangkatan. “ketika
diperiksa misalnya seratus
orang, yang ditemukan tidak
sampai satu yang positif.
Kualitas yang diperiksa ini
menjadi tanda tanya, karena
kembali di tracking tadi be-
rarti yang diperiksa ini
bukan kontak erat, sebatas
pada yang orang mau be-

rangkat, bukan tracking
pada epidemiologi mencari
orang yang positif, sehingga
ini berimbas kepada angka
kematian yang begitu terus
pada rata-rata kematian na-
sional,” ujar Yana. Menang-
gapi hal ini, Rusli
menyarankan untuk
melakukan tracking maksi-
mal kepada 15 orang yang
terkonfirmasi atau memiliki
riwayat kontak erat terhadap
pasien positif. Gubernur

juga merencanakan akan
lebih menjangkau daerah-
daerah pelosok bersama Sat-
gas Covid-19 untuk
melakukan pemantauan
lebih intens kepada warga.
Setelah beberapa kali men-
gunjungi daerah pelosok, ia
menemukan warga yang
tidak lagi melakukan pro-
tokol kesehatan. “kita jan-
gan sampai kecolongan,
tetap waspada,” tegasnya.
(rg-25)
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Wartawan Rakyat Gorontalo di-
larang menerima uang maupun
barang dari sumber berita.

Wartawan Rakyat Gorontalo
dibekali dengan kartu pers ketika
menjalankan  tugas.

Jika ada kejanggalan.baik ten-
tang identitas wartawan maupun
tentang tindakan wartawan
dapat menghubungi redaksi
Rakyat Gorontalo.

: Dahlan Iskan 
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: Urief Hassan
: Mohamad Sirham
: Raden  Syarief Abdullah 
: Haryono
: Sahril Rasid, S.Sos
: Awalludin
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Kota Gorontalo, bergerak
cepat menanggapi kasus
dugaan malpraktek di RS
Multazam Kota Gorontalo.
Gabungan komisi di DPRD
Kota Gorontalo menggelar
Rapat Dengar Pendapat
(RPD) dengan menghadirkan
unsur Pemerintah Daerah
yakni Dinas Kesehatan, Di-
rektur Rumah Sakit (RS)
Aloei Saboe, Pihak RS Mul-
tazam, Serta sejumlah Dok-
ter, dan pihak korban yang
didampingi langsung kuasa
Hukum. Pada kesempatan
itu, DPRD menanyakan alur
cerita kasus ini. Memang dari
masing-masing keterangan

yang disampaikan, terdapat
sedikit perbedaan, tetapi per-
soalan ini sudah diserahkan
penanganannya kepada
Ikatan Dokter Indonesia
untuk menuntaskan persoalan
ini. Anggota DPRD Kota
Gorontalo, Darmawan Dum-
ing mengaku kecewa dengan
manejemen RS Multazam,
sehingga timbul masalah ini.
“ini masalah serius, semoga
bisa jadi pembelajaran untuk
semua pihak, dan saya minta
IDI harus transparan dan ne-
tral menangani masalah ini,”
kata Darmawan Duming. Se-
lanjutnya, anggota DPRD
dari PAN, Herman Haluti
menanyakan beberapa lama
pihak IDI menangani sen-
gketa medis ini? “kalau
waktu yang dibutuhkan satu

minggu, kami minta hasilnya
juga diserahkan ke DPRD
Kota Gorontalo,” ujarnya. 
Herman juga menyarankan

agar pihak Keluarga dengan
pihak Dokter bertemu dan
menyelesaikan persoalan itu
secara musyawarah. Hal
sama disampaikan anggota
DPRD Kota Gorontalo,
Irwan Hunawa yang meminta
agar persoalan ini segera
diusut tuntas sampai meng-
hasilkan sebuah keputusan
yang bisa menyenangkan
semua orang. Irwan tidak
mau masuk lebih spesifik
karena ini masalah teknis ke-
dokteran, dan itu sudah tugas
IDI dan Majelis Kode Etik
Kedokteran (MKEK).
Namun kata Irwan, penan-
ganan masalah ini harus

transparan dan benar-benar
tuntas. Sementara itu, Ketua
IDI Kota Gorontalo, Isman
Jusuf berjanji secepatnya
akan melalukan audit medik,
karena beberapa hari ini
masih mengumpulkan data-
data dari pihak terkait. “jika
datanya sudah terkumpul,
maka akan kita serahkan ke
MKEK untuk mengkaji lagi
data tersebut, dan hasilnya
akan diumumkan melalui
media,” jelasnya. 
Isman mohon doa agar

tugas ini bisa dituntaskan
dengan waktu secepatnya.
Isman menambahkan pada
sidang MKEK nanti sifatnya
tertutup, tetapi semua pihak
akan dilibatkan, baik dokter,
rumah sakit, bahkan kelu-
arga. (fah)

Sambungan dari Hal 1
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Sambungan dari Hal 1
PETAHANA...

melalui dakwah “bil lissan”
dan  dakwah “bil Kalam”
atau dakwah melalui
tulisan. Keteladanan meru-
pakan konsep dakwah Rasu-
lullah SAW yang menjadi
salah satu instrumen pe-
nentu kebesaran ajaran

Islam hingga tersebar ke
seluruh dunia. Keluhuran
dan kebesaran Islam terban-
gun dari akhlak terpuji Ra-
sulullah yang diharapkan
menjadi inspirasi dan
teladan bagi ummat Islam di
manapun. Esensi ajaran
Islam terletak pada akhlak,
sebagaimana Hadis Nabi
SAW yang artinya “Aku di-
utus Allah untuk menyem-

purnakan Akhlak manusia”.
Dalam sebuah kisah dise-
butkan, bagaimana kelem-
butan hati Nabi meluluhkan
kekerasan hati seorang
Yahudi yang setiap kali me-
ludahi Nabi, namun ketika
orang Yahudi itu sakit, Nabi
SAW merupakan orang
yang pertama menjen-
guknya. 

(Bersambung)

Sambungan dari Hal 1
USWAH...

emas, Rp100,000.000 peraih
medali perak, dan
Rp50.000.000 peraih medali
perunggu, belum termasuk
untuk pelatih yang anak
didiknya meraih medali.
“takraw sudah berjuang, al-
hamdulilah meraih dua
medali emas, dan prestasi ini
kami pertahankan 3 kali
penyelenggaraan PON, kami
bersyukur pemerintah
Provinsi Gorontalo, maupun
kabupaten kota juga meng-
hargai perjuangan para atlet,”
tukas Pelatih Takraw Harson
Taha. Menurutnya, sangat
wajar kalau kemudian para
atlet dihargai prestasinya den-
gan bonus. “kami sebelum ke
papua dalam rapat sudah diu-

mumkan kalau peraih medali
emas akan mendapatkan
penghargaan dari Pemprov,
tentunya ini jadi pemacu se-
mangat para atlet Gorontalo,”
ujarnya. 
Diakuinya, para atlet tidak

melihat nilai bonus yang di-
janjikan, karena kalau meli-
hat nilai bonus, para atlet dan
pelatih seperti takraw sudah
berkali kali di dekati daerah
lain. Seperti DKI Jakarta den-
gan bonus Rp650 juta,
bahkan papua berani dengan
Rp1 miliar untuk medali
emas, tapi kami tidak
bergeming, karena kecintaan
akan daerah. “jadi kiranya
Pemprov pantas menghargai
para atlet yang membawa
nama harum daerah,”
ujarnya. Hal senada juga dite-
gaskan oleh pelatih Taek-
wondo Januar Budiman

Lahay. Ditangan pelatih Jan-
uar, atlet Taekwondo Silvana
Lamanda berhasil meraih
medali perak. 
“apa yang diraih oleh Sil-

vana Lamanda ini bukan
karya sesaat, tapi melalui
proses latihan, dan mengikuti
iven-iven di luar daerah,
hampir 2 tahun persiapan,
akhirnya mampu meraih
perak, ini luar biasa karena
dihadapinya adalah atlet na-
sional junior, Silvana masih
muda, masa depannya masih
panjang,” ujarnya. Januar
juga berterima kasih, karena
dari awal mendapat support
dari pemerintah Provinsi
yang telah memberikan peng-
hargaan kepada atlet
berprestasi. “sebelum
bertanding, kami sudah diber-
itahukan, jadi secara tidak
langsung ini memberikan

motivasi sendiri bagi atlet,”
ungkap Januar Budiman
Lahay. Hal senada juga di-
ungkapkan tim sukses PON
Safrin Saifi. Menurutnya
bonus dijanjikan Pemprov hal
yang wajar, mengingat
daerah lain juga penghargaan
kepada atlet peraih medali
luar biasa. Tapi kata Safrin,
seluruh atlet memahami kon-
disi daerah. Sekalipun tidak
sama dengan daerah lain, tapi
apa yang telah diungkapkan
saat menuju papua kepada
para atlet itu sudah memoti-
vasi. “tidak mesti sama
daerah lain, atlet semuanya
paham dengan kondisi
daerah, semoga bonus ini
akan cepat dikucurkan, agar
para atlet ini bisa lebih
bergairah lagi meningkatkan
prestasinya,” ujar Safrin
Saifi. (riel)

Sambungan dari Hal 1
BONUS...

Rakyat Gorontalo Halaman 02
KAMIS, 21 OKTOBER 2021

SAMBUNGAN

FKIP UMGO GELAR RAKER
TAHUN AJARAN 2021-2022

RANGKAIAN kegiatan Rapat Kerja (Raker) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGO) Tahun Ajaran 2021-2022, di gedung Haryono Suyono, LPPM UMGO.
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Polsek Tilamuta Pantau
Vaksinasi di SMK 1 Tilamuta 
GORONTALO (RAGORO) -

Polsek Tilamuta, Polres Boalemo
melaksanakan kegiatan patroli di
seputaran wilayah Kecamatan Til-
amuta dalam rangka menjaga
Kamtibmas agar tetap aman dan
kondusif, Selasa (19/10/2021). Se-
lain patroli, personil Polsek Tila-
muta yang dipimpin langsung
Kapolsek Tilamuta, IPTU H. M.
Imran, turut serta memantau lang-
sung pelaksanaan kegiatan vaksi-
nasi di SMK N 1 Tilamuta. Pada
kesempatan itu, para personil
menyampaikan pesan-pesan
Kamtibmas, serta memberikan se-
mangat kepada para siswa untuk
tidak takut mengikuti vaksinasi,
karena vaksin yang digunakan
oleh pemerintah, aman dan halal.

Manfaatnya untuk tubuh menjadi
kebal dari paparan Covid-19. Se-
lain itu, para personil juga mem-
berikan edukasi kepada para siswa,
walaupun sudah melakukan vaksi-
nasi, agar tetap mematuhi dan
mentaati protokol kesehatan, yaitu
pakai masker, jaga jarak, cuci tan-
gan dengan sabun di air yang men-
galir atau gunakan hand sanitizer,
serta tidak berkerumun dan kurangi
mobilitas. Kapolsek Tilamuta,
IPTU H. M. Imran mengatakan,
kegiatan patroli ini selain untuk
menjaga Kamtibmas, juga untuk
mendukung percepatan vaksinasi
dengan tujuan memutus mata rantai
penyebaran dan penularan virus
covid-19 di wilayah Kecamatan
Tilamuta. (awal-46)
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Bupati Kukuhkan Pengurus
Empat Organisasi Islam

BONE BOLANGO
(RAGORO) - Bupati Bone
Bolango, Hamim Pou, men-
gukuhkan empat pengurus or-
ganisasi Islam di Bone Bolango.
Empat organisasi itu ialah Lem-
baga Adat, Pengurus Hari Besar
Islam (PHBI), Badan Waqaf,
dan Badan Takmirul Masjid
Agung Baitul Haq Islamic Cen-
ter Bone Bolango. Pengukuhan
ini berlangsung saat perayaan
Maulid Nabi Muhammad SAW
1443 H/2021 yang diseleng-
garakan di Masjid Agung Baitul
Haq Islamic Center Bone Bolan-
go, Senin malam (18/10/2021).
Dalam sambutannya Bupati
Hamim menyampaikan selama
bekerja untuk para pengurus
yang baru saja dikukuhkan. Ia
berharap dengan kepengurusan

yang bagus akan menghasilkan
output dan outcome yang se-
makin baik dan berkinerja.
Dalam kesempatan ini juga Bu-
pati Hamim menitipkan kepada
empat organisasi tersebut untuk
bersiap menyambut Musabaqah
Tilawatil Qur’an (MTQ) se-
Provinsi Gorontalo yang akan
dipusatkan di Bone Bolango
tahun depan. “panitiannya sudah
bisa disiapkan sejak awal se-
hingga sumber pendanaannya
bisa 50% dari Pemerintah dan
50% lainnya melalui para spon-
sor-sponsor,” ujar Bupati
Hamim. Bupati Hamim sendiri
menargetkan pelaksanaan MTQ
se-Provinsi Gorontalo di tahun
depan bisa berjalan dengan baik
dan menghasilkan Bone Bolango
sebagai juara umum. (awal-46)

KAPOLSEK Tilamuta bersama tim saat meninjau vaksinasi siswa SMK.
(foto/istimewa)

KAPOLRES Bone Bolango meninjau langsung kegiatan vaksinasi di Duano. (foto/istimewa)

Warga Bonebol
Antusias Ikut Vaksinasi

BONE BOLANGO
(RAGORO) - Wakil Bupati Bone
Bolango, Merlan S. Uloli di-
dampingi Sekda Ishak Ntoma, Plt.
Asisten I Aznan Nadjamudin, Plt.
Asisten II Jusni Bolilio, Asisten
III Iwan Mustapa, Kepala Dinas
Dikbud Marni Nisabu dan sejum-
lah pimpinan OPD lainnya
melakukan kunjungan ke Sekolah
Dasar Negeri (SDN) 5 Bulango
Selatan, Senin (18/10/2021).
Wabup pun dibuat terharu dan

bangga karena disambut dengan
adat Tuja’i dan Langga yang diper-
ankan oleh anak-anak didik
maupun para siswa-siswi di seko-
lah tersebut. “saya terharu dan
bangga disambut dengan adat,
apalagi anak-anak didik ini yang
melakukannya, ini perlu diapresiasi
karena selama ini kalau kunjungan
Mopotilolo, semua orang-orang
tua yang melakukannya, seolah-
olah tidak ada lagi kadernya atau
dikaderkan,” kata Wabup Merlan

terharu. Merlan pun memberikan
apresiasinya untuk SDN 5 Bulango
Selatan yang sudah menginisiasi
bahwa anak-anak didiknya ini se-
jak dini diajarkan mengenai adat
istiadat, terutama Tuja’i dan Lang-
ga. Dengan harapan yang tua-tua
sudah bisa istirahat, dan kemudian
yang muda-muda inilah yang
mengambil peran. “terkadang kita
ini merasa berdosa, karena sudah
orang-orang tua kita yang
melakukan Tuja’i, Langga dan

