
Pemerintah Kabupaten Bone
Bolango berkolaborasi dengan TNI,
Polri, serta Badan Intelijen Daerah
mulai melaksanakan vaksinasi untuk
anak usia 6-11 tahun, Senin
(17/1/2022). 

BUPATI Bone Bolango,
Hamim Pou meminta para
anak yang akan menjalani
vaksinasi agar sebelumnya

telah beristirahat yang cukup dan
telah sarapan pagi. 
Ia pun meminta agar para guru

dan orang tua siswa dapat memas-

tikan ini dengan baik agar para anak
saat menjalani vaksinasi memiliki
ketahanan tubuh yang kuat. “saya
ucapkan terima kasih kepada orang
tua dan guru yang telah men-
dampingi dan mendukung program
vaksinasi kepada anak. 
Kita harus bersungguh-sungguh

untuk memastikan seluruh
masyarakat telah menjalani vaksi-
nasi,” ujar Bupati Hamim Pou saat
launching vaksinasi untuk anak usia

Baca VAKSINASI...Hal 2

JANGAN coba-coba
main dua kaki, saya
akan coret dari
pencalonan.

Gorontalo harus sumbang 1 kursi
ke DPR RI dan Nelson Pomalingo
harus Gubernur. Lalu saya mau
jadi apa? Ya urus partai saja dan
menciptakan Bupati. Jadi tidak
perlu jadi Bupati, bisa membe-
sarkan partai itu sebuah kehor-
matan. Ingat, suara partai harus
linier dengan suara DPR RI

GORONTALO (RAGORO) -
Indra Yasin dijadikan icon PPP di
Pileg 2024 mendatang. Tak ada
artinya bagi PPP mendapat banyak
kursi di DPRD, tetapi nihil di
DPR RI. Maka semua DPC PPP
se-Provinsi Gorontalo pasang

badan untuk memenangkan Indra
Yasin dan ternyata bukan hanya
DPW dan seluruh DPC yang
pasang badan, tetapi juga DPP
PPP. 
Untuk merebut kembali kursi

PPP yang hilang di dua Pileg, DPP

sudah punya resepnya. Kata
Waketum DPP PPP, dari Sulawesi
ini, PPP targetkan 6 kursi, 3 dari
Sulsel, 1 Sulteng, 1 Sultra dan 1
Gorontalo. “DPP akan intervensi
untuk mencapai target itu,” kata
Amir Uskara.

Ditanya soal hasil survey na-
sional, Amir tersenyum. Sambil
mengaduk-aduk teh manis saat
santap siang kemarin, Wakil Ketua
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GORONTALORAKYAT Terverifikasi Faktual
Dewan Pers

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

Eceran   Rp. 6.000

GORONTALO (RAGORO) -
Setelah melalui proses yang panjang,
akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo
menetapkan tujuh anggota Komisi
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

periode 2022-2025. Penetapan oleh
Komisi I bidang hukum dan pemer-
intahan itu tertuang dalam berita

Perbuatan 
RP Tidak Dapat
Dikategorikan
Kejahatan

PENULIS: MASHURI, S.H., M.H
Badan Advokasi Hukum Partai NasDem

GORONTALO (RAGORO) - Peristiwa
penolakan terhadap pemberlakuan SE Gu-
bernur Gorontalo
No.360/BPBD/781/VII/2021 dalam pelak-
sanaan Test Antigen saat kedatangan di
Bandara Djalaludin Gorontalo, tanggal 30
September 2021 lalu berujung pada peneta-
pan tersangka terhadap RP (anggota DPRD
Kab. Boalemo). Surat Edaran Gubernur
Gorontalo tersebut bertentangan dengan
Surat Edaran Ketua satgas No. 14 Tahun
2021. RP saat tiba di Bandara Djalaludin
Gorontalo pada pukul 18.30 Wita, setelah

Baca PERBUATAN...Hal 2

Paling Paham GorontaloSELASA, 18 JANUARI 2022

Baca ANGGOTA...Hal 2

GORONTALO
(RAGORO) - Wakil Guber-
nur Idris Rahim mengapre-
siasi hadirnya Klinik
Pratama dan Media Center
Kejaksaan Tinggi (Kejati)

Baca GEDUNG...Hal 2

Bone Bolango Mulai Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun
BUPATI Bone

Bolango, 
Hamim Pou

bersama
jajaran terkait 

saat melaunch-
ing vaksinasi

untuk anak usia
6-11 tahun di

SDN 1 Tilongka-
bila. (Foto Indra

/Diskominfo)

Baca KURSI..Hal 2

Baca PERSIGO...Hal 2

dr. Santy Harun

KETUA Umum DPP
PPP adalah orang
Gorontalo, apa tidak
malu kalau Gorontalo

tidak bisa sumbang 1 kursi ke
DPR RI. Ayo kembali ke Ka’bah,
dan tahun 2024 nanti, PPP
harus sukses di Pileg dan suk-
ses di Pilgub. Untuk Kabgor,
PPP sudah mulai membangun
kantor. Memang untuk mencapai
hal-hal besar, harus ada tempat
untuk merumuskan semua piki-
ran besar.”

Awaludin Pauweni

ACHMAD Monoarfa
targetkan 7 kursi
untuk Dekot, dia
mengincar 3 dari 5

kursi tambahan untuk Dekot.
Sementara target untuk Deprov
2 kursi dan DPR RI 1 Kursi,
PPP Kota juga siap meme-
nangkan Nelson Pomalingo di
Pilgub.”

Achmad Monoarfa

KALAU selama ini dari Pileg ke Pileg, PPP Po-
huwato hanya mampu mendapatkan 1 sampai 2
kursi, maka pada Pileg nanti, PPP Pohuwato target
4 kursi. Soal DPR RI dan Pilgub, meskipun sangat

berat, namun PPP Pohuwato akan berjuang habis-habisan
untuk bisa menyumbang suara untuk Pak Nelson dan Pak
indra. Saya akan merangkul semua kekuatan yang ada. Untuk
membesarkan partai, yang lebih memotivasi saya adalah
banyaknya kader-kader dari partai lainnya yang datang
bergabung dengan PPP.”

Sri Masri Sumuri

PARTAI yang punya
Bupati sudah pasti
akan menang di
Pileg, karena itu saya

yakin pada Pileg nanti, PPP akan
pimpin Dekab Gorut dan Indra
Yasin DPR RI, begitu juga dengan
Gubernur, harus Nelson Poma-
lingo” 

Alfian Pomalingo

PPP Boalemo target  5 kursi pada Pileg 2024 nanti
atau naik 3 kursi, dan untuk DPR RI nanti, DPC
PPP akan sumbang 40 ribu suara untuk Indra
Yasin. Begitu juga dengan Pilgub nanti, PPP

Boalemo akan memberikan yang terbaik untuk kemenangan
Nelson Pomalingo. Dari mana asalnya janji-janji itu, yaitu dari
program-program, pertama adalah  
Memperkuat ranting-ranting. Jangan bergantung pada rant-

ing yang rapuh karena bila ranting itu patah kita akan jatuh ter-
hempas. Jadi untuk meraih kemenangan, kita harus punya
ranting yang kuat. Selain itu setiap 3 bulan kita akan bikin pe-
santren demokrasi, ini untuk menggodok kader-kader PPP agar
lebih berkualitas.”

Abdillah Alhasni

TAK ADA ARTINYA
TANPA KURSI DPR RI

TOKOH-tokoh bola Kota Gorontalo mempertanyakan penjualan Persigo. (foto/istimewa)

Rakyat Bola Segera
Gelar Sidang

Minta 
Penjualan 
Persigo

Dibatalkan  
GORONTALO

(RAGORO) - Tokoh-tokoh
Bola Kota Gorontalo kaget luar
biasa setelah tahu kalau Persigo
ternyata sudah dijual, bukan

WAGUB Idris pada peresmian Klinik Pratama dan Media Center Kejaksaan Tinggi.
(f.Kominfo/haris) 

Kejati Gorontalo
Miliki Gedung

Klinik Pratama dan
Media Center 

Tujuh Anggota KPID 
Provinsi Gorontalo Periode
2022-2025 Ditetapkan

SUASANA 
fit and propertest
yang dilakukan
Komisi I Deprov,
pekan kemarin.