Mopotilolo bahkan mereka mem-
berikan minuman dan makanan
kepada kita saat disambut secara
adat,” kata Merlan. Disisi lain,
Wabup pun berharap adat istiadat
seperti ini perlu dilestarikan. ”al-
hamdulillah di SDN 5 Bulango
Selatan ini kita bisa menyaksikan
kreasi dan kreativitas anak-anak
untuk terus belajar di dalam seni
untuk meningkatkan kearifan lokal
dan kesenian,” tandas Merlan.
(awal-46)

BONE BOLANGO (RAGORO)
- Bupati Bone Bolango, Hamim Pou,
untuk mengingatkan umat muslim
untuk selalu meneladani kepribadian
Rasulullah Nabi Muhammad SAW
dalam kehidupan sehari-hari. “kita
bersyukur bahwa Nabi Muhammad
SAW adalah manusia besar, Rasul-
ullah panduan dan panutan kita

semua dalam kehidupan,” kata Bupati
Hamim Pou pada acara puncak doa
Maulid Nabi Muhammad SAW 1443
H/2021 secara tradisional, di Masjid
Baitul Haq Islamic Center Bone
Bolango, Selasa (19/10/2021).
Olehnya itu, kata Bupati, kita patut
merayakan dengan semeriah mungkin
atas kelahiran Nabi akhirul zaman

yang telah mengantarkan manusia
dari kegelapan ke pintu terang ben-
derang. “sedangkan orang biasa-
biasa saja kelahirannya kita rayakan,
apalagi ini seorang manusia luar
biasa, kekasih Allah, Rasulullah
SAW, maka hendaknya kita menye-
marakan kelahiran beliau dengan
berbagai kegiatan dan syukuran,

banyak bersyukur dan tentu banyak
bersedekah,” ujar Bupati Hamim
Pou. Turut hadir dalam acara puncak
doa Maulid Nabi Muhammad SAW
1443 H/2021 secara tradisional,
Wakil Bupati Merlan S. Uloli, Sekda
Ishak Ntoma, para Asisten, Staf Ahli
Bupati, dan sejumlah pimpinan OPD.
(awal-46)

BUPATI Hamim Pou pada kegiatan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Bonebol. (foto/istimewa)

BUPATI Hamim Pou saat mengukuhkan pengurus organisasi Islam.
(foto/istimewa)

WABUP Merlan Uloli saat disambut adat Tuja’i dalam kunjungan kerja.
(foto/istimewa/

Bupati: Nabi Muhammad SAW
Sebagai Panutan Hidup 

Kunjungi SD Negeri 5 Bulango Selatan 
Wabup Bangga Disambut Adat Tuja’i Siswa SD

GORONTALO (RAGORO)
- Dalam penanganan penyebaran
Covid-19, Kapolres Bone
Bolango, AKBP Emile Reisitei
Hartanto melihat kesadaran
masyarakat Bone Bolango sudah
sangat tinggi untuk mengikuti
vaksinasi Covid-19. “alham-
dulillah saya melihat dan me-

mantau langsung jalannya vaksi-
nasi dari masyarakat Bone
Bolango, terjadi peningkatan
yang signifikan, tidaklah sia-
sia upaya kita semua dengan
melihat antusias masyarakat
yang datang di gerai vaksin,”
ujarnya. Apalagi kata Emile,
capaian vaksinasi di Bone

Bolango melebihi target yakni
2.929 dosis satu hari. “dengan
meningkatnya antusias warga
yang datang di setiap gerai
vaksin, maka akan memper-
cepat terciptanya Herd Immu-
nity, sehingga penyebaran Virus
Covid-19 dapat kita kenda-
likan,“ ungkap Kapolres. Lebih

lanjut Kapolres mengungkap-
kan, tingginya kesadaran
masyarakat Bone Bolango un-
tuk ikut vaksin ini, tidak luput
dari upaya yang dilakukan oleh
TNI, Polri dan Pemerintah
Kabupaten Bone Bolango serta
petugas medis yang berada di
lapangan. (awal-46)
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KABUPATEN GORONTALO GEMILANG
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Prof. DR. Ir. H. Nelson Pomalingo
Bupati

Hendra Hemeto, ST
Wakil Bupati

Ir. Hadijah U. Tayeb, MM
Sekretaris Daerah

Bupati Nelson Pomalingo saat ditemui beberapa media dirumah dinas Bupati menanyakan persoalan Calo CPNS yang berkembang di
Kabupaten Gorontalo. (Foto:dok)

KABGOR - Adanya pemberitaan
mengenai ulah oknum ASN Kabu-
paten Gorontalo yang terlibat dalam
praktek 'Calo' CPNS di Kabupaten
Bonebolango. Oleh Bupati Nelson
Pomal ingo di r inya  akan segera
mengambil langkah tegas untuk hal
itu.
" Dengan adanya laporan ini, saya

segera akan memberikan sanski tegas
buat orang itu, kalau dia ASN. Kalau
dia pejabat,  maka saya akan non
job_kan," tegas Bupati Nelson takkala
meneria sejumlah wartawan di rumah
dinas, Selasa malam kemarin (19/10).
Peristiwa ini pun cukup mengher-

ankan bagi seorang Bupati. Sebab
ada saja masyarakatnya yang mau
saja ditipu oleh ulah calo tersebut.
Sebab didaerahnya juga digelar pener-
imaan CPNS beberapa kali  tapi tidak
ada calo yang bergentayangan.
" Nah pertanyaannya kenapa hanya

di Bonbol, disini tidak ada, karena
sudah sering saya ingatkan dan saya
warning keras, bahwa Jangan percaya
calo," papar Bupati.
Selebihnya Bupati  mengatakan,

bahwa CPNS ini ada prosedurnya,
karena hari ini sudah melalui online,
tidak bole dibohongi lagi, kalau gugur

ya gugur, tidak ada yang bisa mem-
bantu. " Saya sendiri sering didatangi.
Tapi tegas saya katakan tidak bisa,.
Banyak sekali yang datang, saya Bu-
pati  loh, tapi saya katakan tidak
bisa." Tegasnya.
Yang kedua ulah para calo, calo

itu sama dengan orang berjudi. Pura
pura dia membantu, padahal kalau
dia jadi (lulus) itu bukan karena dia,
memang dia jadi (lulus). Dan ini ke-
marin di UNG saya sudah buat begitu,
" Saya ingatkan, kalau anda main
anda salah sendir i .  Karena yang
menentukan bukan mereka (calo),
bukan mereka karena yang menen-
tukan sistem komputer online." Ujar
Nelson menerangkan.
Apalagi tambah Ia, hari ini pros-

esnya sudah transparan. Sudah akan
kita langsung ketahui lulus atau tidak
ada nilai Atau passing grade." Kenapa
juga masih harus percaya kepada
orang lain (calo), ini yang saya her-
an." Tandasnya.
Lebih baik berdoa dan belajar, itu

lebih bermanfaat, karena itu sering
saya sampaikan, buat by design atau
semacam latihan Uci coba, simualsi.
Dengan begitu itu bisa jadi Pra-Ujian
untuk membuat dia jadi siap. (RG.53)

KABGOR -  Bupa t i  Goron ta lo
Nelson Pomalingo didampingi wakil
Bupati Hendra Hemeto menghadiri
Do’a maulid Nabi Muhammad SAW
di Masjid Agung Baitulrahim Lim-
boto, Selasa, (20/10).
Kegiatan itu turut dihadiri  juga

seluruh tokoh agama, adat, dan juga
masyarakat kabupaten gorontalo.
Bupati Nelson Mengatakan, Nabi

Muhammad  sebaga i  so sok  yang
ha rus  d i j ad ikan  panu t an  da l am
hidup.momentum Do’a maulid Nabi
Muhammad SAW 1443 H, menjadi
moment kita bisa diselamatkan dari
dunia.
Kata Nelson, dunia saat ini sedang

dilanda bencana alam maupun non
alam, lebih khusus gorontalo, masih
jelas di ingatan kita, banjir bandang
yang melanda gorontalo bulan lalu.
" Muda-mudahan dengan doa dan

safaat yang kita dapat dari baginda
nab i  muhammad ,  b i s a  menye la -
matkan kita dari dunia ini,” imbuh
Nelson.
Nelson mengatakan, moment ini

bukan hanya seremoni belaka, na-
mun harus menjadi momentum kita
untuk menjadi lebih baik lagi.

“Baginda nabi ini yang membuka
tabir kebenaran bagi kita semua,
dan menjadi panutan kita skalian,
jadi  momentum ini  bukan hanya
djikir saja, namun bagimana kita
mengambi l  h ikmah dar i  baginda
dalam menjalani kehidupnya, sunah-
nya, dan juga kecintaannya kepada
al-quran,” ungkap Nelson.
Sementara itu, Wakil Bupati Hen-

dra Hemeto mengatakan,  dengan
melihat keberagaman adat, serta bu-
daya, dan agama memberikan se-
mangat dalam menyambut hari ke-
lahiran Nabi Muhammad SAW.
"ini sungguh luar biasa. Saya saja

melihat bangga, apa lagi Nabi kita,
Zikir terdengar, Do’a bersama, dan
t enang  r a sanya  d i  ha t i  k i t a , ”
ujarnya.
Semoga dengan doa dan dzikir

ini,kita bisa dijauhkan dari berbagai
bencana yang melanda dunia ter-
masuk di Kabupaten Gorontalo.
"Teladan yang baik adalah Nabi

Muhammad,  SAW. Ajaran bel iau
mari kita jalankan. menjauhi semua
larangannya dan mematuhi  ser ta
menjalankan apa yang menjadi per-
intahnya," imbuh Hendra. (RG.53)

KABGOR - Sebagai Ibu Wakil
Bupati Kabupaten Gorontalo Fatra
Sunge mengharapkan, tradisi Dikili
s epe r t i  i n i ,  h a ru s  t e t ap  k i t a
l e s t a r i kan  kebudayaannya ,  aga r
penyambutan Maulid Nabi Muham-
mad SAW, di tanah Serambi Madina
mempunyai ciri  khas tersendiri.
Sebagai Ibu Wakil Bupati Fatra

Sunge  menga t akan ,  da l am
peringatan Maulid Baginda Nabi
Besar Muhammad SAW, 12 Rabbiul
Awal 1443 H / 2021 M.
"Secara  Trad is iona l  Goronta lo

DIKILI ini selalu di laksanakan di
setiap masjid, ini juga menjadi suatu
tradisi kita turun-temurun yang di-
lakukan oleh masyarakat Goronta-
lo," ungkap Ibu Wakil Bupati Kabu-
paten Gorontalo Fatra Sunge saat
di temui di Masjid  Baiturrahman
Limboto, rabu (20/10)
Wakil Tim penggerak PKK Fatra

Sunge  juga  men je la skan ,  Dik i l i
merupakan sebuah t radis i  dalam
memperingati hari kelahiran Rasu-
lullah Muhammad SAW, atau yang
biasa  dikenal  dengan per ingatan
Maulid Nabi.
"  yang saya tau  I tu  se la lu  d i -

lakukan Zikir dalam satu malam,
pada malam Rabbiul Awal," ujarnya.
ia juga menambahkan, bahwa Dik-

ili  merupakan sebuah kata dalam
bahasa Gorontalo yang memil iki
sinonim dengan kata Dzikir dalam
Bahasa Arab, yang artinya adalah
menyebu t ,  mengucapkan  a t au
mengingat.
" Saya berharap dengan adanya

tradisi Dikili seperti ini, harus tetap
kita lestarikan kebudayaannya, agar
penyambutan Maulid Nabi Muham-
mad SAW, di tanah Serambi Madina
mempunyai cir i  khas tersendiri ,"
pungkasnya. (RG.53)

Sanski dan Non Job Jika Ada ASN Jadi Calo CPNS

 

KABGOR - Kerjasama lintas pemer-
intah dalam rangka ekspor sapi bakal
kembali dijajaki pemerintah Kabupaten
Gorontalo bersama DKI Jakarta.
Untuk itu rencananya, Bupati Nelson

Pomalingo bakal kembali menemui Gu-
bernur DKI Jakarta, Anis Baswedan
dalam lawatannya di Jakarta beberapa
hari ini.
Sebelumnya Bupati Nelson mengatakan

kerjasama ini sudah pernah dibahas se-
belumnya oleh kedua belah pihak. " Kita
setiap daerah harus membangun ker-
jasama seperti ini. Kita saling membantu.
Saling mendukung. Sedangkan kerjasama
negara sering dilakukan, apalagi ker-
jasama antar daerah.ini lebih efisien
pastinya. Apalagi dijaman pandemi, tentu
ini akan sangat menguntungkan bagi
sesama daerah." Ujar Bupati.
Keinginan mengekspor sapi ini oleh

daerah mengingat segala kebutuhan DKI
Jakarta sebagai ibukota sangat besar.
" Jakarta itu butuh (daging) sapi sekitar

hampir 1500 perhari. Sehingga paling
tidak kita bisa mensuplai 300 ekor. Itu
kita kumpulkan dari daerah daerah. Pin-
tunya lewat kabupaten Gorontalo. Sama
seperti dulu, kita sebagai pintu masuk
jagung lalu kita ekspor. Nah, sekarang
kita mencoba sapi, penggemukan sapi
yang didaerah kita kirimkan ke Jakarta."

Ujarnya.
Bukan hanya itu. Beberapa komoditi

juga di Jakarta itu sangat mereka bu-
tuhkan. Semisal kelapa, sabut kelapa,
jagung juga hingga beras juga.
" Sebagai ibukota, kebutuhan akan ba-

han komoditi itu sangat besar. Maka kita
didaerah diberikan kesempatan sebagai
penyuplai. Dan ini adalah kesempatan
yang sangat menguntungkan daerah,"
terang Nelson. (RG.53)

Nelson Bakal Temui Anis Baswedan
Jajaki Kembali Kerjasama Penggemukan Sapi 

Video confrence pemerintah daerah bersama jajaran pemerintah DKI Jakarta terkait
kerjasama penggemukan sapi. (Foto:dok)

PGRI Siapkan LBH bagi Guru 
Selesaikan Sengketa Sosial Bagi Para anggotanya. 