(f.istimewa)



kembali dari Makassar
menggunakan pesawat lion
Air tidak berkenan untuk di-
lakukan Test Antigen yang
dilakukan oleh Satgas
COVID-19 dengan alasan
bahwa klien kami RP memi-
liki  RT-PCR yang masih
berlaku 2x24 jam sebagai
syarat perjalanan dengan
menggunakan pesawat
udara sebagaimana Keten-
tuan Instruksi Mendagri No.
44 Tahun 2021 dan SE
Ketua Satgas Nasional
No.14 tahun 2021. SE Gu-
bernur Gorontalo bukan in-
trumen hukum akan tetapi
sebagai instrumen adminis-
trasi, sehingga SE Gubernur
tidak dapat mengatur keten-
tuan yang sudah diatur
dalam SE Ketua satgas Na-
sional dan bertentangan
dengan SE Ketua satgas Na-
sional. Terkait dengan ke-
tentuan pidana yang
dilanggar, perbuatan yang
dilakukan oleh RP tidak
dapat dikategorikan sebagai
kejahatan sebagaimana
diatur dalam pasal 14 (1)
UU tentang wabah penyakit
menular, Pasal 93 Undang-
Undang RI No. 6 tahun
2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan, Pasal 216 KUHP

dan Pasal 160 KUHP.
Alasannya, Resvin Pakaya
melakukan perjalanan den-
gan menggunakan surat
keterangan RT-PCR yang
diatur dalam SE Ketua sat-
gas Nasional sehingga tidak
dapat dikualifikasikan seba-
gai pelanggaran pasal 14
ayat (1) UU Wabah
Penyakit Menular dan Pasal
93 Undang-Undang Ri No.
6 tahun 2018 tentang
Kekarantinaan KesehataSE
Gubernur hanya bersifat
edaran dan bukan instru-
ment hukum yang memiliki
konsekwensi hukum apabila
terjadi pelanggaran terhadap
pelaksanaan SE tersebut dan
tidak dapat diberlakukan se-
bagai undang undang seba-
gaimana dimaksud dalam
pasal 216 KUHP. Dalam
pemberlakukan pasal 160
KUHP, Mahkamah Konsti-
tusi (MK) melalui putusan
Nomor 7/PUU-VII/2009
telah mengubah rumusan
delik penghasutan dalam
Pasal 160 KUHP dari delik
formil menjadi delik ma-
teril. Artinya, pelaku peng-
hasutan baru bisa dipidana
bila timbulnya akibat yang
dilarang seperti kerusuhan
atau perbuatan anarki lain-
nya atau akibat terlarang
lainnya. Bahwa sebelum-
nya, KUHP menyebut Pasal
160 yang mengatur pengha-

sutan sebagai delik formil.
Artinya, perbuatan pengha-
sutan itu bisa langsung dipi-
dana tanpa melihat ada
tidaknya akibat dari pengha-
sutan tersebut. Pertanyaan-
nya, apakah Pejabat atau
pegawai negeri yang saat itu
melakukan test antigen di
Bandara Djalaludin men-
jalankan perintah Undang-
Undang ? tentunya tidak
karena test antigen yang di-
lakukan di Bandara
Djalaludin berdasarkan per-
intah Surat Edaran bukan
Undang-Undang. Sehingga
unsur ini tidak  terpenuhi
tidak dapat dikualifikasikan
sebagai tindak
pidana.  Berdasarkan hal
tersebut klien kami harus
dibebaskan dan tidak
memenuhi unsur seba-
gaimana yang diter-
sangkakan. Ketentuan
sebagaimana dalam SE Gu-
bernur sebenarnya harus
memperlakukan sama dise-
tiap pintu masuk, hal ini
terkesan hanya intens di-
lakukan di Bandara
Djalaludin Gorontalo, bagi-
mana dengan pintu masuk
ke Provinsi Gorontalo
melalui perjalanan darat dan
laut, apakah hal ini diber-
lakukan sama dengan apa
yang telah dilakukan di
Bandara Djalaludin
Gorontalo. ###

Sambungan dari Hal 1
PERBUATAN...

6-11 tahun yang dilak-
sanakan di SDN 1 Tilongka-
bila. 
Bupati Hamim berpesan

kepada para anak serta
masyarakat Bone Bolango
agar tetap mematuhiu pro-
tokol kesehatan meskipun
telah menjalani vaksinasi.
Wakil Bupati Bone
Bolango, Merlan S. Uloli
mengapresiasi dukungan

para orang tua terhadap
pelaksanaan vaksinasi anak
usia 6-11 tahun ini. Ia juga
melihat para anak yang
mengikuti vaksinasi ini
tidak dihantui rasa takut
sebab telah disosialisasikan
lebih awal pelaksanaan
vaksinasi ini.
“insyaAllah ini akan di-

ikuti oleh sekolah-sekolah
lain yang ada di Bone
Bolango guna mendukung
pembelajaran tatap muka
secara 100 persen,” harap
Wabup Merlan. Wabup

Merlan juga mengungkap-
kan pada pelaksanaan vaksi-
nasi untuk anak usia 6-11
tahun ini, Pemerintah
Daerah bersama jajaran
terkait menargetkan 16.000
anak di Bone Bolango akan
mendapatkan suntikan
vaksin. Kapolres Bone
Bolango, AKBP Emile
Reisitei Hartanto juga mem-
inta partisipasi orang tua,
guru, dan para anak untuk
bersama memutus penye-
baran Covid-19 di Bone
Bolango dengan cara

mengikuti vaksinasi dan
tetap mematuhi protokol ke-
sehatan. “jangan takut untuk
mengikuti vaksinasi ini. Ini
usaha kita dalam memutus
penyebaran Covid-19 serta
mendukung pembelajaran
tatap muka secara penuh di
Bone Bolango,” tandas
Kapolres. Dalam kesem-
patan ini juga dibagikan
bingkisan yang berisi
makanan ringan serta alat
tulis menulis bagi anak yang
akan mengikuti vaksinasi.
(awal-46)

hanya direntalkan seperti
yang diketahui selama ini.
Untuk itu dalam waktu
dekat ini, rakyat bola Kota
Gorontalo akan gelar sidang
rakyat untuk meminta agar
Persigo dikembalikan secara

utuh. Tidak hanya itu, kasus
ini juga akan dilaporkan ke
Polda Gorontalo. “kami
belum tahu siapa oknum
yang sudah menjual Per-
sigo, tetapi yang pasti Per-
sigo sudah hilang dalam
daftar di PSSI,” ungkap
salah satu tokoh bola
Gorontalo, Adi Pala. Menu-
rut dia lagi, Sekjen PSSI

Yunus Nusi sempat menye-
salkan mengapa Persigo di-
jual, bahkan Menpora juga
sempat menanyakan soal
Persigo. 
“saya juga kaget ketika

tahu kalau Persigo sudah tak
ada lagi,” papar Adi Pala.
Ditanya berapa harga jual
Persigo,  mantan Sekretaris
Persigo itu mengaku belum

tahu persis berapa harga
jualnya, namun Adi men-
gaku sudah mendapatkan
nominalnya namun akan
ditelusuri lagi pada pihak
pembeli. Ditambahkannya
lagi,  Persigo ini milik
rakyat, jadi tidak boleh
diperjual belikan oleh orang
per orang, termasuk pengu-
rus. (rls)

HARGA kedelai yang tak
kunjung melandai membuat
pengrajin tahu di Kota Kediri
mengeluh. Dalam kurun
waktu sebulan terakhir, harga
kedelai di Kota Kediri men-
capai Rp 10.500 per kilo-

gram. Salah seorang pengra-
jin tahu di Kampung Tahu
Tinalan, Sulasih mengatakan,
dirinya sempat terkejut saat
berbelanja kedelai. Jika bi-
asanya mendapatkan 3 ton
kedelai, kini hanya bisa 2 ton

dengan modal yang sama.
Dengan harga itu, Sulasih

terpaksa sedikit menaikkan
harga tahu buatannya. Dari
yang Rp 22 ribu per bungkus
1si 10 biji tahu, menjadi Rp
23 ribu. "Naik seribu, dari Rp

22 ribu menjadi Rp 23 ribu.
Kalau memperkecil enggak
bisa soalnya  sudah ukuran-
nya," kata Sulasih kepada
Kantor Berita RMOLJatim,
Senin (17/1). EDITOR:
AGUS DWI
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PERSIGO...
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Wakil Pemred
Redaktur Pelaksana

OMBUDSMAN MEDIA   

: Spandy Pakaya
: -

: Andi Syarifuddin SH, MH
: Spandy Pakaya SH,MH

Penanggung Jawab : Awalludin, REDAKTUR : Srifatmawar Dama, Spandi Pakaya, Ayi Ilham ; REDAKTUR EKSEKUTIF : Elnino Mohi, STAF
REDAKSI : Zainudin Libunelo,Moh Yusuf Tuna, Youdi Saud,Indra Bakari,; BIRO PROVINSI GORONTALO : Srifatmawar Dama. BIRO KOTA
GORONTALO : Spandi Pakaya. BIRO KABUPATEN GORONTALO : Moh Yusuf Tuna. BIRO GORONTALO UTARA : - BIRO BOALEMO : -  BIRO
POHUWATO : -   BIRO BONE BOLANGO : Awalludin. ART/PERWAJAHAN : Adrian Towadi, Nasir Abubakar, Nurdin Saleh, Alex Umar, PRACETAK
:
MANAGER PEMASARAN : Harson Antu,  Marzuki Pongoliu,
MANAGER IKLAN :  Sutikno Hadi, STAF IKLAN : Yenny Bimbing (Admin),  KEUANGAN : Herlyna Ali ;

PERCETAKAN : PT. Gorontalo Printing, Alamat : Jl. Jhon Aryo Katili 144 Kota Gorontalo. Telp: (0435) 827511

TARIF IKLAN UMUM : Hitam Putih/BW : 30.000/mmk , Warna/FC 40.000/mmk ;  ADV Warna Rp. 16.000 / mmk Hitam Putih Rp.8000 / mmk HARGA
LANGGANAN KORAN : Rp. 100.000/Bulan ( luar kota +onglos kirim) ; EMAIL KANTOR:  radargorontalo.news@gmail.com; EMAIL REDAKSI :
radargorontalo01@gmail.com ; PERWAKILAN IKLAN MANADO : Green Hill Residence Blok KK No 01 Jln. Raya Ringroad 1 Manado : PERWAKILAN
IKLAN SURABYA : Hendy dan Sukirman, Graha Pena Building - Jawa Pos, Jl. Ahmad Yani No. 88 Telp. ( 031) 8287999 - 8202201 ; PERWAKILAN
IKLAN JAKARTA : Joppie Dumanauw, Sari,Amelia Beatrix, Lenda, Gedung Graha Pena Lt 6 Jl. Kebayoran Lama No. 12 Jakarta Selatan, Telp. ( 021)
53699509, Fax. ( 021) 5328487. website ( http://rgol.id ) . Langganan E-Paper ( https://rakyatgorontalo.com )

Penerbit : PT. Gorontalo Cemerlang Press 

Alamat : Jl. Jhon Aryo Katili No.110 Kel.Paguyaman Kec. Kota Tengah - Gorontalo Telp. (0435) 829415 - 823401,

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 
: Imawan Mashuri 
: Urief Hassan
: Mohamad Sirham
: Raden  Syarief Abdullah 
: Haryono
: Sahril Rasid, S.Sos
: Awalludin

RAKYAT GORONTALO

Gorontalo. Wagub menilai,
gedung fasilitas kesehatan
dan layanan informasi terse-
but merupakan kebutuhan
dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada
masyarakat. “tadinya kami
mengira klinik dan media
center ini hanya berupa se-
buah ruangan yang berada
di Kantor Kejati saja, tetapi
ternyata gedungnya berdiri
sendiri dengan megah. Ten-
tunya kami apresiasi dan ini
merupakan ilomata atau ke-
nang-kenangan dari bapak

Kajati untuk masyarakat
Gorontalo,” ucap Wagub
Idris dalam sambutannya
pada peresmian Klinik
Pratama dan Media Center
di Kejati Gorontalo, Senin
(17/1). 
Idris mengatakan keber-

adaan Klinik Pratama yang
terbuka untuk um   um itu
sangat membantu pemerin-
tah dalam memberikan
pelayanan kesehatan kepada
masyarakat. Demikian pula
halnya Media Center yang
akan sangat membantu
memberikan informasi yang
berhubungan dengan tugas
dan fungsi Kejati kepada
masyarakat luas. “klinik dan

media center ini merupakan
salah satu upaya Kejati
Gorontalo dalam
meningkatkan pelayanan
publik. Saya menyarankan
Klinik Pratama ini juga bisa
memberikan pelayanan
swab PCR maupun anti-
gen,” ujar Wagub Idris. Di
tempat yang sama Kepala
Kejaksaan Tinggi (Kajati)
Gorontalo Risal Nurul Fitri
mengucapkan terima kasih
kepada Pemerintah dan
DPRD Provinsi Gorontalo
yang telah menghibahkan
anggaran untuk pembangu-
nan gedung Klinik Pratama
dan Media Center tersebut.
Risal mengatakan, selain

melayani pegawai di
lingkungan Kejati
Gorontalo, Klinik Pratama
juga terbuka untuk melayani
masyarakat luas. Sementara
untuk Media Center akan
menjadi tempat berkumpul-
nya para wartawan yang ter-
gabung dalam Forum
Wartawan Kejaksaan (For-
waka). 
“Untuk klinik ini tidak

bisa berjalan kalau dokter
dan perawatnya tidak ada.
Kami kembali mohon
kepada Pemprov Gorontalo
kiranya bisa membantu
untuk petugas kesehatan-
nya,” pinta Kejati
Gorontalo. (rg-25)

Sambungan dari Hal 1
GEDUNG...

Sambungan dari Hal 1
VAKSINASI...

Rakyat Gorontalo Halaman 02
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PARLEMEN BONE BOLANGO
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Azan Piola
Wakil Ketua I

Zainudin Pedro Bau
Wakil Ketua II

Halid Tangahu
Ketua
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KETUA DPRD
Bone Bolango,
Halid Tangahu
bersama Bupati
dan Kapolres
menghadiri
kegiatan vaksinasi
anak. (foto/is-
timewa)

acara tertanggal 17 Januari
2022. 
Berita acara memuat 21

nama calon anggota KPID
Provinsi Gorontalo periode
2022-2025 yang sebelum-
nya telah ditetapkan oleh
tim seleksi (Timsel). Dari
jumlah tersebut, Komisi I
menepatkan tujuh nama se-

bagai anggota terpilih. Ada-
pun peringkat 1 s/d 7 dite-
tapkan sebagai anggota
terpilih Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah (KPID)
Provinsi Gorontalo periode
2022-2025. Berita acara
tersebut telah ditandatan-
gani oleh sembilan pimp-
inan dan anggota Komisi I
DPRD.
Penetapan tujuh anggota

KPID berdasarkan hasil uji
kepatutan dan kelayakan yg

dilaksanakan oleh komisi I
DPRD. 
Uji kepatutan dan ke-

layakan dilaksanakan tang-
gal 10 Januari 2022
kemarin. Tujuh nama yang
ditetapkan sebagai anggota
KPID Provinsi Gorontalo
yakni Safrin Saifi, Indri
Afriani Jasin, Johan
Badawi, Jitro Paputungan,
Sudirman Mile, Ahmad R.
Mediansyah dan Rajib
Gandhi Ismail. (rg-25)

Sambungan dari Hal 1
ANGGOTA...