Tampak Bupati Wabup berbincang diawal peringatan Isra mi'raj yang digelar pemerintah
kabupaten Gorontalo (Foto:dok)

Ibu wakil ketua PKK mendampingi Ketua PKK dalam acara Dikili  diperayaan maulid
nabi. (Foto:dok)

Ketua TP- PKK Kabupaten Gorontalo, Prof. fory Naway, dalam kegiatan Isra mi'raj. (Foto:dok)

Nelson-Hendra Maknai Maulid
Nabi Muhammad SAW

KABGOR - Keteladanan merupakan
konsep dakwah Rasulullah SAW yang
menjadi salah satu instrumen penentu
kebesaran ajaran Islam hingga tersebar
ke seluruh dunia.
Keluhuran dan kebesaran Islam ter-

bangun dari akhlak terpuji Rasulullah
yang diharapkan menjadi inspirasi dan
teladan bagi ummat Islam di
manapun.Hal ini disampaikan Ketua
TP- PKK Kabupaten Gorontalo, Prof.
fory Naway, ditemui usai menghadiri
pelaksanaan Do’a maulid Nabi Muham-
mad SAW 1443 H, tadi malam, Selasa
(20/10) di Masjid Agung Baiturahman
Limboto.
Lanjut Fory, momentum peringatan

dan perayaan Maulid Nabi SAW tahun
ini, tidak hanya sekadar mem-
peringatinya melalui kegiatan-kegiatan
yang bersifat seremonial semata, tapi
yang lebih penting adalah memaknai
hakekat kelahiran Nabi SAW sebagai
junjungan, suri teladan yang mem-
berikan keberkahan dan keselamatan
bagi ummat Islam di dunia maupun di
akhirat."Sesungguhnya dalam diri Ra-
sulullah itu terdapat suri teladan yang
baik." ungkap Fory Naway.
Apalagi di era saat ini, Kata Fory

Naway, dimana bangsa Indonesia masih
dalam situasi yang sulit akibat Pandemi
Covid-19, maka keluhuran akhlak dan
Budi pekerti menjadi salah satu aspek

penunjang dan menjadi spirit kebangk-
itan Indonesia, tidak hanya menjadi
Khairu Ummah, umat terbaik yang me-
mancarkan keteladanan tapi juga men-
jadi bagian dari solusi persoalan bangsa
dan persoalan.
" keummatan. Peringatan Maulid

Nabi patut dirayakan dan disyukuri ke-
beradaannya, karena dengan itu, kita
seakan kembali diingatkan akan ke-
beradaan "Mutiara" ummat yang harus
dijaga dan diabadikan sebagai sumber
inspirasi, spirit dan sumber keteladanan
seluruh umat Islam dan ummat manusia
untuk kembali kepada hakekat kemanu-
siaan, sebagai hamba Allah SWT," Tan-
dasnya. (RG.53)

Fatra Sunge Harap Budaya
Dikili Dilestarikan



WHATSAPP mengu-
mumkan enkripsi end-to-end
kini tersedia untuk cadangan
(backup) percakapan. Enkripsi
end-to-end pada cadangan
data percakapan tersedia untuk
aplikasi di iOS dan Android,

seperti diberitakan laman The
Verge, dikutip Minggu. What-
sApp sudah lama memberikan
perlindungan berupa enkripsi
end-to-end, namun, baru se-
batas pada percakapan. Den-
gan enkripsi itu, pesan hanya
bisa dibaca oleh pengirim

dan penerima, WhatsApp
tidak bisa membaca isi pesan
tersebut. Fitur terbaru ini se-
cara bertahap akan diberikan
ke para pengguna, mereka
harus menggunakan aplikasi
WhatsApp versi terkini.
Cadangan data percakapan

WhatsApp disimpan di kom-
putasi awan Google Drive atau
iCloud bagi pengguna
perangkat dari Apple. Penyim-
panan pada produk Google
dan Apple ini berarti ketika pe-
merintah atau penegak hukum
meminta, perusahaan bisa saja

memberikan cadangan data
tersebut. Melalui enkripsi end-
to-end untuk cadangan data,
secara teoritis hanya bisa diak-
ses oleh pengguna karena
membutuhkan kata sandi atau
kunci enkripsi 64 digit.
(DRM)
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UNBITA GORONTALO

Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

Kwandang, 13 Oktober 2021
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN GORONTALO UTARA

Ttd + cap
Moh Hasan Mokoginta, A.Ptnh
NIP. 19631024 198701 1 001

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat menga-
jukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.
Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut diatas, maka
sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak
berlaku lagi.

No Nama Alamat 
Pemohon 

Hak Atas 
Tanah 

Jenis & No.Hak

NIB
S.U/SUS/GS/

Terdaftar Atas
Nama

Tanggal
Pembukuan 

Letak  Tanah :
a. Jalan
b. Desa/Kel
c. Kecamatan
d. Kabupaten

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8

1 RIZKA LAYKA
MONETAE
Desa Moluo
Kec. Kwandang
Kab. Gorontalo
Utara

HAK MILIK
Nomor 747/
Molingkapoto

3006010200702
670/

Molingkapoto/
2016

670 M2

NICO MOJA 14 Juli 2016 a. ........
b. MOLINGKAPOTO
c. KWANDANG
d. GORONTALO  
UTARA

Surat 
Pernyataan 
Sumpah/
Janji yang 
bersangkutan
Tanggal 13 
Oktober 
2021

KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTAHANAN NASIONAL

KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN GORONTALO UTARA
Jalan By Pass Kompleks blok Plan Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Kode Pos 96252

PENGUMUMAN 
(TENTANG SERTIPIKAT HILANG)

Nomor: 12/2021

IPTEK
WhatsApp Berikan Enkripsi untuk

Cadangan Data

KAMPUS UBMG -
Ketua Yayasan Bina
Mandiri (YBMG), Dr. Ir. H.
Azis Rachman MM, IPM
didampingi Rektor Univer-
sitas Bina Mandiri (UBM)
Gorontalo, Dr. Hj. Titin
Dunggio M.Si, M.Kes
menggelar rapat terbatas.
Rabu (20/10/2021). Rapat
yang hanya dihadiri oleh
unsur pimpinan dan beber-
apa staf ini digelar di ruang
kerja Ketua YBMG.
Usai rapat, Ketua YBMG,

Azis Rachman menjelaskan,
rapat tersebut dalam rangka
penguatan Sumber Daya
Manusia (SDM) dan pe-
nataan kelembagaan pada

organisasi UBM Gorontalo,
Pascasarjana dan SMK Bina
Mandiri. "Ini merupakan
program yayasan secara
berkala dalam upaya penye-
garan sebagai bentuk apresi-
asi pengembangan karir
melalui mutasi dan promosi
secara berjenjang," ujarnya.
Dalam sebuah organisasi,

upaya pengembangan karir
SDM memang hal mutlak
dan wajib untuk dijalankan.
Olehnya, penataan kelemba-
gaan berupa promosi, mu-
tasi hingga rotasi memang
harus dilakukan. Sama hal-
nya dengan YBMG. Sebagai
badan penyelengara pen-
didikan di UBM Gorontalo,

PPs Universitas Bina Taruna
Gorontalo hingga SMK
Bina Mandiri Bone
Bolango, YBMG berharap
agar proses ini menjadi pen-
galaman berharga untuk
menjadi lebih baik bagi se-
tiap SDM.
"Saya berharap penye-

garan dan reposisi SDM di
lingkungan YBMG dalam
upaya pengembangan karir
SDM, sehingga akan
mampu menghadapi berba-
gai proses pengalaman pada
berbagai jenjang karir dan
jabatan," pungkas Azis
Rachman yang dikenal se-
bagai Teknokrat tersebut.
(ais)

Wacana Mutasi & Promosi
Berhembus, Ketua YBMG Pimpin

Rapat Terbatas

KETUA YBMG, Dr. Ir. H. Azis Rachman MM, IPM didampingi Rektor UBM Gorontalo, Dr. Hj. Titin
Dunggio M.Si, M.Kes saat memimpin rapat terbatas. Rabu (20/10/2021) di Ruang Kerja Ketua
YBMG.

KAMPUS UBMG -
Ditengah kesibukannya
menjadi senator serta men-
jabat sebagai Wakil Ketua
Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) Republik In-
donesia (RI), Prof. Dr. Ir. H.
Fadel Muhammad, tetap
menyempatkan diri untuk
memberikan ucapan serta
doa untuk kesuksesan Uni-
versitas Bina Mandiri
(UBM) Gorontalo yang kini

tengah berbahagia mema-
suki tahun keduanya.
"Pada kesempatan yang

berbahagia ini, mengucap-
kan selamat dan sukses atas
milad yang kedua, Univer-
sitas Bina Mandiri
Gorontalo, melalui momen-
tum ini, dengan semangat
kemandirian yang ada saya
percaya Universitas Bina
Mandiri Gorontalo dapat
menjadi lembaga yang ung-

gul yang profesional dan
pada akhirnya mengglobal,"
ujar mantan Gubernur
Provinsi Gorontalo dua pe-
riode tersebut.
Tak hanya itu, dalam

video yang berdurasi 1
menit 34 detik tersebut, pria
yang pernah menjabat seba-
gai Menteri Perikanan dan
Kelautan RI ini turut men-
doakan agar UBM
Gorontalo mampu bersaing

ditingkat nasional bahkan
internasional. "Lulusan lu-
lusannya memiliki kompe-
tensi dan daya saing yang
baik ditingkat nasional
maupun tingkat interna-
sional. Dan pada akhirnya
menjadi kebanggaan buat
Provinsi Gorontalo, ke-
banggaan buat rakyat
Gorontalo. Terima kasih,
semoga sukses selalu,"
ungkapnya. (ais)

Wakil Ketua 
MPR RI Turut Doakan Kesuksesan UBM

Fadel Muhammad : Kebanggaan Buat Rakyat Gorontalo

kKetua MPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad saat memberikan ucapan selamat dies natalis UBM Gorontalo.



RANGKAIAN kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Universitas Gorontalo dan Persatuan
Insinyur Indonesia (PII) Gorontalo.

    31  JULI  2021

 

 
  

  
  

 
  

     
   

    
  
   
    

   
    
   

      
    

  

   
   

    
   

    
  

   
   
    

     
   

  
   

     
   

    
   
 

   
    

    
   

   
     
   
    
    
    

    
  

   
 
  

     
   
    

    
    

    
  
   
    

   
     

    
   
   
 
   
   

   
   
    
    

                 

             

    
    
   

  
    
   

   
      

   
   

  
   
    
    
    
    

   
   

     
    
  
    
   

   

   
   

    
     
    
    

  

  
   

   
      
      

    
    
   

    
     

    
    

  
    

   
    

   
 
   

       
     
      

    
     

       
     

  

 
 
   

     
    

     
  

    
  

    
   
    

  
     
   

    
   
    
 

     
       

      
       
      
      
      

      
       

 

   

5 Poin Yang Disepakati UG 
dan PII Gorontalo

    31  JULI  2021

RAKYAT GORONTALO

Azan Piola
Wakil Ketua I

Zainudin Pedro Bau
Wakil Ketua II

Halid Tangahu
Ketua

PARLEMEN BONE BOLANGO
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D EKA B ( B O N E BO L ) -
Anggota  DPRD Sofyan
Wahidji meminta kepada OPD
di lingkungan Pemerintahan
Bone Bolango untuk terus
meningkatkan serapan
anggarannya dis isa  waktu
yang ada pada tahun 2021.
Mengingat ,  pada t r iwulan
ketiga tahun anggaran 2021
ini realisasi anggaran yang
terserap ra ta- ra ta  masih
dibawah.  Ia  khawat i r  j ika

penyerapan rendah dapat
mempengaruhi laju pertum-
buhan ekonomi yang biasanya
diatas rata-rata. Karena itu,
pihaknya berharap kepada Bu-
patu dan jajarannya untuk
lebih bekerja keras supaya
serapan anggaran bisa dimak-
s imalkan.Menurutnya,  d i -
antara OPD yang penyerapan
anggarannya masih  belum
maksimal ,  masih  banyak.
“DPRD meminta Bupati dan

jajaran OPD lebih memaksi-
malkan penyerapan anggaran
di sisa waktu yang ada, supaya
tradisi pertumbuhann ekonomi
diatas rata-rata bisa diperta-
hankan,” tegasnya.Di sisi lain,
DPRD juga mendorong supaya
BUMD bisa lebih maksimal
kiner janya sehingga dapat
meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang signifikan
kepada Pemda.  Sebab
berdasarkan laporan yang ada

hanya beberapa BUMD saja
yang produkt i f  sedangkan
yang la in  kurang
maksimal.Sofyan yang juga
politisi asal Fraksi Golkar ini
menambahkan, bahwa DPRD
juga akan melakukan rapat
dengar pendapat, dengan tu-
juan awalnya adalah silatur-
rahim antara anggota dengan
jajaran OPD di lingkungan
Pemda Bone Bolango yang
menjadi mitra kerja.(RG-27) 

DPRD Minta Pemda Tingkatkan Penyerapan Anggaran

DEKAB ( B ON E BOL ) -
Anggota DPRD Yasin Tagoi
meminta Kades dan BPD
meningkatkan kualitas kemitraan
dalam penyelenggaraan pemer-
intahan desa.Yasin mengatakan
Kades dan BPD harus saling
sinergis dan benar-benar mema-
hami kondisi daerah yang dip-
impinnya. Dia mengingatkan,
desa harus memiliki bank data
terkait kondisi terkini wilayah-
nya masing-masing. “Kades dan
perangkatnya maupun BPD
harus punya data berapa ril kelu-
arga tidak mampu, berapa
banyak warga yang putus seko-
lah, penyebabnya, kondisi gizi
buruk dan lain sebagainya, data-
data seperti ini yang harus dim-
iliki pemimpin desa, agar itu
terwujud, komunikasi dan ko-
ordinasi harus dijalin antara pe-
merintah desa dan BPDnya,”
tegas Yasin. Kerjasama yang
harmonis antara keduanya menu-
rut Yasin akan melahirkan kin-

erja yang berkualitas yang dapat
ditandai dengan peningkatan ke-

sejahteraan bagi warga yang
dipimpin. Dalam menyusun reg-

ulasi desa, pinta Yasin itu, kedua
komponen itu harus tetap mem-

perhatikan dengan visi misi daer-
ah, terutama terkait pembangu-
nan pendidikan, kesehatan dan
perekonomian masyarakat. Pihak
desa dan BPD terang Yasin, juga
harus memberikan perhatian
penting pada pembangunan pen-
didikan berkarakter diantaranya
mengenai tumbuh kembang budi
pekerti dan akhlak generasi
muda di desa. Dalam menyusun
anggaran, ingat Yasin bahwa
dana yang bergulir didesa saat
ini akan lebih besar diband-
ingkan sebelumnya, sehingga
diharapkan dalam pengelolaan-
nya lebih baik dan berhati-hati
agar kedepan tidak tersangkut
dalam proses hukum.“Kades
dan BPD harus transparan dan
akuntabel dalam pengelolaan
keuangan, saya pinta BPMPD
memberikan pembinaan, jangan
sampai nanti aparatur desa kita
kedepannya bermasalah dengan
hukum hanya dikarenakan pen-
gelolaan anggaran desa,” terang