BONE BOLANGO
(RAGORO) - Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten
Bone Bolango (Bonebol),
Halid Tangahu pada
dasarnya sangat mendukung
dimulainya vaksinasi
Covid-19 bagi anak usia 6-
11 tahun. Kabupaten Bone
Bolango sendiri sudah
memenuhi syarat untuk
melaksanakan vaksinasi
anak karena telah
memenuhi realisasi vaksi-
nasi bagi kelompok Lanjut
Usia (Lansia) sebesar 60
persen. 
“kita harus dukung dan

mensukseskan program
vaksinasi anak di Bone
Bolango dalam rangka
meningkatkan herd immu-

nity, sekaligus mensuk-
seskan Pembelajaran Tatap
Muka (PTM) di sekolah-
sekolah,” ujar Halid Tan-
gahu, Senin (17/01/2022)
kemarin, saat meninjau
kegiatan vaksinasi anak di
SD Negeri 1 Tilongkabila.
Politisi partai Nasdem ini
meminta agar kegiatan
vaksinasi anak di sekolah-
sekolah dibuat dalam
suasana yang ceria dan
penuh hiburan, sehingga
anak-anak tidak takut
mengikuti vaksinasi. Selain
itu, Halid juga menyam-
paikan untuk menambah ke-
seruan vaksinasi anak, maka
pemerintah menyediakan
door prize dan hadiah bagi
anak yang sudah divaksin,
termasuk yang ulang tahun

di bulan Januari. “semua in-
stansi yang terlibat, baik
tenaga vaksinator, Dinas
Kesehatan, Dinas Pen-
didikan, Forkopimda, orang
tua anak, harus saling men-
dukung demi kesuksesan
vaksinasi anak di Bone
Bolango,” tambahnya.
Demikian pula, Halid mem-
inta agar sosialisasi manfaat
vaksinasi bagi anak bisa di-
lakukan secara rutin dan
kontinyu, sekaligus
menangkal berita-berita
hoax tentang vaksinasi. “in-
syaAllah kegiatan vaksinasi
anak di Bone Bolango suk-
ses, cepat mencapai target
dan Herd Immunity bisa
segera terbentuk di lingkun-
gan anak-anak,” tuturnya.
(awal-46)

Komisi XI DPR RI itu men-
gatakan baru kali ini survei
PPP jelang Pileg berada di

angka 4 persen, biasanya
berada di bawah 4 persen.
Ini tentu saja pertanda san-
gat bagus, dan PPP sangat
optimis kursi PPP pada
Pileg nanti akan naik. Saat
berada di meja makan

bersama Ketua DPW PPP,
Nelson Pomalingo dan
Ketua Dewan Pertimbangan
DPW PPP, Indra Yasin ke-
marin, banyak hal yang
dibicarakan oleh para tokoh
PPP itu. (awal-46)

Sambungan dari Hal 1
KURSI...

KETUA DPRD BONE BOLANGO 
DUKUNG VAKSINASI ANAK

SAMBUNGAN

Harga Kedelai yang Tak Kunjung Turun 
Bikin Penjual Tahu di Kota Kediri Kebingungan
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DPRD POHUWATO
RAKYAT GORONTALO

RAKYAT GORONTALO

KABUPATEN     POHUWATO
SEHAT, MAJU, SEJAHTERA

Hi. Anas Yusuf H. Sherman Moridu, S.Pd, MM
Sekda 

Karyawan Eka Putra Noho
KETUA DPRD

Lahmudin Hambali
WAKIL KETUA I DPRD 

Muslimin Haruna
WAKIL KETUA II DPRD 

Burhan Hinta
SEKWAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO
BOALEMO DAMAI BERTASBIH
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Idris Kadji
Wakil Ketua

Nirwan Due
Wakil Ketua

Nasir Giasi, S.Pd, M.SI
Ketua

Iskandar Datau 
Sekertaris Daerah

Bupati Anas Launching Program One Agency One Innovation
OPD Diminta Tidak Terkena

MARISA (RG) - Pengembangan
kawasan Teluk Tomini yang mem-
bentang di bagian selatan dari
wilayah kabupaten Pohuwato, men-
uai dukungan dari jajaran Univer-
sitas Negeri Gorontalo (UNG) un-
tuk menggalang kerjasama dengan
Pemkab Pohuwato, yang ditan-
datangani langsung MoU-nya, oleh
Bupati Saipul A. Mbuinga, bersama
Wakil Rektor UNG, Prof. Ikhfan
Haris, kemarin. “Kami (Pohuwato)
menyambut baik dan terima kasih
adanya rencana kerjasama untuk
memajukan potensi SDA dan SDM
di Bumi Panua. Yang diharapkan
berdampak besar bagi pertumbuhan
ekonomi di masyarakat dan daerah
Pohuwato,” harap Bupati.
(iwan/hms)

MARISA (RG) - Apel Korps
Pegawai Republik Indonesia (KO-
RPRI) yang lazim dilakukan di

setiap tanggal 17 bulan berjalan,
diharapkan oleh Bupati Saipul
A. Mbuinga, merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari mo-
mentum untuk melakukan intro-
speksi dan evaluasi terhadap
jalannya roda pemerintahan, pem-
bangunan dan kegiatan sosial ke-
masyarakatan, sekaligus wadah
untuk menjadikan ASN agar men-
jadi korps yang tangguh dan
berkualitas.
Terlebih harapan Bupati, yang
didampingi Wakil Bupati Suharsi
Igirisa, pada bulan Februari nanti,
genap setahun usia pasangan SMS
di pemerintahan Pohuwato. Di-
mana, sejumlah kinerja beroleh
hasil memuaskan. Seperti terkait
penyelenggaraan pemerintahan
melalui Kemendagri, LPPD den-
gan nilai sangat tinggi dan masuk
10 besar secara nasional. “Pun
demikian pada sisi pengelolaan
keuangan kita juga masih tetap
mempertahankan predikat WTP,
dan yang terbaru, mendapat peng-
hargaan dari KASN,” jelas Bupati.
(iwan/hms)

Apel KORPRI Moment Intropeksi dan Evaluasi

Bupati Saipul A. Mbuinga, menjadi inspektur upacara pada apel KORPRI
di lingkungan Pemkab Pohuwato, kemarin. (foto: humas)

Pemkab Jalin Kerjasama dengan UNG

Pengembangan Teluk Tomini

Penandatanganan kerjasama dalam rangka pengembangan kawasan
Teluk Tomini oleh Bupati Saipul A. Mbuinga, bersama Wakil Rektor
UNG, Prof. Ikhfan Haris, kemarin. (foto: humas)

LUAS wilayah kabupaten Po-
huwato, yang sebagian besarnya
masih berupa lahan terbuka,
hutan, mangrove, dan sebagainya,
terus dihimbau dan diharapkan
oleh jajaran DPRD. Agar senan-
tiasa dijaga dan dilestarikan ke-
beradaan lingkungan, ekosisten,
dan habitat yang menempatinya.
Hal ini penting, demi keberlang-
sungan anak cucu rakyat Po-
huwato, di masa mendatang.
Artinya, menurut Ketua Komisi
II DPRD kabupaten Pohuwato,
Rizal Pasuma, sebagai kabupaten
atau daerah yang tengah mem-
bangun, sah-sah saja mengako-
modir masuknya investasi. Se-
bagai salah satu penopang ekono-
mi masyarakat dan daerah. “Na-

mun di ingat, dalam membangun
daerah, penting untuk senantiasa
dijaga pula, keberadaan dan ke-
lestarian lingkungan. Jangan sam-
pai dirusak, hanya karena ke-
pentingan sesaat, tapi
mengabaikan masa depan daer-
ah,” ujar Rizal, yang komisi-nya
membidangi urusan ekonomi, in-
vestasi dan penanaman modal
ini. “Artinya, kami (DPRD) san-
gat mendukung, agar semakin
banyak dan beragamnya investasi
masuk, dan membangun kabu-
paten Pohuwato yang kita cintai
bersama ini. Namun, jangan sam-
pai gerak aktivitas dan kontribusi
pembangunan yang dilakukan,
merusak lingkungan,” harap dia.
(ayi)

Bangun Daerah, 
Jaga LingkunganDEKAB (RG) - Kebutuhan akan

pembangunan beragam infrastruk-
tur, terlebih yang kelak akan men-
jadi tempat atau fasilitas umum
yang dibutuhkan masyarakat, seper-
ti sekolah-sekolah, dan fasilitas
kesehatan berupa puskesmas. Di-
ingatkan oleh Ketua Komisi III
DPRD Pohuwato, Beni Nento,
agar sedini mungkin alias sejak
jauh-jauh persiapan dan pemenuhan
kelengkapan pendukungnya. Seper-
ti kebutuhan akan pembebasan la-
han pada cikal bakal berdirinya
bangunan infrastruktur itu.
Hal itu disampaikan Beni, seusai
memimpin Rapat Dengar Pendapat
(RDP) gabungan komisi I dan III
akan kelanjutan pembebasan lahan
pada Daerah Aliran Sungai (DAS)
dari Irigasi Randangan, beberapa
waktu lalu. Dimana, turut

terungkap pula, bahwa terkait ke-
butuhan akan pembebasan lahan
di Puskesmas Taluditi, yang diduga
belum rampung. Sementara, sudah
dibutuhkan pembangunannya.
“Olehnya, terkait kebutuhan akan
pembangunan sebuah infrastruktur,
seperti pada pembangunan
Puskesmas Taluditi itu, agar lebih
dini dan sudah jauh-jauh hari di-
rampungkan tahapan-tahapan yang
dibutuhkan. Seperti pembebasan
lahan, dan sebagainya.” ujar Beni.
“Sehingga, tidak menuai masalah,
ketika pembangunannya akan di-
lakukan,” harap politisi Partai
Golkar ini, sembari berharap, hal
yang sama juga diberlakukan pada
kegiatan pembangunan infrastruk-
tur lainnya, di wilayah kabupaten
paling barat dari provinsi Gorontalo
itu. (ayi)

Kesiapan Sebelum Membangun Infrastruktur

Salah satu kegiatan Pemkab Pohuwato dalam membangun sebuah in-
frastruktur Puskesmas di kecamatan Taluditi, belum lama ini. (foto:
dok)

BOALEMO(RAGORO) - Bu-
pati Boalemo Anas Jusuf melaunch-
ing program One Agency One In-
novation, di sela-sela pelaksanaan
Apel KORPRI tingkat Kabupaten
Boalemo, Senin (17/1/2022) di la-
pangan Alun-alun Tilamuta, yang
di tandai dengan  pelepasan balon
gas oleh Bupati Anas Jusuf yang
didampingi Sekretaris Daerah Boale-
mo Sherman Moridu, beserta para
Pimpinan Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemkab Boalemo.
Dimana, Program One Agency
One Innovation itu sendiri meru-
pakan gerakan yang mewajibkan
setiap organisasi perangkat daerah,
harus melahirkan minimal satu in-
ovasi dalam setiap tahun.
“Program ini diharapkan kiranya

seluruh perangkat daerah dapat
melahirkan inovasi baru, dan saya
mengapresiasi kepada seluruh Or-
ganisai Perangkat Daerah, yang saat
ini sangat bersemangat dalam men-
ciptakan inovasi di OPDnya mas-
ing-masing,” kata Bupati Anas Jusuf.
Selanjutnya Anas mengatakan,
saat ini Boalemo berhasil berada di
posisi peringkat ke 29 dalam Indeks
Inovasi Daerah seluruh Indonesia,
yang sekaligus membawa Boalemo
sebagai Daerah Inovatif peringkat
pertama, dalam Indeks Inovasi
Daerah se-Provinsi Gorontalo.
“Predikat ini merupakan upaya
dan kerja keras kita semua dalam
berbenah melakukan perubahan,
mengingat predikat kita sebelum-
nya adalah disclaimer atau tidak

dapat dinilai,” tutur Bupati Anas. 
Namun dirinya mengingatkan
kepada seluruh Dinas, kiranya
tidak terlena dengan pencapaian
yang telah diperoleh saat ini dan
tetap menjaga berbudaya kerja
inovatif, untuk menjadikan
Boalemo sebagai Kabupaten yang
inovatif di masa yang akan
datang.
“Sebagai Bupati saya mengajak
kepada kita semua untuk tidak
terbuai dengan predikat ini, kare-
na predikat bukan tujuan akhir
kita, tujuan akhir kita adalah
menjadikan inovasi sebagai bu-
daya kerja di Boalemo, dimana
semangat berinovasi harus selalu
mewarnai setiap pelaksanaan tu-
gas kita,” ujarnya. (rg-45) 

Bupati Boalemo Anas Jusuf melaunching program One Agency One Innovation, di sela-sela pelaksanaan
Apel KORPRI tingkat Kabupaten Boalemo. 

DEKAB(RAGORO) - Ketua
DPRD Kabupaten Boalemo,
Karyawan Eka Putra Noho men-
dorong percepatan serapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Boalemo tahun 2022.
Politisi PDIP yang ramah dan
merakyat ini menilai, percepatan
serapan APBD juga bagian dari ara-
han pemerintah pusat. Secara tidak
langsung akan terpercik positif untuk
putaran roda ekonomi masyarakat.
Bukan hanya itu kata Aleg disaat
Eka, dengan percepatan serapan
APBD selaras akan memenuhi
tingkat kebutuhan kerja OPD, begitu
juga terhadap realisasi program dan
kegiatan di OPD. 
"Harapan kita serapan APBD

Boalemo yang sudah mulai bergerak
dari awal tahun, Insya Allah ekonomi
masyarakat akan hidup kembali,
dengan hidupnya ekonomi, tentu
saja akan menghambat terjadinya
penurunan pendapatan masyarakat
di Kabupaten Boalemo,"kata  Eka. 
Disamping itu, Eka berharap agar
bekerja secara profesional dan pro-
porsonal para OPD dituntut dalam
penyajian SIPD, sehingga terca-
painya sinkronisasi antara kinerja
dan aturan.
"Memang untuk saat ini, apapun
yang kita belanjakan, maka volu-
menya harus ada, begitu juga den-
gan ukurannya harus jelas, selan-
jutnya baru ada angkanya," tan-
dasnya. (rg-45)

Ketua DPRD Harap
APBD 2022 

Cepat Terealisasi 

Ketua DPRD Boalemo Karyawan Eka Putra Noho saat memimpin rapat pembahasan anggaran perubahan 2021 kemarin.
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UNBITA GORONTALO

KAMPUS UBMG - Ter-
hitung sejak hari ini, Senin
(17/1/2022) mahasiswa se-
mester III Program Studi
Analis Kesehatan, Fakultas
Sains, Teknologi dan Ilmu
Kesehatan, Universitas Bina
Mandiri (UBM) Gorontalo
mulai menjalani Praktek Be-
lajar Klinik (PBK) 1. 
70 mahasiswa ini akan

disebar di 11 Puskesmas
yang ada di Kabupaten
Gorontalo, Kabupaten Bone
Bolango dan Kota
Gorontalo. Sebelum turun
ke puskesmas, para maha-
siswa sudah dicoaching agar
ketika berada di lokasi PBK
sudah mengerti dan mema-
hami seluruh prosedur yang

ada di Puskesmas. 
“Pesan kami agar maha-

siswa aktif dalam pelak-
sanaan PBK. Sebab akan
banyak ilmu yang akan di-
dapatkan oleh para maha-
siswa sebelum menjadi Ahli
Teknologi Laboratorium
Medika profesional,” harap
Dekan F-STIK, Adnan
Malaha M.Si saat meng-
hadiri penyerahan maha-
siswa di Puskesmas
Bulango Timur, Kabupaten
Bone Bolango.
Sementara itu, Rektor Dr.