Yasin. Secara umum lanjut
Yasin dirinya meminta peran
dan fungsi BPD lebih dit-
ingkatkan secara aktif dan as-
piratif terhadap kebutuhan raky-
at. Mantan Kades Yasin ini
mengingatkan, jangan sampai
ketika penetapan sebuah regu-
lasi desa, salah satu pihak baik
pemerintah desa ataupun
BPDnya saling ingkar terhadap
keputusan bersama yang ter-
tuang pada perdes yang dicip-
takan.“Jadikan konflik di desa
menjadi sebuah peluang atau
potensi guna memajukan daerah
kita, Desa dan BPD dalam mem-
buat aturan harus bisa men-
gakomodir aspirasi masyarakat,
dan ciptakanlah hubungan yang
harmonis, tidak mencari-cari
kesalahan pihak lain, tetapi mari
kita bersama kembangkan sikap
dan sifat berbaik sangka agar
tujuan kita membangun desa
b i s a
terwujud,”pungkasnya.(RG-27)

Kegiatan di ruang sidang DPRD Bonebol . (F.doc)
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KAMPUS (RAGORO) - Ada 5 Poin
ataupun ruang lingkung yang disepakati
Universitas Gorontalo dan Persatuan In-
sinyiur Indonesia (PII) Gorontalo dalam
nota kesepahaman (MoU) yang ditan-
datangani Sabtu kemarin (16/10). Pertama,
PII Wilayah Gorontalo terintegrasi dengan
Universitas Gorontalo untuk pengemban-
gan Sumber Daya Manusia (SDM)
keinsinyuran yang akan didukung oleh
dosen-dosen yang berkompeten di bidan-
gnya dengan didasari Surat Keputusan
Rektor. Kedua, PII Wilayah Gorontalo
terintegrasi dengan Universitas Gorontalo
untuk pengembangan sebagai lembaga
pusat pelatihan keinsinyuran di bawah
fakultas teknik yang berperan aktif mem-
bantu perencanaan pembangunan di
Provinsi Gorontalo. Ketiga, kerjasama
penyusunan regulasi dan kajian kebijakan
keinsinyuran dengan Universitas Goronta-
lo. Keempat, kerjasama di bidang penelit-
ian keinsinyuran dengan Univeersitas
Gorontalo. Dan kelima, kerjasama di
bidang pengabdian masyarakat dengan
Universitas Gorontalo.
Kerjasama ini, menurut penjelasan Wak-

il Rektor III, Bidang Mahasiswa, Alumni
dan Kerjasama, Dr. Dikson Junus, MPA,
berlaku selama 5 tahun dan akan ditin-
daklanjuti dengan kerjasama dengan
Fakultas Teknik UG. Dalam pelaksanaan
teknis nanti, kata Dikson, tidak hanya
fakultas teknik saja yang akan terlibat,
akan tetapi juga dengan fakultas Ke-
hutanan, Fakultas Pertanian dan beberapa
pusat studi di bidang keteknikan. 
“Untuk penyusunan regulasi dan kajian

kebijakan, kami melibatkan fakultas
Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Poltik,” ungkap Dikson.
Seperti diketahui, Fakultas Teknik Uni-

versitas Gorontalo (UG) melalui lembaga
pelatihan keinsinyurannya VECH beber-
apa waktu yang lalu menggelar kegiatan
Sosialisasi dan Pelatihan Pengajuan Surat
Tanda Registrasi Insinyur (STRI) dan
Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA)
di Auditorium UG. Meskipun dibuka
untuk umum, para peserta dibatasi se-
banyak 20 orang mengingat kegiatannya

secara tatap muka dengan menerapkan
protokol kesehatan secara ketat.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Rek-

tor UG, Dr. Ibrahim Ahmad, S.H., M.H
didampingi Dekan Fakultas Teknik, Dr.
Muhammad Ramdhan Olii, S.T., M.Eng
bersama Ketua Persatuan Insinyiur In-
donesia (PII) Kota Gorontalo, Ir. Ima
Intan Daeng Matona, S.T., IPM., CSE.
Adapun yang didaulat sebagai narasumber
ialah pihak asosiasi profesi PII Wilayah
Gorontalo, yakni Ir. Achmad Bagulu,
S.T., IPP., CST dan asosiasi profesi Ikatan
Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Goronta-
lo, Ir. Yohanes P. Erick A., S.T., M.Sc.,
IAI., IPP., CST. Sementara yang bertindak
sebagai moderator dari pihak asosiasi
PAKKI Wilayah Gorontalo, Agus Talani,
S.T., IP., CSE. 
Maksud diadakan sosialisasi dan pelati-

han ini adalah sebagai bentuk komitmen
dan kontribusi Fakultas Teknik dalam
menyebarluaskan standar dan kompetensi
keinsinyuran dan arsitek di Provinsi
Gorontalo. Artinya, Fakultas Teknik UG
tidak hanya berperan melahirkan sarjana
teknik dan arsitektur saja, namun juga
tetap memastikan sarjana-sarjana tersebut
memenuhi standar dan kompetensi yang
disyaratkan oleh pemerintah dan pengguna
lulusan keteknikan. 
Kegiatan sejenis ini akan dilakukan

secara berkelanjutan, mengingat pelatihan
keinsinyuran juga menjadi syarat pe-
menuhan Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB), dimana PKB terse-
but menjadi salah satu penilaian dalam
pengajuan STRI dan STRA.
Setiap orang yang berkecimpung di-

dalam dunia keteknikan, baik dia sebagai
Insinyur maupun Arsitek, diwajibkan
memiliki STRI di bawah naungan PII
dan STRA di bawah naungan IAI . Hal
tersebut diatur dalam Undang Undang
Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyu-
ran dan Undang Undang Nomor 6 tahun
2017 tentang Arsitek, dimana setiap In-
sinyur dan Arsitek yang akan melakukan
praktek keinsinyuran dan praktek arsitek
di Indonesia yang harus memiliki STRI
dan STRA. (rg-63)

Kemitraan Kades dan BPBD
Sangat Strategis 

Perlu Kerja Sama Baik Dalam Membangun Desa  

Sofyan Wahidji
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Syam T. Ase
Ketua DPRD Kabgor

Irwan Dai
Wakil ketua I

Roman Nasaru
Wakil ketua II

Asri Halida
(Plt Sekwan)
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Jalan Bypass Kwandang, walaupun belum selesai dikerjakan. Namun,  saat ini dalam masa pemeliharaan. (Foto : istimewa)

DJAFAR ISMAIL
KETUA DPRD GORONTALO UTARA

RONI IMRAN
WAKIL KETUA I DPRD GORONTALO

UTARA

HAMZAH SIDIK
WAKIL KETUA II DPRD GORONTALO

UTARA

FAHRUDIN LASULIKA
SEKRETARIS DEWAN GORONTALO UTARA

PARLEMEN GORONTALO UTARA

GORUT (RAGORO) -
Pemerintah Kabupaten
Gorontalo Utara (Pemkab
Gorut), dalam hal ini Or-
ganisasi Perangkat Daerah
(OPD) diingatkan untuk
memaksimalkan pekerjaan
fisik agar selesai tepat wak-
tu dengan kualitas baik.
Hal tersebut sebagaimana
disampaikan satu-satunya
Aleg DPRD Kabupaten
Gorut dari Partai Keadilan
Sejahtera (PKS), Gustam
Ismail, belum lama ini.
"Terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang ada saat
ini, harus dilakukan eval-

uasi yang maksimal, apalagi yang pendanaannya berasal
dari pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) yang
pastinya ketika itu tidak sesuai dengan target atau melewati
batas waktu yang ditentukan, tentu ada punishment yang
mengkutinya. Dana tersebut akan dikembalikan ke pusat.
Dan tentu daerah merugi," tutur Gustam. Ia melihat,
memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada sejumlah pekerjaan
yang masih sementara dilaksanakan saat ini. "Yang membuat
kami sedikit khawatir, yakni pekerjaan yang didanai dari
DAK yang tentunya ini akan sangat beresiko pada sanksi
yang nantinya akan diperoleh daerah ketika ini tidak selesai
tepat waktu," ujarnya.
Oleh karena itu, Gustam meminta, agar pekerjaan yang

ada saat ini harus dipacu selesai sesuai dengan target waktu
yang telah ditetapkan. "OPD yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan pekerjaan tersebut bersama dengan pihak
ketiga diharapkan untuk dapat memperhatikan hal ini.
Bagaimana evaluasi secara rutin dilaksanakan untuk melihat
sejauh mana progres dan pencapaian atas pelaksanaan
pekerjaan tersebut," kata Gustam. Ia mengatakan, jika me-
mang ada sedikit keterlambatan ataupun hambatan dalam
proses pelaksanaannya, itu harus segera dicarikan jalan
keluar. "Karena khawatirnya justru hal itu yang nantinya
menjadi penyebab pelaksanaan pekerjaan mengalami ham-
batan," ujarnya. "Yang pasti, kami Komisi II juga akan
ikut melakukan pengawasan dan evaluasi terkait dengan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh OPD yang menjadi mitra
kerja kami," pungkas Gustam. (RG-56)

DPRD Gelar RDP Calo CPNS
Hadirkan Oknum ASN Kabgor dan ASN Bonebol Warga Kabgor

DEKAB - Proses rekrutmen
CPNS kembali ternoda dengan
ulah para mafia CPNS atau
calo.
Ironisnya mereka (calo-red)

adalah oknum oknum ASN did-
ua kabupaten berbeda. Dua
ASN Kabupaten Gorontalo dan
satunya lagi ASN Kabupaten
Bone Bolango.
Dari rapat dengar pendapat

yang digelar di DRPD
terungkap Ada Sebanyak 103
warga yang berdomisili  di
Kabupaten Gorontalo tertipu,
mayoritas dari mereka adalah

warga Pulubala. Oknum ASN
itu inisial EHH,  dan pasangan
suami istri AM dan HD.
Dari pengakuan korban yang

ditipu mereka dimintakan uang
yang tidak sedikit.
Arif Setiawan misalnya. pria

asal Kecamatan Pulubala itu
mengatakan, bahwa ia sudah
mengeluarkan uang kurang
lebih sebesar Rp. 43 juta untuk
jadi PNS, tapi   sampai sekarang
tidak benar dengan janji itu.
"Pertama itu saya diminta

uang sebasar Rp
35 juta, tapi seiring berjalan

waktu. Saya dimintakan lagi
uang, sampai saya hitung to-
talnya sudah Rp. 43.250.000,"
ungkap Arif saat ditemui Du-
lohupa.id usai RDP di Kantor
DPRD Kabupaten Gorontalo.
Sama dengan Arif , Yanto

Abdulah juga mengutarakan
bahwa ia menyesal sudah mem-
berikan uang jaminan kepada
oknum tersebut. Itu dilakukan-
nya demi istri agar istrinya
menjadi PNS, tapi nyatanya ia
telah ditipu.
"Kalu dihitung total keselu-

ruhan uang yang di dapat Eston

dari para korban kurang lebih
Rp774 juta, dan ada salah satu
korban yang membayar Rp. 53
juta.Pada intinya kami datang
pada RDP tersebut tidak lain
hanya ingin mencari solusi,
bagaimana uang kami dikem-
balikan," ujarnya.
Oknum ASN Bonebol EHH

mengakui dengan apa yang di-
lakukannya, ia juga mengatakan
bahwa tidak ada perekrutan
CPNS di Kabupaten Bone
Bolango pada saat itu. Saat di-
tanyakan uang digunakan untuk
apa Esto menolak untuk men-

jawab dan tidak lagi mem-
berikan komentar sama sekali.
"Tidak ada perekrutan saat

itu, alasan saya untuk merekrut
itu tidak ada," ungkap Esto
dengan singkat dan langsung
meninggalkan ruangan DPRD.
Ditempat yang sama Wakil I

Ketua DPRD Kabupaten
Gorontalo, Irwan Dai men-
gatakan, awalnya memberikan
waktu kepada Esto dan Andi
Masi selaku suami dari Hadijah
Djoli yang ikut terlibat dalam
kasus ini untuk berembuk dan
akhirnya menghasilkan tiga kes-

impulan, yakni pertama pihak
Esto dan Hadijah sepakat akan
mengganti uang dari korban,
kedua memberikan kesempatan
pada  Esto dan  Hadijah untuk
memfasilitasi korban sampai
dengan tanggal 31 Januari 2022.
"Terakhir memprioritaskan

pembayaran pada korban yang
diprioritaskan berhutang di pi-
hak bank atau dimanapun, dan
jika sampai batas waktu yang
ditentukan tetap belum juga
dibayarkan, maka DPRD akan
menindaklanjuti persoalan ini,"
tutup Irwan. (RG.53)

Pekerjaan Fisik Jangan Sampai Molor 
Gustam : Terutama yang Bersumber dari DAK 

Gelaran RDP atau Rapat dengar pendapat terkait calo CPNS dibone Bolango oleh ulah oknum oknum ASN didua kabupaten berbeda, Bone Bolango dan kabupaten Gorontalo. (Foto:dok)

Gustam Ismail
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MASIH banyaknya masyarakat
yang enggan untuk divaksinasi
pencegahan Covid-19, diharapkan
Wakil Ketua Komisi I Deprov, Sitti
Nurain Sompie, agar lebih beroleh
dukungan yang masif pembena-
hannya oleh pemerintah dan instansi
terkait. Bahkan, dari lintas organ-
isasi masyarakat (ormas) dan
kelompok-kelompok masyarakat
yang lazimnya ada di setiap
desa/kelurahan dan RW/RT. Seperti
Dasa Wisma, atau kelompok ibu-
ibu yang saling bertetangga, dalam
mempermudah jalannya sebuah
program di lingkungannya mas-
ing-masing. “Dukungan sampai ke
tingkat Dasa Wisma ini, kami (De-
prov) harapkan, untuk memper-
mudah keterterimaan program
vaksinasi pencegahan Covid-19 di
lingkungan masyarakatnya mas-
ing-masing.” harap Sitti Nurain.
“Yang artinya, jika secara persuasif
dilakukan, dalam sejumlah kegiatan
yang biasa dilakukan para ibu-ibu
sampai di tingkat RT/RW ini, insya
Allah program vaksinasi akan lebih
terterima dengan baik dan positif,
di masyarakat sekitar,” imbuh
srikandi partai Gerindra ini.Dukun-
gan lebih menyeluruh dari semua
pihak, diharapkan Sitti Nurain dan
jajaran Komisi I Deprov, karena
mengingat hingga tersisa dua bulan

sebelum tahun 2021 berakhir,
tingkat atau progres keterterimaan
vaksinasi Covid-19 di sejumlah
desa/kelurahan se kabupaten/kota
se provinsi Gorontalo, masih
dibawah 50 persen. “Vaksinasi ini
baik, untuk tujuan kita bersama,
terhindar dari pandemi Covid-19.
Artinya, jangan sampai program
vaksinasi Covid-19 ini, akan berba-
yar di tahun 2022 nanti, sementara
banyak kebutuhan dan pelayanan
pemerintah ke masyarakat, yang
disyaratkan hanya bagi mereka
yang telah divaksin. Mumpung di
tahun 2021 ini, masih gratis. Ayo
divaksin,” ajak Sitti Nurain Sompie.
(ayi)

Dukungan Dasawisma

Siti Nurain Sompie 

KABGOR (RG) - Pemerintah
provinsi (Pemprov), Satuan Tugas
(Satgas) Covid-19 dan instansi
terkait, serta didukung oleh lintas
pemerintah kabupaten/kota se
provinsi Gorontalo, didesak untuk
segera berbenah. Membuat regulasi
atau peraturan dalam meredam serta
menangani aksi-aksi atau praktek
penyebaran hoax atau berita bohong
terkait program vaksinasi pence-
gahan Covid-19 yang saat ini tengah
gencar dilakukan pemerintah, pusat
sampai ke desa-desa. “Karena yang
harus dilakukan oleh pemerintah
saat ini, bukan hanya pelaksanaan
vaksinasi, tetapi juga penyebaran
hoax. Yang membuat masyarakat
jadi takut untuk divaksin,” demikian
harapan dari jajaran Komisi I De-

prov, menyikapi hasil dari kegiatan
monitoring lapangan terkait progres
atau peningkatan pelayanan vaksi-
nasi di sejumlah desa/kelurahan se
provinsi Gorontalo, dalam dua
pekan terakhir ini. “Karena may-
oritas masyarakat yang belum berse-
dia atau mau divaksin itu, rata-rata
di sejumlah pemerintah desa men-
gaku, akibat telah dipengaruhi hoax
akan vaksinasi.” sahut
mereka.Seperti kegiatan monitoring
Komisi I akan progres pelayanan
vaksinasi yang dilakukan di desa
Ombulo, kecamatan Limboto Barat,
Selasa (19/10) kemarin. “Menurut
pengakuan kepala desa Ombulo,
ada masyarakatnya yang sampai
lari atau bersembunyi di atas gu-
nung dan perbukitan yang masih

tersebar di desa itu, hanya untuk
menghindarkan diri agar divaksin,”
ungkap Wakil Ketua Komisi I De-
prov, Sitti Nurain Sompie. 
SEMBAKO TAK MEMPAN 
Bahkan, pihak pemerintah desa

Pentadio Timur, kecamatan Telaga
Biru, saat lanjutan monitoring
Komisi I Deprov, Rabu (20/10)
kemarin, kepada koran ini men-
gaku, dampak dari penyebaran
hoax vaksinasi ini, turut berpen-
garuh sekalipun ada gelaran vaksi-
nasi yang disertai dengan pember-
ian sembako. “Mereka (masyarakat)
bilang, itu sembako, ambil saja
buat ayahanda (kepala desa). Asal
mereka jangan divaksin,” tutur
para aparat desa Pentadio Timur.
(ayi)

Vaksinasi di Desa Ombulo, Warga Lari Sampai ke Perbukitan

Monitoring kunjungan lapangan jajaran Komisi I Deprov ke kantor desa Ombulo kecamatan Limboto Barat,
terkait progres atau peningkatan pelayanan vaksinasi pencegahan Covid-19, Selasa (19/10). (foto: ivon razak)

BOTU (RG) - Penguatan
ekonomi, menjadi salah satu hara-
pan utama dilakukan pemerintah
provinsi (Pemprov) Gorontalo,
dalam mengarungi perjalanan
APBD induk provinsi Gorontalo

untuk tahun 2022 mendatang.
Plus dengan dukungan penyerta-
nya, dari sektor kelengkapan in-
frastruktur penunjang, kesiapan
Sumber Daya Manusia (SDM)
dan pemanfaatan potensi Sumber

Daya Alam-nya. Juga tentunya,
tidak ketinggalan pada dukungan
lanjutan pemulihan kesehatan
akan pandemi Covid-19 yang
belum bisa dipastikan berakhir
pada tahun 2022 itu. 

Harapan itu, disampaikan lang-
sung oleh jajaran keanggotaan
Deprov, disela-sela akhir rapat
paripurna pengambilan keputusan
tingkat II atau persetujuan akan
Ranperda APBD 2022 itu sendiri,
Senin (18/10).Seperti yang dis-
ampaikan oleh anggota Komisi
II Deprov bidang Ekonomi dan
Keuangan, Arifin Djakani dari
Fraksi Demokrat Nurani Bangsa
(DNB), dalam interupsi-nya, se-
belum Ketua Deprov Paris RA
Jusuf, menutup sesi rapat paripur-
na tersebut. Arifin berharap
dukungan penguatan ekonomi,
terus dilakukan Pemprov pada
perjalanan APBD 2022 nanti.
Seperti pada UMKM, dan seba-
gainya. Yang secara spontan turut
mendapat jawaban langsung dari
Gubernur Rusli Habibie, yang
mengikuti secara virtual rapat
paripurna itu, dari rumah kedia-
man pribadi-nya. "Pasti, dukungan
pemulihan dan penguatan ekono-
mi akan terus kami (Pemprov)
lakukan, di tahun 2022 nanti,"
jamin Gubernur. 
BERDAMAI DENGAN

COVID
Seusai rapat paripurna, politisi

PKS yang juga Ketua Badan Pem-
bentukan Perda (Bapemperda)
Deprov, Adnan Entengo, menam-
bahkan, yang jelas sedapat
mungkin pada tahun 2022 men-
datang, masyarakat diharap lebih
taat dan patuh dalam melakoni
segala anjuran dan himbaun pe-
merintah, seperti protokol kese-
hatan (protkes) pencegahannya.
"Bisa berdamai dengan Covid-
19. Dalam artian, telah mampu
dan lebih dapat mengendalikan-
nya, semata untuk mendukung
dan secara tidak langsung menjadi
bagian dari penguatan ekonomi
itu sendiri. Insya Allah, semoga,"
harap anggota Komisi IV Deprov,
yang membidangi urusan kese-
hatan dan kesejahteraan sosial
ini. (ayi)

Penguatan Ekonomi di APBD 2022

BOTU (RG) - Data Terpadu Ke-
sejahteraan Sosial (DTKS) benar-
benar akan dikawal secara menyelu-

ruh dan lintas instansi, termasuk
pengawasan dan pengawalannya
oleh jajaran Deprov Gorontalo, uta-

manya mereka di Komisi IV, yang
membidangi urusan sosial ini. Di-
mana, direncanakan dalam waktu

dekat ini, Komisi IV akan bersama
para pendamping pencatatan atau
yang lazim mendata DTKS di
berbagai wilayah se provinsi
Gorontalo, melakukan kunjungan
kerja dan konsultasi ke Kementerian
Sosial (Kemensos) RI. Guna
mensinergikan beragam data, hingga
koordinasi dan pembenahan akan
segala bentuk pengakomodir dari
program DTKS ini. Sehingga, tidak
senantiasa mengalami kendala serta
ketidaksesuaian lagi di lapangan.
"Kita (Komisi IV) akan bersama-
sama dengan para pendamping
DTKS, melakukan konsultasi ke
Kemensos RI, dalam waktu dekat
ini. Dengan harapan, segala bentuk
permasalahan, yang terkait program
DTKS, khususnya di provinsi
Gorontalo, kian diminimalisir. Tidak
lagi terjadi ketidaksesuaian data,
mulai dari pengimputan, hingga
realisasi penerima manfaat atau
bantuan-nya dilapangan." jelas ja-
jaran Komisi IV Deprov, seusai ra-
pat dengar pendapat (RDP) mereka
dengan instansi terkait dan para
pendamping DTKS, Senin (19/10)
itu. (ayi)

Pendamping DTKS akan Konsultasi Bersama ke Kemensos

BOTU (RG) - Sebanyak 4 (em-
pat) Rancangan Peraturan Daerah
(Ranperda) masing-masing Ran-
perda Badan Milik Daerah, Zakat,
Ketenagakerjaan, dan Ranperda
Perubahan Organisasi Perangkat
Daerah (OPD), akan diupayakan
melenggang pengesahannya men-
jadi Perda, pada rapat paripurna
yang sudah dijadwalkan berlang-
sung pada tanggal 29 November
mendatang. "Insya Allah, sudah
dijadwalkan. Bahwa empat Ran-
perda itu, bisa diajukan ke rapat
paripurna pengesahannya menjadi
Perda, di tanggal 29 November
nanti," sahut Ketua Badan Pem-

bentukan Perda (Bapemperda)
Deprov, Adnan Entengo, seusai
rapat kerja internal di jajaran
Bapemperda Deprov, Senin
(18/10).Dari tahapannya saat ini,
Adnan menjelaskan, bahwa ke
empat Ranperda itu, masing-mas-
ing tengah dalam tahapan finalisasi
dan evaluasi di Kementerian
Dalam Negeri. "Ke empat-nya se-
mentara berproses di tahapan
akhir. Dengan target, bisa diram-
pungkan sebelum rapat paripur-
na-nya di tanggal 29 November
itu. Semoga saja, tidak mengalami
kendala," harap Adnan Entengo.
(ayi)

29 NOVEMBER,
PARIPURNA

EMPAT RANPERDA 

Salah satu kegiatan pembahasan Ranperda di tingkat panitia khusus
(pansus) di Deprov, beberapa waktu lalu. (foto: dok)

Rangkaian kegiatan rapat dengar pendapat di lintas komisi-komisi di
Deprov dengan OPD para mitra kerja dan instansi terkait, Senin (18/10).
(foto: humas)

BOTU (RG) - Sebagai bentuk
dukungan yang sesuai dengan
kewenangan dan tugas pokok serta
fungsi (tupoksi) dari jajaran Deprov
Gorontalo sendiri, Ketua Deprov,
Paris RA Jusuf, turut memberikan
dukungan akan pengawalan dan
pengawasan beragam program,
kegiatan serta penggunaan
anggaran di APBD 2022 nanti.
Seperti pada harapan akan pen-
guatan ekonomi yang disampaikan
anggota Komisi II, Arifin Djakani,
dalam interupsi-nya di rapat

paripurna persetujuan APBD itu.
"Dukungan penguatan ekonomi
yang telah direspon oleh bapak
gubernur, untuk lebih dimaksi-
malkan pada APBD 2022 nanti,
saya harap turut disinergikan pada
pengawalan dan pengawasan, serta
penajamannya di masing-masing
komisi di Deprov," harap Paris
Jusuf.Artinya, Ketua Deprov
berharap, di perjalanan APBD
2022 nanti, segala yang berhubun-
gan dengan optimalisasi APBD
dan pemanfaatannya, dapat di-

lakukan penajaman dan realisasi
pengawasan, penggunaan
anggaran, hingga regulasi atau at-
uran pendukungnya, dari masing-
masing tupoksi komisi-komisi di
Deprov. Mulai dari Komisi I yang
membidangi urusan Hukum dan
Pemerintahan, Komisi II bidang
Ekonomi dan Keuangan, Komisi
III yang menangani urusan Peren-
canaan dan Infrastruktur, serta
Komisi IV yang membidang pen-
didikan, kesehatan dan kesejahter-
aan sosial. (ayi)

Pengawalan dan Pengawasan Program

Ketua Deprov: Pertajam di Komisi

Kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di jajaran Komisi IV Deprov, bersama instansi terkait, termasuk para
pendamping DTKS, Senin (18/10). (foto: dok)

Rangkaian bentuk dukungan pengawalan dan pengawasan yang dilakukan jajaran Deprov, dengan memotivasi
masyarakat para pelaku ekonomi se provinsi Gorontalo, untuk tetap bertahan, bahkan lebih dilakukan pen-
guatannya dalam menggerakan sektor ekonomi. (foto: dok)

Paris RA Jusuf



DEKOT (RAGORO)- Pemban-
gunan di Kota Gorontalo tentunya
harus mengacu pada Rencana Tata
Ruang Wilayah , namun infrastruk-

tur yang ada dalam perkotaan Kota
Gorontalo itu sudah mulai diren-
canakan. 
Sehingga itu, Komisi C DPRD

Kota Gorontalo bakal mengusulkan
Ranperda tentang infrastruktur
perkotaan.  Untuk itu Komisi C
DPRD Kota Gorontalo telah melak-
sanakan rapat internal dalam mem-
bahas hal ini. Rapat tersebut dip-
impin oleh ketua Komisi C, Ariston
Tilameo, dihadiri oleh seluruh
anggota Komisi C dan juga tim
fraksi dan pakar DPRD Kota
Gorontalo.  Ketua Komisi C DPRD
Kota Gorontalo, Ariston Tilameo
menyampaikan bahwa, pelaksanaan
ranperda ini akan menjadi usul in-
isiatif legislatif. 
“Pemikiran dari DPRD Kota

Gorontalo, kita perlu melakukan pe-
nataan infrastruktur kawasan di
perkotaan kota Gorontalo, dan kita
telah melaksanakan rapat internal,”
pungkasnya. (Fah)