Hj. Titin Dunggio M.Si,
M.Kes dalam kegiatan
coaching menjelaskan, tu-
juan yang paling penting
dalam pelaksanaan PBK ini

adalah, menambah penge-
tahuan mahasiswa dalam
tatalaksana kegiatan
pelayanan kesehatan di
Puskesmas.
“PBK sendiri bertujuan

untuk mengaplikasikan
pelayanan kesehatan dit-
ingkat bawah, jadi maha-
siswa akan mengetahui
standar standar prosedur pe-
meriksaan di Puskesmas
seperti apa,” ujarnya.
Sesuai informasi, 11

puskesmas yang menjadi tu-
juan PBK 1 ini adalah 4
puskesmas di Kabupaten
Bone Bolango, 3 Puskesmas
di Kabupaten Gorontalo,
dan di Kota Gorontalo se-
banyak 4 Puskesmas. (ais)

Mahasiswa Analis Mulai
Jalani PBK 1

PENERIMAAN mahasiswa PBK 1 di Puskesmas Bulango Timur yang dihadiri oleh Dekan F-STIK,
Adnan Malaha M.Si. Senin (17/1/2022)

KAMPUS UBMG -
Praktek Magang Mandiri
yang dijalani oleh maha-
siswa Program Studi Ad-
ministrasi Rumah Sakit
(ARS), Fakultas Sains,
Teknologi dan Ilmu Kese-
hatan (F-STIK), Universitas
Bina Mandiri (UBM)
Gorontalo benar benar
memberi banyak manfaat.
27 orang mahasiswa semes-

ter VII angkatan 2 tahun
2018 ini seakan mendap-
atkan banyak pengalaman
dari program magang yang
dilaksanakan di RS Ibnu
Sina Makassar.
Ketua Prodi ARS,

Yolanda Ngabito M.Si men-
jelaskan pada kegiatan mag-
ang tersebut para mahasiswa
mengaplikasikan seluruh
teori yang telah dipelajari

selama menempuh perkulia-
han. “Seperti melakukan
registrasi penomoran per-
mintaan barang di logistik,
pendaftaran pasien rawat
jalan di SIM RS, membuat
surat tugas, membuat bar-
code untuk pasien rawat
inap dan penerimaan berkas
rekam medis untuk pasien
rawat jalan,” ujarnya. Tak
hanya itu, dalam kesem-

patan magang tersebut, ma-
hasiswa turut serta dalam
pencatatan data pasien pe-
meriksaan laboratorium, dan
pencatatan pasien dibuku
penyetoran berkas pasien.
“Serta pemeriksaan alat dan
bahan di laboratorium juga
penginputan rekapan pem-
belian bahan kering di insta-
lasi gizi,” pungkas Yolanda.
(ais)

Magang di RS Ibnu Sina Makassar

Mahasiswa ARS Kaya Pengalaman

MAHASISWA ARS saat menjalani magang di RS Ibnu Sina Makassar. 
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BOTU (RG) - Pengembangan
olahraga khususnya yang dibiayai
melalui APBN maupun APBD se-
tiap tahunnya di provinsi Goronta-
lo, dimintakan oleh jajaran Komisi
IV Deprov, untuk lebih beroleh
pengkajian kembali. Dengan dua
alternatif, apakah dikurangi atlitnya
atau cabang olahraga-nya (cabor)
dihilangkan. Hal ini mengingat,
per Juli 2022 nanti, APBN olahraga
yang pada tahun ini dialokasikan
senilai Rp 1,6 Miliar, hanya kelak
tinggal dikhususkan dalam mem-
biayai 4 (empat) cabor saja, dari
7 (tujuh) cabor yang diikuti atau
mengakomodir atlit-atlit Goronta-
lo. Masing-masing Pencak Silat,
Taekwondo, Karate, dan Atletik.
Sementara, 3 (tiga) cabor lainnya,
masing-masing Sepaktakraw,
Anggar dan Tenis Meja, tidak lagi
akan dibiayai oleh APBN. “Men-
gapa? Karena, 4 cabor di provinsi
Gorontalo, yang akan berlanjut
pembiayaan oleh APBN mulai
Juli 2022 itu, masuk dalam 14
cabor di DBON (Desain Besar

Olahraga Nasional) yang saat ini,
tengah disusun PP-nya (Peraturan
Pemerintah). Sementara, 3 cabor
yang tersisa itu, tidak lagi akan
masuk dalam pembiayaan oleh
APBN,” ungkap Wakil Ketua De-
prov, Sofya Puhi, yang juga ko-
ordinator Komisi IV Deprov, seusai
melakoni Rapat Dengar Pendapat
(RDP) dengan pihak Pusat Pen-
didikan dan Latihan Olahraga
Pelajar (PPLP) provinsi Gorontalo,
kemarin. Dalam menindaklanjuti
hasil kunjungan kerja Gabungan
Komisi Deprov, di Kementerian
Pemuda dan Olahraga (Kemen-
pora) RI, pekan lalu. “Olehnya,
pada RDP tadi (kemarin, red),
kami sudah memintakan kepada
pihak PPLP, ada dua alternatif un-
tuk mensinergikan dan mengefek-
tifkan anggaran pada pengemban-
gan olahraga di provinsi Gorontalo.
Yakni, apakah dikurangi atlitnya,
atau cabor-nya dihilangkan. Itu
yang kita sudah mintakan, pengka-
jiannya kembali,” jelas Sofyan
Puhi. (ayi)
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REGENERASI atlit olahraga
dibutuhkan, dengan cara berjenjang
sejak dini atau melalui pencarian
bakat, yang dimulai dari tingkat
desa/kelurahan, kecamatan, kabu-
paten/kota, hingga provinsi. Se-
hingga, selain dapat menum-
buhkembangkan motivasi
masyarakat sejak usia dini, dalam
menggali bakat dan potensi mereka
masing-masing, untuk berperan
aktif mengharumkan nama daerah.
Juga disisi lain, pemerintah dan
instansi terkait, akan secara teratur
pula memetakan atlit-atlit berpoten-
si, untuk lebih dibina dan dilatih
secara profesional. 
Untuk itu, anggota Komisi IV

Deprov, Irwan Berahim, yang
komisi-nya membidangi serta
bermitra dengan urusan pendidikan
dan olahraga ini, mengharapkan,
minimal hal itu dapat dilakukan
dengan lebih memberdayakan serta
mengoptimalkan keberadaan Pusat
Pendidikan dan Latihan Olahraga
Pelajar di tingkat Daerah (PPLPD)
yang lazimnya ada di
kabupaten/kota. “Artinya, jika
belum ada institusi berjenjang
dalam membina prestasi olahraga
di masyarakat sejak usia dini di
tingkat desa/kelurahan, minimal
PPLPD di kabupaten/kota, yang
kami (Komisi IV) harapkan

bersama-sama turut berpartisipasi
dalam menjaring atlit-atlit yang
dinilai sarat prestasi. Sehingga,
secara berjenjang, mereka yang
dinilai terbaik, diseleksi ke pem-
binaan di PPLP provinsi Gorontalo,
bahkan bukan tidak mungkin sam-
pai ke tingkat pusat (Pelatnas),”
jelas Irwan, usai Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan pihak
PPLP Provinsi, kemarin. “Dengan
sistem perekrutan yang berjenjang
seperti ini, insya Allah pengem-
bangan potensi olahraga di provinsi
Gorontalo, kian terarah dan turut
berkontribusi, bukan hanya di skala
daerah saja, tapi sampai di tingkat
nasional. Iya kan?,” tukas politisi
Nasdem ini. (ayi)

BOTU (RG) - Jaring aspirasi
dalam bentuk dialog interaktif setiap
bulan secara bergilir di 6 (enam)
kabupaten/kota yang lazim di-
lakukan oleh Deprov, baik dalam
bentuk Coffee Morning (CM) atau
kegiatan di waktu pagi hari, maupun
Kopi Lolango (KL) atau kegiatan-
nya yang dilakukan sore hari, men-
uai ketertarikan dari jajaran DPRD
kabupaten Minahasa Tenggara (Mi-
tra) provinsi Sulawesi Utara (Sulut),
saat melakoni kunjungan studi
komparasi di Deprov Gorontalo,
kemarin. Yang diterima langsung
oleh Ketua Deprov, Paris RA Jusuf,
didampingi Sekertaris Deprov, Mi-
tran Tuna. “Kami (DPRD Mitra)
tertarik dan ingin mengadopsi

kegiatan Coffee Morning atau Kopi
Lolango yang biasa digelar jajaran
Deprov Gorontalo. Karena dengan
kegiatan seperti itu, banyak aspirasi
dari masyarakat yang sama-sama
bisa diakomodir oleh semua keang-
gotaan DPRD, bahkan sampai meli-
batkan unsur Forkopimda,” ungkap
pihak dari DPRD Mitra, usai di-
terima Ketua Deprov.
Selain ketertarikan dalam men-

gakomodir CM/KL ala Deprov itu,
pada pertemuan tersebut, turut
berbagai sharing pendapat akan
tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
di DPRD. Seperti pada fungsi leg-
islasi, akan keberadaan Peraturan
Daerah (Perda) di masing-masing
daerah. (ayi)

Per Juli 2022 APBN Olahraga hanya Biayai 4 Cabor di Gorontalo

Kurangi Atlitnya atau Cabor Dihilangkan?