DEKOT (RAGORO)-Anggota
DPRD Kota Gorontalo, Darmawan
Duming, menginginka Aparatur
Sipil Negara (ASN) sebagai
pelayan masyarakat agar lebih
meningkatkan pelayanannya,
terutama bagi mereka ASN yang
memiliki akses langsung dengan
masyarakat. Upaya itu harus di-
lakukan agar peribahan positiF un-
tuk membangun sebuah kekuatan
yang besar dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat bisa ter-
capai secara maksimal.” kami
berharap, agar tak ada lagi menden-
gar keluhan masyarakat akibat dari
buruknya pelayanan aparatur. Baik
itu dari segi pelayanan kesehatan,
maupun pelayanan administrasi,
baik yang ada di dinas maupun di

kelurahan. Intinya jangan memper-
sulit masyarakat dalam birokrasi.
Sekarang kita berupaya memper-
mudah dan mempersingkat
birokrasi, sebab ini merupakan
salah satu indikator untuk men-
dukung keberhasilan dari pemerin-
tah daerah.” Kata Darmawan. Dis-
amping itu wakil ketua Komisi A
ini meminta agar seluruh aparatur
di Kota Gorontalo dapat
meningkatkan semangat dan
prestasi kerja agar dasar kemam-
puan, serta terus mengupayakan
penyempurnaan dan perbaikan
kerja. Karena dalam mendukung
aktivitas pemerintah dalam men-
jalankan fungsinya, baik yang
bersifat pelayanan dan pengaturan
maupun pemberdayaan serta pem-

baharuan, maka sangat membu-
tuhkan kinerja yang berkualitas.
Sebab menurut dia fungsi yang di-
jalankan akan semakin berarti apa-
bila segenap perangkat daerah da-
pan memainkan peran sesuai tugas
pokok dan fungsinya masing-mas-
ing.” Namun apapun yang di-
lakukan harus tetap terpadu dan
bersinergi untuk satu arah dan tu-
juan yang sama, yaitu demi ke-
pentingan masyarakat dan daerah.
Saya juga mengingatkan kepada
aparatur untuk terus meningkatkan
semangat dan prestasi kerja atas
dasar kemampuan yang dimiliki,
serta terus mengupayakan penyem-
purnaan dan perbaikan yang se-
makin efektif dan efisien.”harap
Aleg dapil Siputeng itu.(Fah)
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DEKOT (RAGORO)- Tim
Panitia Khusus (Pansus) II DPRD
Kota Gorontalo, kembali melan-
jutkan rapat pembahasan terkait
Rancangan Peraturan Daerah
(Ranperda) tentang Perusahaan
Umum Daerah (Perumda) Air
minum Muara Tirta Kota
Gorontalo, bertempat diruang rapat
I DPRD Kota Gorontalo, bersama
unsur pemerintah terkait. Anggota
DPRD Irwan Hunawa, menje-
laskan bahwa pihaknya telah
melaksanakan tahapan pemba-
hasan tentang Perusahaan Derah
Air Minum (PDAM) akan akan
berganti menjadi Perumda. Apa
yang menjadi tujuan dari pada pe-
rusahaan itu adalah bagaimana
dalam peningkatan ekonomi. Hal

ini seperti yang diamanatkan
dalam undang-undang 23 nomor
14, Dimana dalam pasal 331 Un-
dang-undang tahun 2014 tentang
permintaan daerah pada pasal 4
peraturan pemerintah nomor 54
tentang badan usaha milik daerah
dimana peraturan daerah tentang
pendirian perumda Air minum.”
Jadi hal ini yang menjadi dasar
karena Undang-undang meng-
hauskan bahwa daerah harus mem-
punyai perusahaan umum daerah,
karena disini untuk mengatur alur
bahwa dengan adanya perintah un-
dang-undang, daerah harus mem-
bentuk perusahaan. Karena mak-
sud dan tujuannya juga demi
meningkatkan perekonomian. Se-
hingga kami berharap kedepannya

Perumda itu bisa berkontribusi
langsung dengan daerah sehingga
ada disebut dengan Pendapatan
Asli Daerah (PAD).” Kata Irwan.
Disamping itu Ia juga menam-
bahkan, dibahwah kepemimpinan
Walikota Marten Taha, PDAM
Kota Gorontalo ini benar-benar
diperhatikan, agar seluruh kebu-
tuhan masyarakat bisa terlayani se-
cara maksimal. Mengingat se-
belumnya banyak yang menilai
bahwa PDAM ini banyak menim-
bulkan persoalan, sehingga untuk
meminimalisirnya pemerintah
berupaya menambah kapasitas
melalui dana PEN.” Ini membuk-
tikan perhatian dari pemerintah
sangat luar biasa, Melalui program
dana PEN ini diupayakan semua

kebutuhan masyarakat bisa tetap
terlayani secara maksimal, lebih
khususnya didalam pemanfaatan
air PDAM.”pungkasnya.(Fah)

Ditangan Marten Taha PDAM
Dapat Terus Berkembang

Irwan : Kami Dukung Peralihan Status PDAM Jadi Perumda

Irwan Hunawa

Darmawan Duming

Ariston Tilameo

DEKOT (RAGORO)- Ketua
DPRD Kota Gorontalo, Hardi
Sidiki, juga berkeinginan agar
pelaksanaan vaksinasi di Kota
Gorontalo, bisa berjalan sukses.
Hal ini disampaikan Hardi ketika
ditemui diruang kerjanya, Senin
(20/9) kemarin. Hardi menje-
laskan, bahwa didalam mensuk-
seskan program vaksinasi di
Kota Gorontalo itu tidaklah mu-
dah, kerena memerlukan
kesabaran yang dibarengi dengan
kerja keras. Sebab menurutnya
mengajak orang untuk ikut vaksi-
nasi ini tidak mudah,  buktinya
sejak pertama vaksinasi ini dis-

osialisasikan, masih banyak men-
dapatkan penolakan dari
masyarakat, dengan berbagai
alasan yang disampaikan” Al-
hamdulilah saat ini sudah banyak
masyarakat yang melakukan
faksinasi. meski sebelumnya
banyak yang beranggapan bahwa
vaksin itu akan memberikan
dampak negatif, tapi karena up-
aya dan kerja keras dari pada pe-
merintah serta pihak terkait, al-
hamdulilah satu-persatu
masyarakat sudah mau untuk ikut
vaksin, dan ini perlu kami berkan
apresiasi.”kata Hardi. Disamping
itu aleg dari partai Golkar ini
mengaku, bahwa iya yakin apa
yang menjadi terget dari pada pe-
merintah didalam mensukseskan
vaksinasi ini bisa tercapai, yang
tentu hal ini juga memerlukan
dukungan dari seluruh pihak ter-
masuk masyarakat, termasuk di-
dalamnya para pelaku usaha yang
ada di Kota Gorontalo.” Harus-
nya para pelaku usaha juga bisa
berperan didalam mensukseskan
vaksinasi tersebut,  sehingga di-
harapkan juga para pelaku-pelaku
usaha bisa berinovasi juga agar
pagaimana para kariyawan atau
pekerja yang ada di perusahaanya
itu telah menerima vaksinasi, se-
hingga hal ini bisa menjadikan
satu contoh kepada masyarakat
khususnya para pengunjung.”je-
las Hardi.(Fah)

Hardi Sidiki
DEKOT (RAGORO)- Anggota

Dewan Perwakilan rakyat Daerah
(DPRD) Kota Gorontalo, berharap
agar pemerintah bisa diberikan ke-
sempatan kepada kaum pemuda un-
tuk dapat berkontribusi dengan
daerah. Sebab  sebagai generasi
penerus khususnya di Kota
Gorontalo, mereka sangat penting di-
dalam melestarikan budaya-budaya
Gorontalo. Hal itu seperti yang dis-
ampaikan oleh Anggota DPRD
Heriyanto Thalib. Menurutnya terkait
hal itu harus dilakukan mulai
sekarang agar mereka mendapatkan
kesempatan didalam berkontibusi
dengan daerah. Seperti dengan mem-
berikan dukungan berupa fasilitas
yang layak agar budaya yang ada di
Daerah Gorontalo ini bisa tetap

berkembang.”  kita harus menon-
jolkan agar bagai mana program-
propgram itu melibatkan para pe-
muda, kerena mereka itu sebagai
generasi penesurs, sehingga setiap
kegiatan yang bersifat memberikan
dedukasi, pemahaman dan pembela-
jaran itu harus melibatkan kepemu-
daan, terutama didalam merawan atau
pun melestarikan budaya daerah kota
Gorontalo, baik itu festival meraji dan
lain sebagainya itu tidak akan keting-
galan kerena ada penerus yang ikut
berperan dalam hal tersebut. Dan jika
mereka tidak dilibatkan bisa di-
pastikan budaya daerah ini dengan
sendirinya akan punah.”kata
Heriyanto.  Disamping itu, kepada
Harian Rakyat Gorontalo, Heriyanto
juga menambhakan demi

melestarikan budaya itu tentunya pe-
rulu dilakukan pembinaan juga pelati-
han maupun lomba tentang budaya
daerah dengan melibatkan para kalan-
gan muda, kerena selama ini, ia meli-
hat disisi pelestarian, pembekalan,
dan pembinaan atau loba yang di-
lakukan untuk menjaga pelestarian
budaya ini masih sangat minim, se-
hingga pihaknya berharap kepada pi-
hak terkait dapat melahirkan inovasi
dan mengagendakan program kepe-
mudaan.” Kalau perlu programnya
itu dibuat tahunan, yang menjuru
pada budaya derah, dan itu harus
dikhususnkan pada kalangan pemuda
agar budaya derah sendiri itu bisa
dilestarikan, dan bagi para generasi
tua itu bagai mana bisa mengajarkan
kepada mereka.”harapnya.(Fah) Heriyanto Thalib

Pelayanan Dari ASN Sangat Diperlukan

Budayah Gorontalo Harus Tetap Dilestarikan

Komisi C Akan 
Perjuangkan Usulan 
Infrastruktur Perkotaan

Hardi Optimis Program
Pemkot Bisa Tercapai

Rapat Gabungan Komisi DPRD Kota Gorontalo Dalam Pembahasan Terkait Pengaduan Adanya Dugaan Malpraktek Disalah Satu Rumah Sakit Yang Ada Di Kota Gorontalo.(Humas)
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PEMKOT (RAGORO)- Pemuli-
han ekonomi nasional dimulai dari
pemulihan terhadap sektor UMKM.
Konsern dilakukan baik oleh pe-
merintah pusat, pemerintah provinsi
sampai kepada pemerintah kabu-
paten/kota di seluruh Indonesia. Un-
tuk Kota Gorontalo sendiri kata
Marten, Kota Gorontalo sebagai
kota perdagangan dan jasa dapat
dipastikan 99 persen pelaku usaha
adalah UMKM. Olehnya itu, salah
satu upaya Pemerintah Kota Goronta-
lo, adalah membangun kerja sama
dengan National Support For Local
Investment Climates (NSLIC) untuk
bagaimana meningkatkan kapasitas
baik berupa kemampuan pengem-
bangan usaha maupun produktifitas
UMKM, terutama dimasa pandemi
seperti saat ini. “Pemulihan ekonomi
sebagaimana tertuang dalam doku-
men rencana pembangunan jangka
menengah daerah tahun 2019-2024.
Termasuk dalam misi 3, yakni pen-
guatan kapasitas UMKM dan Kop-
erasi serta pengembangan sektor
ekonomi, memuat berbagai program
kegiatan yang difokuskan pada
pemulihan ekonomi sebagai dampak
pandemi Covid-19. Selain permantap
UMKM, tentunya juga dapat

menopang perekonomian daerah
terlebih khususnya di Kota Goronta-
lo, “ujar Walikota Gorontalo Marten
A. Taha dalam sambutan kegiatan
sosialisasi modul pelatihan pengen-
dalian mutu olahan pangan di Kota
Gorontalo, Selasa (19/10/21). Sejauh
ini ada beberapa kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh Tim Pokja NSLIC
antara lain Marten jelaskan, adalah
peningkatan kapasitas bagi PTSP,
berupa Shere Learing dengan MPP
DKI Jakarta yang dilakukan melalui
zoom meet terkait Service Excellence
dan Survey kepuasan pengguna jasa
dan diskusi bersama stakeholder
perizinan dalam rangka penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP)
perizinan, dan non perizinan bagi
UKM, dimana Bappeda sebagai
leading sektor. Lanjut, hingga ditahun
2022, kata Marten dilakukan digi-
talisasi UMKM sebanyak 500
UMKM. Sistem digitalisasi ini kata
Marten yang sudah digagas oleh
Pemerintah Kota Gorontalo. “Kerja
sama yang terus dibangun dengan
berbagai pihak diharapkan dapat
menjadikan UMKM Kota Gorontalo
terus berkembang dan menjadi pilar
utama dalam menopang perekono-
mian daerah, “tutup Marten.(levi).

Kerja Sama NSLIC

Pemkot Permantap UMKM, 
Menopang Perekonomian Daerah

Rapat Forkopimda Provinsi Gorontalo yang di ikuti secara Virtual, Selasa (19/10, Foto Hms)

53 Pelaku UMKM Kota, 
Terima Bantuan Dari Pemkot

Orientasi PKK, Berdasarkan Permendagri 36 Tahun 2020
PEMKOT (RAGORO)- Tim

Penggerak PKK Pusat telah men-
geluarkan sejumlah aturan yang
baru tentang kelembagaan dan ad-
ministrasi, yang mengacuh pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) nomor 36 tahun 2020.
Peraturan tersebut menyebutkan
bahwa, gerakan PKK dinyatakan
bahwa TP. PKK yakni mitra kerja
pemerintah dan orgtanisasi/lembaga

kemasyarakatan lainnya, yang
berfungsi sebagai fasilitator, peren-
cana, pelaksana, pengendali dan
penggerak pada masing-masing jen-
jang untuk terlaksananya program
PKK. Hal ini seperti yang menjadi
topik materi Ketua PKK Kota
Gorontalo Jusmiaty Taha Kiayi De-
mak pada forum rapat sosialisasi
kelembagaan PKK Kota Gorontalo,
Selasa (19/10/21). Lanjut, Jusmiaty

mengungkapkan, program yang di-
laksanakan berdasarkan informasi
dan kejadian yang berada di lapangan
melalui pendataan Sistem Infdormasi
Manajemen Gerakan Pemberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga (SIM-
PKK), yakni aplikasi yang men-
dokumentasikan, mengadminis-
trasikan serta mengolah data program
dan kelembagaan Gerakan PKK.
Adapaun pendataan yang dimaksud
kata Jusmiaty, adalah merupakan
tugas dan peran dari PKK. “Penge-
tahuan tentang kelembagaan dan
administrasi dalam mengelola seperti
halnya pada organisasi PKK, harus
dimiliki oleh seluruh pengurus dari
tingkat kota hingga RT/RW. Ibarat
sebuah teko air menuangkan air
kepada setiap gelas disekitarnya.
Maka pengurus haru terlebih dahulu
memiliki pengetahuan tentang hal
tersebut dan membagikannya kepada
seluruh anggota di tingkat RT/RW
dan Dasa Wisma, “jelas Jusmiaty.
Jusmiaty berharap, TP PKK sebagai

mitra pemerintah harus benar-benar
berdaya guna dan berhasil guna,
sehingga prioritas kegiatan yang di-
lakukan berorientasi pada prpgram
untuk pemberdayaan masyarakat.
PKK juga memiliki program prioritas
yaitu peningkatan kualitas kese-
jahteraan dan kesehatan keluarga
sebagai kunci suksesnya pemban-
gunan. “Perlunya pengorganisasian
yang memudahkan pemahaman
mengenai panduan PKK dan 10
Program Pokok PKK. Serta terben-
tuknya 100 persen dtruktir organisasi
pengurus dan oanggota TP. PKK
diseluruh tingkatan. Untuk mebuat
rencana kegiatan yang nengacu pada
hasil Rakernas VIII PKK Tahun
2015 secara berkesinambungan dan
dukungan pembinaan secara berjen-
jang, “tutup Jusmiaty. Hadir juga
pada kegiatan tersebut, Wakil Ketua
Tim Penggerak PKK Kota Gorontalo
Jos Aulia Annisa Kono, yang di
ikutu seluruh kader PKK Kota
Gorontalo(levi).

PKK KOTA GORONTALO

Jusmiaty pada saat pimpin rapat sosialisasi kelembagaan PKK Kota Gorontalo,
Selasa (19/10, Foto Hms).