Irwan Berahim

Jaring Atlit dari
PPLPD Kabupaten/Kota 

BOTU (RG) - Hadirnya vaksi-
nasi tahap ketiga atau booster yang
sudah digulirkan per 12 Januari
2021 lalu, tidak dipungkiri masih
menuai pro kontra, apakah diwa-
jibkan, atau peruntukannya hanya
bagi yang membutuhkannya saja.
Artinya, apakah pemberlakuannya
sama dengan dosis pertama dan
kedua, dengan konsekwensi bagi
masyarakat wajib vaksin bila tidak
mengikutnya, akan berdampak
tidak mendapat pelayanan pemer-
intahan, hingga kebutuhan bantuan
sosial.
Menyikapi hal ini, Wakil Ketua

Deprov, Sofyan Puhi, yang juga
koordinator Komisi IV Deprov
yang membidangi urusan kese-
hatan, menjelaskan karena pemer-
intah pusat melalui Presiden Joko
Widodo langsung, telah mene-
gaskan bahwa vaksin ke tiga adalah
gratis. “Maka, dengan sendirinya,
karena telah digratiskan, vaksinasi
dosis ketiga pun diwajibkan.
Artinya, sama dengan pember-
lakuan di vaksin dosis pertama
dan kedua,” jelas Sofyan Puhi.
Ditanya, bila ada masyarakat

yang menolak masih melakukan
vaksinasi dosis ketiga? Sofyan
menjawab, itu artinya sama dengan
tidak mematuhi aturan perundang-
undangan karantina kesehatan.
“Karena, ini (vaksin) digratiskan,
maka konsekwensinya wajib. Beda
dengan jika vaksin-nya berbayar.
Itu tidak diwajibkan,” terang Sofyan
Puhi. (ayi)

Pro Kontra Hadirnya Vaksinasi Ketiga
Sofyan Puhi: Karena Gratis, Maka Diwajibkan

Kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di jajaran Komisi IV Deprov dengan pihak pengelola PPLP provinsi Gorontalo, kemarin. (foto: mispa)

Potret kegiatan vaksinasi yang turut didukung pelaksanaannya oleh jajaran keanggotaan Deprov, di lapangan.
(foto: dok)

DPRD Mitra Tertarik
CM/KL Deprov

BOTU (RG) - Komisi I Deprov,
yang membidangi urusan Hukum
dan Pemerintahan, Senin (17/1)
kemarin, resmi telah menetapkan
komposisi peringkat 1 sampai den-
gan ke 21, calon Komisi Penyiaran
Indonesia Daerah (KPID) periode
2022-2025, melalui proses voting

suara terbanyak. Yang artinya, se-
cara otomatis, mereka yang berada
di peringkat 1 hingga 7, tentu yang
terakomodir duduk di keanggotaan
KPID Provinsi Gorontalo itu. 
Hal itu menyusul berita acara

yang telah ditanda tangani oleh
Ketua Komisi I Deprov, AW Talib,

lengkap bersama 8 (delapan)
keanggotaan di komisi tersebut.
Adapun mereka, Ke tujuh calon
komisioner yang berada di peringat
1 hingga 7 itu, masing-masing
Safrin Saifi, Indri Afriani Jasin,
Johan Badawi, Jitro Paputungan,
Sudirman Mile, Ahmad R. Medi-

ansyah, dan Rajib Gandhi Ismail. 
Sebagai tahapan lanjutan, Komisi

I Deprov, nantinya akan menga-
jukan penetapan peringkat calon-
calon KPID Provinsi Gorontalo
tersebut, ke gubernur Gorontalo,
untuk beroleh Surat Keputusannya
(SK). (ayi)

Komisi I Tetapkan Peringkat KPID

TINALOGA (RG) - Kejaksaan
Tinggi (Kejati) Gorontalo, kini
telah memiliki klinik kesehatan
dan media centre, yang peresmi-
annya turut dihadiri oleh Ketua
Deprov, Paris RA Jusuf, dan unsur
Forkopimda provinsi Gorontalo,
di kawasan gedung Kejati, jalan
Tinaloga, kemarin.
Dari peresmian tersebut, Ketua

Deprov, memberi apresiasi, karena
kelak pemanfaatan klinik di Kejati
tersebut, turut dibuka atau bisa
dimanfaatkan oleh masyarakat
umum, untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan dan pengo-
batan di klinik tersebut. Pun
demikian dengan hadirnya media
centre, sebagai upaya dalam men-
dukung era keterbukaan informasi
kepada publik, akan beragam
kegiatan khususnya penanganan
kasus-kasus hukum di provinsi
Gorontalo. “Saya memberi apre-
siasi atas diresmikannya klinik
kesehatan dan media centre di
Kejati ini. Seperti hadirnya klinik,
yang bisa dimanfaatkan oleh
masyarakat umum,” sahut Ketua
Deprov. (ayi)

Apresiasi Klinik Kejati bisa untuk Masyarakat

Rangkaian kegiatan yang dilakoni pimpinan DPRD dan anggota Deprov di tingkat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) komisi, dengan mitra kerja OPD-nya dalam membahas perencanaan APBD 2022, kemarin. (foto: pendamping/humas)

Ketua Deprov, Paris RA Jusuf, didampingi Sekwan Mitran Tuna, saat
menerima kunjungan studi komparasi dari jajaran DPRD Kabupaten Minahasa
Tenggara (Mitra), Sulawesi Utara, kemarin. (foto: hengki/hms)

Ketua Deprov, Paris RA Jusuf bersama unsur Forkopimda, saat menghadiri
peresmian Klinik dan Media Centre Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Gorontalo,
kemarin. (foto: hengki/hms)
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DEKAB - Pemerintah daerah mem-
perhatikan guru kontrak yang masuk
dalam program guru penggerak.
Hal itu disampaikan oleh Aleg Ban-

teng moncong putih DRPD Kabupaten
Gorontalo, Ali Polapa.
Ketua Komisi II DPRD ini men-

gatakan
DPRD sangat merespon positif pro-

gram yang dilaksanakan oleh pusat dan
bekerjasama dengan Lembaga Penjam-
inan Mutu Pendidikan (LPMP).
“Selaku komisi yang membidangi

pendidikan, kami mengapresiasi
kegiatan dan  karya para guru penggerak
tersebut. Program tersebut dapat
melahirkan para guru yang berinovasi

meski masih berstatus guru honorer,”
kata Ali, Sabtu.
Ali menyampaikan, program guru

penggerak adalah untuk meningkatkan
kualitas guru agar tercipta pembelajaran
yang implementatif dengan pendekatan
blended learning. Model pembelajaran
seperti inilah yang sangat diharapkan
untuk bisa diterapkan di Kabupaten
Gorontalo. Di samping pembentukan
karakter, siswa juga dibekali berbagai
kemampuan sekaligus menggali potensi
kreatifitas siswa.
“Saya salut akan program ini. Semoga

guru yang sudah mengikuti program
dari ini akan menjadi contoh di setiap
sekolah tempat mereka mengajar. Se-

moga di Kabupaten Gorontalo guru
penggeraknya bukan hanya disejumlah
sekolah, tetapi di semua sekolah harus
lahir guru penggerak,” harap Ali.
Dirinya menambahkan, para guru

kontrak bisa masuk dalam kategori pri-
oritas yang harus diperhatikan oleh pe-
merintah daerah. Karena mereka bukan
saja memberikan dampak positif bagi
siswa, tetapi juga bagi guru lainnya.
“Merek bisa memberikan contoh

bagaimana menjadi tenaga pengajar
yang bukan saja untuk mengajarkan
tingkah laku yang baik bagi siswa,
tetapi juga bagaimana bisa menggali
potensi siswa untuk lebih berkreatifitas,”
tandasnya. (RG.53)

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
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Komisi III DPRD Gorut saat rapat bersama OPD yang menjadi mitra kerja mengevaluasi kesiapan pelaksana program di tahun anggaran 2022 ini. (Foto : istimewa)