PEMKOT (RAGORO)- Se-
banyak 53 masyarakat pelaku
UMKM (Usaha mikro, kecil, dan
menengah) terdampak Covid-19
di Kota Gorontalo terima bantuan
barang sarana prasarana. Bantuan
tersebut disalurkan langsung oleh
Walikota Gorontalo yang didampin-
gi oleh Ketua Tim Penggerak PKK
Kota Gorontalo, bertempat di Aula
Kantor LLK Kota Gorontalo, Senin
(18/10/21). Kegiatan penyerahan
bantuan barang sarana prasarana
ini kata Marten, merupakan pro-
gram Pemerintah Kota Gorontalo
melalui Dinas Tenaga Kerja Kop-
erasi dan UKM Kota Gorontalo,
sesuai dengan visi dan misi khsus-
nya misi ketiga terkait pengem-
bangan UMKM di Kota Gorontalo.
“Program ini adalah misi ketiga
kami, untuk memberikan penguatan
kapasitas UMKM melalui diklat
peningkatan SDM, digitalisasi dan
pemberian bantuan barang jasa
sarana prasarana bagi masyarakat
pelaku usaha yang terdampak
Covid-19. Insya Allah bantuan ini

bisa bermanfaat bagi para penerima,
khususnya pelaku usaha/UMKM
dalam meningkatkan dan mengem-
bangkan usahanya, “ujar Marten
dalam sambutannya. Marten juga
mengatakan, penerima bantuan dari
Pemerintah Kota Gorontalo ini
agar betul-betul diperhatikan, agar
penerima tepat sasaran. Menurut-
nya, pemerintah baik pusat dan
daerah akan terus mengupayakan
penanggulangan penularan Covid-
19, sehingga kualitas kehidupan
masyarakat dapat meningkatkan
sedikit demi sedikit. Dengan hara-
pan dukungan dari pemerintah
daerah maupun masyarakat, untuk
saling mengingatkan dan mematuhi
himbauan pemerintah, patuhi pro-
tokol kesehatan dalam beraktifitas
sehari-hari sehingga kita terhindar
dari penularan Covid-19. “Saya
berharap bantuan ini dapat
meringankan beban para penerima
manfaat, dalam meningkatkan dan
mengembangkan usaha dalam rang-
ka pemulihan ekonomi dimasa pan-
demi Covid-19, “tutup Marten.(levi)

Walikota di dampingi Ketua PKK Kota, menyalurkan bantuan sarana prasarana
para pelaku UMKM Kota Gorontalo, Senin (18/10, Foto Hms).

PEMKOT (RAGORO)- Ger-
akan ayah hebat adalah merupakan
strategis membangun keluarga dim-
ulai dari keluarga sakinah mawwar-
dah, warahma yakni keluarga
damai, tenang tentram dalam ra-
jutan cinta dan kasih sayang. Ayah
tak hanya berperan sebagai kepala

rumah tangga, tetapi ayah adalah
teladan panutan istri dan anak-
anaknya. Namun inplementasinya,
perubahan sosial ekonomi budaya
dan politik telah mendangkalkan
presepsi dan devinisi. Peran ayah
dalam keluarga secara sempit, ayah
sebagai pencari nafka, sedangkan

aktivitas rumah tangga termasuk
pengasuhan anak menjadi tanggung
jawab ibu. Menyikapi hal tersebut
Walikota Gorontalo Marten A,
Taha mengungkapkan, Pemerintah
Kota Gorontalo telah membuat ke-
bijakan pemerintah dalam mem-
bentuk peraturan daerah nomor 7
tahun 2016 tentang perlindungan
perempuan dan anak dari tindak
kekerasan. Hal ini kata Marten,
semata-mata dilakukan untuk
melindungi perempuan dan anak
dari segala bentuk kekerasan serta
pemenuhan terhadap hak-hak
perempuan dan anak yang menjadi
korban kekerasan. “Apa yang dia-
manatkan oleh pemerintah daerah
tersebut, melalui Dinas Pengen-
dalian Penduduk, KB, Pember-
dayaan Perempuan dan Perlindun-
gan Anak telah membentuk lem-
baga layanan baik penanganan
maupun rujukan berupa Pusat
Pelayanan Terpadu Pemeberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A),
“ujar Marten dalam sambutan
membuka kegiatan sosilasiasi Ayah
Hebat bertempat di Hotel Grand-
Q, Selasa (19/10/21). Lanjut, Satuan
Tugas Perlindungan anak (Satgas-
PPA) yang tersebar di lima pulu
Kelurahan di Kota Gorontalo kata
Marten, sebagai lembaga layanan
penjangkauan dan penanganan
perempuan dan anak korban serta
Pusat Pembelajaran Keluarga  (Pus-
paga) dan forum partisipasi publik
untuk kesejahteraan perempuan
dan anak (Forum Puspa) sebagai
lembaga rujukan pemulihan dan
pemberdayaan perempuan dan anak
korban kekerasan. “Saya berharap
kegiatan sosialisasi ayah hebat anti
kekerasan ini akan melahirkan ide
dan gagasan serta inovasi dalam
upaya mencegah segala bentuk
kekerasan terhadap perempuan dan
anak yang terjadi di Kota Goronta-
lo, “tandas Marten.(levi).

Walikota saat membuka kegiatan sosilasiasi Ayah Hebat bertempat di Hotel
Grand-Q, Selasa (19/10, foto Hms).

Ayah Hebat, Ayah Adalah Panutan Istri

Ny. Hj. Jos Aulia Annisa Kono
Wakil Ketua TP. PKK Kota Gorontalo

PEMKOT (RAGORO)- Mem-
peringati Maulid Nabi Muhamad
SAW sangat penting karena memi-
liki nilai dan makna tersendiri
untuk kaum muslimin, diantaranya
sebagai ungkapan rasa gembira
terhadap kelahiran Nabi Muham-
mad SAW. Untuk itu, dimomentum
memperingati hari kelahiran Nabi
tahun ini, Walikota Gorontalo
Marten A. Taha mengajak untuk
memperdalam kembali rasa cinta

kepada Rasulullah Nabi Mphamad
SAW dengan cara selalu mem-
perbanyak bacaan shalawat un-
tuknya. “Insya allah dengan
banyak-banyak bershalawat kepada
Beliau, kita semua umatNya akan
mendapatkan syafaat dari Nabi
baik didunia maupun di akhirat
kelak, “ujar Marten saat mem-
berikan sambutan peringatan
Maulid Nabi Muhammad Saw Ra-
biul awal 1443H (Sholat Isya Ber-

jamaah) bertempat di Masjid
Agung Baiturahim, Senin
(18/10/21) malam. Marten pun
berharap dari kegiatan Maulid Nabi,
harus diartikulasikan sebagai salah
satu upaya transformasi diri atas
keshalehan umat, yaitu terciptanya
semangat yang tinggi untuk mem-
bangun nilai-nilai ukhuwah dan
ibadah demi tercipta maysrakat
yang madani. Bukan saja itu,
Marten juga memberikan pesan

kepada seluruh umat muslim agar
tetap konsisten dalam menjalankan
sunnah Nabi Muhamad SAW di
kehidupan sehari-hari. “Kita harus
menjalankan sunnah-Nya dalam
kehidupan kita sehari-hari kemudian
di implementasikan dalam kehidu-
pan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Dengan demikian kita
akan selalu diingatkan untuk selalu
mendekatkan diri kepada Allah
SWT, “tandas Marten.(levi).

Pelaksanaan Maulid Nabi Muhamad SAW oleh jajaran Pemkot Gorontalo,
Senin (18/10, Foto Hms) Malam.

Maulid, Menunjukkan Bukti Rasa Cinta
Terhadap Rasulullah SAW

Walikota saat memberikan arahan pada kegiatan sosialisasi modul pelatihan
pengendalian mutu olahan pangan, di Kota Gorontalo, Selasa (19/10, Foto
Hms)
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BOALEMO(RAGORO) —
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kabu-
paten Boalemo Anas Jusuf menyak-
sikan penyuntikan pelaksanaan
vaksinasi massal kepada para pelajar
SMK dan SMA sederajat se-Ka
bupaten Boalemo yang di-

pusatkan di Aula SMK Negeri 1
Boalemo, Selasa (19/10/2021).
Kepada sejumlah awak media

Plt Bupati Anas Jusuf menyam-
paikan bahwa, vaksinasi covid -19
untuk para pelajar ini, sebagai syarat
untuk kegiatan tatap muka di seko-
lah. Begitu juga dengan tenaga
pendidik harus sudah tervaksin.
Karena Vaksin ini untuk menjaga
imun tubuh kita dari penyebaran
pandemi covid 19.
“Saya berharap kegiatan vaksinasi

untuk pelajar dapat dilaksanakan
secara berkesinambungan dalam
rangka menghadapi pandemi covid
19 dan menciptakan herd imunity
dikalangan  generasi Muda,” ungkap
Anas Jusuf.
Selain itu Anas Jusuf  menje-

laskan soal status Kabupaten Boale-
mo yang saat ini sudah masuk pada
zona hijau. Untuk mempertahankan
zona hijau tersebut, kita dapat
meningkatkan vaksinasi covid-19. 
“Untuk mempertahankan Zona

Hijau Kabupaten Boalemo dari
Covid-19, maka saya mengajak
kepada seluruh elemen masyarakat
Kabupaten Boalemo, untuk sama-
sama menerapkan protokol kese-
hatan dan 3M ketika beraktifitas
sehari-hari,” tutur Anas Jusuf. 

Anas juga menjelaskan bahwa
Kabupaten Boalemo capaian vaksi-
nasi di Kabupaten Boalemo saat
ini sudah mencapai 51 persen. Plt
Bupati Boalemo Anas jusuf opti-
mis,  jika vaksinasi  ini dilak-
sanakan setiap hari, maka di-
pastikan bulan November yang
menjadi target kita 80 persen akan
tercapai. 
“Untuk itu, saya mengajak kepa-

da semua stakeholder bersatu men-
dukung dan mensukseskan pelak-
sanaan vaksinasi covid 19 di Kabu-
paten Boalemo. Karena vaksinasi
serta imun tubuh, menjadi salahsatu
cara yangpaling tepat untuk mence-
gah penyebaran virus Corona di
kabupaten Boalemo ini,” tutup Plt
Bupati Anas Jusuf. (rg-45)

Siswa SMA Sederajat di Boalemo Ikut Vaksin Massal 
Disaksikan Langsung Plt Bupati Anas Jusuf

Plt Bupati Anas Jusuf penyuntikan pelaksanaan vaksinasi massal kepada para pelajar SMK dan SMA
sederajat se-Kabupaten Boalemo yang dipusatkan di Aula SMK Negeri 1 Boalemo 

DEKAB(RAGORO) —Ratusan
warga di Kecamatan Paguyaman,
mengikuti kegiatan vaksinasi yang
digagas oleh Santi Jalite S.Ip salah-
satu wakil rakyat DPRD Kabupaten
Boalemo. Menurut penjelasan Santi,
kegiatan vaksinasi yang dilak-
sanakan di kediamnnya, Rabu
(20/10/2021) ini, sebagai komitmen
selaku wakil rakyat dalam mem-
bantu Pemkab Boalemo mencapai
Herd Imunity dengan target 80
persen di Kabupaten Boalemo.
“Syukur Alhamdulillah, kegiatan

vaksinasi yang dipusatkan di rumah
saya, berjalan dengan lamcar dan
aman. Satu hal yang saya syukuri,
kegiatan vaksinasi Cvovid-19 ini,
ternyata banyak di minati oleh war-
ga. Buktinya warga membludak
tanpa kami undang datang untuk
minta di vaksin Covid-19,” ungkap
Ketua Komisi I DPRD Boalemo.

Selanjutnya Santi menjelaskan,
kegiatan vaksinasi ini, juga di-
rangkaikan dengan Hari Ulang tahun
(HUT) Ketua Umum Partai
Gerindra, Prabowo Subianto yang
ke-70. Dan kata Santi, kegiatan
vaksinasi ini, sebagai bentuk kepedu-
lian dirinya selaku masyarakat men-
sukseskan program pemerintah
dalam memerangi penyebaran virus
Corona di Kabupaten Boalemo,
Provinsi Gorontalo. 
“Selaku kader dan pengurus partai

Gerindra Boalemo, saya mendukung
sepenuhnya program Pemerintah
Provinsi Gorontalo dan Pemkab
Boalemo yang saat ini mengenjot
pelaksanaan vaksinasi. Karena den-
gan vaksinasi ini, salahsatu cara
mencegah penyebaran Covid-19 di
bumi damai bertasbih,’ tutur Santi
kepada awak media ini. 
Dalam kegiatan vaksinasi tersebut,

tenaga kesehatan dari Puskesmas
Paguyaman menggunakan dua jenis
vaksin yakni, Cinovac dan Moderna,
dengan sasaran yang di vaksin
adalah mereka masyarakat lanjut
usia, remaja. “Sasaran Vaksinasi
pada hari ini adalah mereka warga
Lansia, Remaja dengan menggu-
nakan Vaksin Cinovac dan juga
Moderna,” papar Santi.
Terakhir srikandi Partai Gerindra

ini mengatakan, mengingat capaian
vaksinasi di Kabupaten Boalemo
belum mencapai target 80 persen,
maka dirinya mengajak kepada selu-
ruh masyarakat untuk terapkan 5M
yakni, Memakasi Masder saat keluar
rumah, mencuci tangan dengan
sabun di air mengalir, menjaga
jarak, menjauhi kerumunan dan
mengurangi mobilitas. Intinya jan-
gan kendor jalankan Prokes dan
5M,” tutup Santi jalite. (rg-45)  

Santi Jalite Fasilitasi Kegiatan Vaksinasi
Covid-19 Dikediamannya 

Santi Jalite sedang di vaksin oleh petugas kesehatan.  

POHUWATO (RG) - Alham-
dulillah, pencairan dana Pemuli-
han Ekonomi Nasional (PEN)
untuk tahap 1 di kabupaten Po-
huwato, sudah masuk ke rekening
kas daerah. Dimana, dari hasil
pertemuan koordinasi yang di-
lakukan Bupati Pohuwato, Saipul
A. Mbuinga didampingi Sekda
Iskandar Datau di PT. SNI, Selasa
(19/10), terakomodir dana PEN
Pohuwato tahap 1 itu, sebesar
Rp 38 Milyar, yang sudah bisa
dicairkan. "Alhamdulillah, dana
PEN tahap 1 untuk kabupaten
Pohuwato, sudah masuk ke reken-
ing kas daerah. Sehingga, untuk
pekerjaan yang bersumber dari
dana PEN itu nanti, sudah bisa
dilaksanakan,” jelas bupati. 
Adapun kehadiran Pemkab di

PT. SNI itu, lanjut Bupati, tidak
lain untuk memastikan anggaran
tersebut. "Karena saat ini, sudah
memasuki pertengahan bulan Ok-
tober." sahut Bupati.Dan dari

dana pinjaman daerah itu sendiri,
sudah bisa dicairkan untuk peker-
jaan yang berbentuk kontrak. "Se-
hingganya, pihak yang mendap-
atkan pekerjaan tersebut, sudah
bisa untuk mengajukan permo-
honan uang muka." kata bupati
lagi. "
Olehnya, kepada masyarakat

diminta bersabar. Karena secara
bertahap semua pekerjaan yang
didanai oleh dana PEN akan di-
laksanakan. Diharapkan agar
masyarakat bisa mengawal semua
pekerjaan yang ada di Pohuwato,
terutama pekerjaan jalan yang
dalam waktu dekat akan dimulai."
jelas Bupati. (iwan/hms)

PEN I Pohuwato, Rp 38 M 

MANADO (RG) - Pemda Po-
huwato memilih Rumah Sakit Umum
Pusat (RSUP) Prof. Dr. R.D Kandou
di Manado, provinsi Sulawesi Utara
(Sulut), menjadi pusat studi tiru dan
studi banding terkait pengelolaan
limbah rumah sakit, limbah medis,
limbah B3 dan limbah covid-19.
Kunjungan yang dipimpin Wakil
Bupati (Wabup), Suharsi Igirisa
bersama Direktur RSUD Bumi Pan-
ua, dr. Yenni Ahmad itu, diterima

langsung oleh Direktur Utama RSUP
Prof. Dr.R.D Kandou Manado, Dr.dr.
Jimmy Panelewen, Sp.B-KBD
bersama Direktur SDM Pendidikan
dan Umum, Dr.dr. Ivonne Elisabeth
Rotty, M.Kes, dan Tim Kesling,
K3RS, di aula lantai II, Selasa
(19/10).
Wabup Suharsi menyampaikan

terima kasih atas sambutan pihak
RSUP Kandou, untuk tim dari kabu-
paten Pohuwato melakukan kaji

banding terkait dengan pengelolaan
limbah medis yang ada di rumah
sakit, termasuk memperoleh infor-
masi bagaimana proses pengurusan
ipal dan limbah B3. "Karena di Po-
huwato hingga saat ini, belum men-
dapatkan izin untuk prosesnya. Dan
sebagaimana kami ketahui di RSUP
Kandou sudah memiliki izin terse-
but." ungkap Wabup Suharsi.Wabup
Suharsi berharap, melalui studi band-
ing ini, tim Pohuwato dapat mengam-
bil contoh yang baik, khususnya
dalam upaya penanganan limbah
medis rumah sakit serta kesehatan
dan keselamatan kerja di lingkungan
rumah sakit.
Sementara itu, Direktur Utama

RSUP Kandou, Dr. dr. Jimmy Pan-
elewen, Sp.B-KBD mengatakan, se-
bagai rumah sakit vertikal milik Ke-
menterian Kesehatan, akan berupaya
memberikan pendampingan dan pen-
guatan-penguatan terhadap rumah
sakit-rumah sakit di Sulut, Gorontalo,
Papua Barat, Sulawesi tengah, hingga
Kalimantan Timur. (iwan/hms)

Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Diseriusi

Wakil Bupati Suharsi Igirisa bersama pimpinan OPD terkait, saat melakukan
studi tiru ke RSUD Prof. Dr. RD Kandou di Manado, Sulawesi Utara.
Terkait pengelolaan limbah rumah sakit, Selasa (19/10). (foto: humas)

Bupati Saipul A. Mbuinga didampingi Sekda Iskandar Datau, saat
bertemu dengan pihak PT. SNI, terkait pencairan dana PEN untuk tahap
1 kabupaten Pohuwato, Selasa (19/10). (foto: humas)

KEBUTUHAN alat-alat kese-
hatan (alkes) ditengah pandemi
Covid-19 yang belum diketahui
kapan akan berakhir ini, terus di-
harapkan oleh jajaran Komisi I
DPRD kabupaten Pohuwato, upaya
pemenuhannya. Terlebih di sen-
tra-sentra fasilitas kesehatan
(faskes) yang terdekat dengan
masyarakat seperti puskesmas-
puskesmas. 
Karena, dalam kunjungan la-

pangan jajaran Komisi I dan III
DPRD, beberapa waktu lalu, masih
banyak puskesmas di wilayah kabu-
paten paling barat dari provinsi
Gorontalo ini, yang membutuhkan-
nya.Bahkan, Ketua Komisi I DPRD
Pohuwato, Amran Anjulangi, men-
gaku jika diminta memilih, keterse-
diaan alkes dan SDM atau tenaga
medis yang mengelolanya, Amran
lebih memilih alkes lebih didahu-
lukan kesiapannya. "Karena, dari
pengamatan di lapangan, terkait

kebutuhan akan SDM tenaga medis,
untuk saat ini di puskesmas-
puskesmas se kabupaten Pohuwato,
sudah cukup memadai, dan mereka
siap mengoperasikan. Sehingga,
dukungan alkes yang untuk saat
ini, lebih diharap pemenuhannya,"
harap Amran Anjulangi. (ayi)

Ingat, Kebutuhan Alkes

Amran Anjulangi 

DEKAB (RG) - Pinjaman dana Pemuli-
han Ekonomi Nasional (PEN) untuk kabu-
paten Pohuwato, pengawalannya dipastikan
anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD
Pohuwato, Beni Nento, akan tercurah
merata pemanfaatannya bagi seluruh atau
13 kecamatan yang tersebar di kabupaten
Pohuwato. "Insya Allah, untuk pembahasan
porsi dan pemanfaatan pinjaman PEN
dari pusat ini, akan kita sinergikan dengan
APBD Perubahan Pohuwato 2021. Tetapi
yang jelas, pemanfaatannya sedapat
mungkin akan kita (DPRD) upayakan
tersebar merata di 13 kecamatan se kabu-
paten Pohuwato. Kami akan kawal itu,"
sahut politisi Golkar 3 periode di parlemen
Bumi Panua ini.Yang kelak, Beni berharap
lagi, pemanfaatan dari PEN ini nanti, be-
nar-benar dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat. Seperti pada kelengkapan in-
frastrukur, dan hal-hal yang bersifat menan-
gani dampak pandemi Covid-19, seperti
kesenjangan ekonomi, dan sebagainya.
(ayi)

Asa PEN Dirasakan 13 Kecamatan

Salah satu bentuk program pembangunan di bidang kesehatan, yang dilakukan Pemkab Pohuwato,
dengan membangun puskesmas memadai. (foto: dok)
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GORUT (RAGORO) - Kabu-
paten Gorontalo Utara (Gorut),
kini telah berada pada Pember-
lakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Level 1. “Nah,
kita bersyukur pengumuman secara
nasional bahwa PPKM Gorontalo
Utara sudah masuk level 1, di
Provinsi Gorontalo itu ada 2 dari
514 kabupaten/kota se-Indonesia.
Di mana, 22 diantaranya sudah
level 1 dan alhamdulillah Gorut
termasuk salah satunya,” ungkap
Bupati Gorut, Indra Yasin, usai
hadir mengikuti rapat forkopimda
terkait evaluasi PPKM dan progres
vaksinasi di Provinsi Gorontalo
yang diperluas dengan zoom meet-
ing, Selasa (19/10) di SMAN 1
Gorut. Jika mengacu pada
rekomendasi kategori level
COVID-19 menurut World Health
Organization (WHO), PPKM level
1 artinya menunjukkan jumlah ka-
sus positif COVID-19 kurang dari
20 orang per 100 ribu penduduk
per minggu. Sementara rawat inap
di rumah sakit kurang dari 5 orang
per 100 ribu penduduk per minggu,
serta angka kematian kurang dari
1 orang per 100 ribu penduduk di

daerah tersebut. Meski demikian,
Bupati Gorontalo Utara (Gorut),
Indra Yasin mengingatkan agar
masyarakat tidak boleh lengah den-
gan status tersebut. “Kita tidak
boleh lengah, kita harus tetap was-
pada dan berusaha keras untuk
tetap menekan mata rantai penye-
baran COVID-19 ini, meski saat
ini kita sudah berada pada PPKM
Level 1,” tuturnya. Tentu, status
PPKM level 1 dan zona hijau
penyebaran COVID-19 di Gorut
kata Bupati Indra, perlu diperta-
hankan terus. Oleh sebab itu,
dirinya berharap masyarakat di
daerah itu untuk tetap mematuhi
protokol kesehatan. “3 M itu kita
tetap laksanakan sebagai modal
Gorontalo Utara untuk terhindar
dari penyebaran COVID-19 dan
tentu kita harus saling mengin-
gatkan satu sama lain,” harapnya.
Sementara itu, berdasarkan data
yang ada, 
untuk presentase atau realisasi

vaksinasi di Kabupaten Gorut, kini
telah mencapai 70,3 persen untuk
laporan di KPCPEN dan 72 persen
untuk laporan secara manual di
lapangan. (RG-56)
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GORUT (RAGORO) - Bupati
Gorontalo Utara (Gorut), Indra
Yasin dan Wakil Bupati Gorontalo
Utara (Wabup Gorut), Thariq
Modanggu menghadiri vaksinasi
bagi pelajar dan santri yang di-
laksanakan massal di beberapa
daerah di Indonesia dan diikuti
secara virtual bersama Presiden
Joko Widodo, Selasa (19/10).
Keduanya menghadiri vaksinasi
massal itu dari SMAN 1 Goronta-
lo Utara, didampingi beberapa
pimpinan OPD, di antaranya
Kepala Dinas Kesehatan, Rizal

Yusuf Kune, Kepala Dinas Pen-
didikan, Irwan A. Usman, Kepala
Dinas Komunikasi dan Infor-
matika, Sumitro Datunsolang,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik, Roy Van Solang dan
Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, Asri Ode. Vaksi-
nasi massal pelajar tingkat SMP
dan SMA sederajat itu, untuk
wilayah Kabupaten Gorut di-
pusatkan di SMAN 1 Gorontalo
Utara. Hampir lebih dari 1000
pelajar dan santri di daerah itu
ambil bagian pada vaksinasi mas-

sal tersebut.
“Vaksinasi massal untuk siswa

SMA dan SMP, jadi yang terdata
tadi (dua hari lalu, red) kurang
lebih 842 orang. Nah, tapi masih
akan terus bertambah, karena
masih sementara jalan,” ungkap
Indra ketika diwawancarai. Ia
merasa gembira antusias yang
ditunjukkan para pelajar dan santri
di Gorut untuk divaksin. “Itu ada
sebanyak 17 SMA/SMK/MA
yang ikut dalam vaksinasi massal
kali ini. Sementara untuk SMP,
di antaranya, SMP 1 dan SMP 2

Kwandang ditambah dengan SMP
Alkhairaat dan SMP Muham-
madiyah. Saya pikir ini cukup
membludak,” imbuhnya.
Sementara itu, dalam vaksi-

nasi massal yang dilakskanakan
Badan Intelejen Negara (BIN)
itu, beberapa perwakilan sekolah
diberikan kesempatan untuk
menampilkan yel-yel. Termasuk,
perwakilan siswa juga diberi
kesempatan menyampaikan ke-
san, pesan dan harapan terkait
dengan program vaksinasi terse-
but. (RG-56)

Bupati Gorut, Indra Yasin saat memantau vaksinasi massal bagi pelajar dan santri di Kabupaten Gorut yang dipusatkan di SMAN 1 Gorut, Selasa (19/10). (Foto : hmskominfo_gorut)

GORUT (RAGORO) - HIV
AIDS memang masih menjadi
salah satu penyakit yang hingga
kini belum ada obatnya. Namun
demikian, HIV AIDS bisa dicegah,
tentu dengan menghindari per-
gaulan bebas yang bisa berujung
pada hubungan seksual di luar
nikah. Wakil Bupati Gorontalo
Utara (Wabup Gorut), Thariq

Modanggu mengatakan, terkait
dengan itu, penderita HIV AIDS
bukanlah aib yang kemudian harus
dijauhi. “Jadi yang dihindari itu
penyakitnya, bukan justru
orangnya. Karena HIV AIDS ini
tidak menular,” tutur Thariq, yang
baru-baru ini, hadir pada Workshop
Warga Peduli AIDS di Kecamatan
Monano yang dilaksanakan KP

Provinsi Gorontalo dan dibuka
oleh Ketua Tim Asistensi, Idah
Syahidah Rusli Habibie.
Karena sebenarnya, diterangkan

Thariq, AIDS itu tidak menular,
seperti penyakit yang lain kecuali
melalui hubungan intim, sehingga
kalau hanya berinteraksi biasa itu
tidak menularkan AIDS. “Sehingga
itu, diharapkan bahwa terhadap

orang-orang yang menderita AIDS
pun kita tidak perlu membenci
ataupun menjauhi. Yang kita jauhi
adalah penyakitnya bukan
orangnya,” tukasnya. Sementara
pada kegiatan tersebut, Thariq lebih
menekankan kepada generasi muda
yang hadir, di antaranya karang
taruna dan mahasiswa. “Oleh kare-
na itu, kami memberikan support
terhadap kegiatan ini yang mana
kelompok generasi muda menjadi
sasaran. Ini sangat penting karena
generasi muda ini termasuk yang
rentan AIDS. Makanya, penge-
tahuan-pengetahuan tentang HIV
AIDS sangat penting bagi mereka,”
terangnya. Ia berharap dari work-
shop semacam itu, akan banyak
lagi pengetahuan dari kelompok
muda, seperti karang taruna yang
memiliki pengetahuan soal AIDS,
terutama dari sisi pencegahannya.
“Nah, oleh karena itu, ini menjadi
salah satu harapan kami kepada
peserta dan juga generasi muda
lainnya untuk menjaga diri dengan
baik. Karena bagaimanapun gen-
erasi muda adalah harapan dan
masa depan bangsa ini,” tandasnya.
(RG-56)

Wabup : HIV AIDS Tidak Menular,
Jangan Jauhi Penderitanya 

Wabup Gorut, Thariq Modanggu saat hadir pada Workshop Warga Peduli AIDS di Kecamatan Monano yang
dilaksanakan KP Provinsi Gorontalo dan dibuka oleh Ketua Tim Asistensi, Idah Syahidah Rusli Habibie. (Foto : hm-
skominfo_gorut)

Bupati Indra Yasin dan Wabup Thariq Modanggu didampingi beberapa pimpinan OPD saat berpose bersama usai menghadiri vaksinasi massal bagi
pelajar dan santri secara virtual bersama Presiden Joko Widodo, Selasa (19/10. (Foto : hmskominfo_gorut)

Gorut Masuk PPKM Level 1
Indra : Jangan Lengah, Tetap Patuhi Protokol Kesehatan 

Bupati - Wabup Gorut Hadiri Vaksinasi
Pelajar dan Santri Secara Virtual
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