GORUT (RAGORO) - Men-
dorong percepatan realisasi atas
pelaksanaan program kegiatan di
tahun anggaran 2022 ini, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Gorontalo
Utara (Gorut), mengevaluasi ke-
siapan setiap Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) terkait
pelaksana atau pengelola pro-
gram, seperti KPA, PPK, PPTK,
Bendahara, Penerima Barang dan

lain sebagainya. Mengenai hal
tersebut, Komisi III telah men-
gawalinya dengan mengundang
OPD yang mitra kerja, seperti
Dinas Pendidikan, Senin (17/1)
kemarin. Ketua Komisi III, Ariaty
Polapa mengatakan, pelaksanaan
program di tahun anggaran 2022
ini, tentu ada beberapa instrumen
yang harus sudah siap. Yang per-
tama, pelaksana program, mulai
dari KPA, PPK, PPTK, Benda-

hara, Penerima Barang. “Harus
sudah ada SK Bupati. Jadi, SK
pengelolaan program sudah siap,
personilnya juga siap dari segi
fisik dan mentalnya,” kata Ariaty
ketika diwawancarai awak media.
Kemudian yang berikut DPA, ini
juga kata Ariaty, harus sudah
siap. Sementara khusus untuk
OPD yang memiliki program den-
gan anggaran di atas Rp 200 juta,
tentu dilelang. “Sehingga, lebih

awal sudah harus disusun per-
syaratan teknis. Itu yang kita
evaluasi supaya di bulan Januari
ini atau paling lambat bulan Feb-
ruari sudah bisa instruksi ke
ULP,” tegasnya. Pada dasarnya,
evaluasi yang dilakukan Komisi
III, lanjut dijelaskan Ariaty, se-
bagian besar memang, belum
punya DPA atau belum dimiliki.
Padahal, DPA penting sebagai
pedoman pelaksanaan program.

“Kenapa belum, karena memang
OPD ini juga harus kerja 2 kali.
Jadi, awalnya dari perencanaan
sampai dengan resmi menjadi
APBD itu sudah diinput lewat
SIPD, tetapi kemudian masuk di
penatausahaan ketika mau melak-
sanakan program, penatausahaan-
nya itu kembali lagi ke SIMDA,”
terangnya. Meski demikian, dari
evaluasi tersebut, srikandi PDIP
itu mengatakan, pihak Badan

Keuangan selaku user telah
menyampaikan bahwa target
mereka, dalam minggu ini semua
OPD sudah punya DPA. “Nanti-
nya kalau instrumen ini sudah
siap, maka mereka sudah bisa
memulai pekerjaan. Sehingga tri-
wulan pertama ini kita upayakan
sudah ada presentasi atau realisasi
fisik dari keuangan,” tutup Aleg
Dapil Atinggola - Gentuma Raya
itu. (RG-56)

Kesiapan Pelaksana Program di 2022 Dievaluasi 
Ariaty : Harusnya Sudah Ada SK Bupati

Serai Wangi Harus
di Investigasi oleh
Pemerintah 

DEKAB - Terus meresahkan masyarakat,
Aleg PDIP Sukarman Humunggio meminta
pemerintah daerah untuk segera melakukan
sosialisasi dan investigasi kepada masyarakat
agar lebih berhati-hati terhadap investasi
program serai wangi.
“Kami meminta pemerintah segera men-

gatasi berbagai pertanyaan masyarakat terkait
program serai wangi. Karena berdasarkan
klarifikasi pemerintah daerah di DPRD,
bahwa program ini tidak diketahui,” kata
Sukarman.
Sukarman menegaskan, permintaan DPRD

agar pemerintah gencar melakukan sosialisasi
bukan berarti ingin menghambat para investor
untuk masuk ke daerah ini. Melainkan agar
program ini dapat memperhatikan aturan
yang berlaku dan bisa dipertanggung-
jawabkan.
“Kami DPRD tidak melarang siapa pun

untuk berinvestasi di daerah ini, termasuk
program serai wangi. Namun yang kami
inginkan agar syarat dan ketentuan investasi
harus benar-benar dijalankan,” tegas Sukar-
man.
Guna mencegah hal yang tidak dinginkan

terjadi di tegah masyarakat, Aleg PDI-P ini
mendorong pemerintah untuk menurunkan
tim ke lapangan melakukan investigasi lang-
sung.
“Informasi yang kami terima, warga yang

ingin mengikuti program ini harus menyetor
sejumlah uang untuk pembuatan rekening
dan sebagainya. Jumlahnya bervariasi, dari
300  hingga Rp 500 Ribu rupiah. Benar
atau tidak informasi ini harus diusut, pe-
merintah harus bentuk tim investigasi,”
tandas Sukarman. (RG.53)

Sukarman Humonggio
Ali Polapa

Salah satu agenda pansus di DPRD guna melahirkan fungsi legislasi lembaga legislatif DPRD itu. (Foto:dok)

Guru Penggerak dan Kontrak
Nasibnya Minta Diperhatikan
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KABGOR - Bupati Gorontalo,
Prof Nelson Pomalingo meninjau
pelaksanaan Vaksin Covid-19 bagi
jenjang pendidikan Sekodar Dasar
(SD) tingkat Kabupaten Gorontalo
di Halaman Polda Gorontalo Ke-
camatan Telaga Biru Senin,
(17/01).
Bupati Nelson mengungkapkan,

pelaksanaan vaksin untuk jenjang
SD telah di canangkan di Kabu-

paten Gorontalo sampai saat ini
sudah mencapai 37% yang telah
di vaksin. Sebab rentang tertular
covid-19 yakni lansia maupun
anak-anak.
"Saya menargetkan untuk jen-

jang SD di Kabupaten Gorontalo
di bulan maret Tahun 2022, semua
sudah melakukan vaksin baik do-
sis satu maupun dua," ujar Nel-
son.

Untuk pelaksanaan vaksinasi
ini dilakukan di seluruh  keca-
matan di Kabupaten Gorontalo
yang dimulai dari Kecamatan
Telaga cs selama dua hari, se-
hingga pada bulan Januari mini-
mal 80% bisa dicapai.
Lebih lanjut Bupati dua periode

merasa bangga, melihat antusias
orang tua siswa anaknya di vaksin
karena di dua tahun terakhir per-

akpranda dengan covid-19, maka
salah satu cara yakni melawannya
yaitu vaksin.
"Terkadang selalu lupa

melakukan protokol kesehatan,
tetapi vaksin berada pada diri kita
maka cara yang ampuh melawan
covid-19, dan vaksin ini tidak
hanya dosis 1 dan dua tetapii sete-
lah bulan maret untuk boster tetap
dilakuan," ungkapnya. (RG.53)

Bupati Hadiri Vaksinasi Polda Jenjang SD 

KABGOR - Wakil Bupati
Gorontalo Hendra Hemeto meny-
erahkan puluhan Sertifikat Tanah
milik warga di Desa Molanihu,
Kecamatan Bongomeme, Senin
(17/1).
Penyerahan sertifikat warga

Program Pendaftaran Tanah Sis-
tematis Lengkap (PTSL) ini di-
lakukan di Kantor Desa Molani-
hu.
Adapun jumlah sertifikat ke-

selurah Kecamatan Bongomeme
yaitu 2.650 bidang tanah. khusus-
nya desa Molanihu adalah 504
sertifikat.

Dalam sambutannya, Wabup
Hendra menyampaikan bahwa
program pengadaan sertifikat
tanah PTSL merupakan program
pemerintah pusat untuk seluruh
warga masyarakat Indonesia ter-
masuk warga Kabupaten Goronta-
lo.
"Terselenggaranya program

PTSL di Kabupaten Gorontalo
terlebih di desa Molanihu kali
ini, sangat diapresiasianya karena
tidak lepas dari upaya dan sinergitas
semua pihak, baik pihak pemrintah
daerah, Badan Pertanahan, maupun
kecamatan dan desa," ucap Hen-

dra.
Hendra mengatakan, kehadiran-

nya di desa Molanihu merupakan
wujud dari perhatiannya kepada
masyarakat kabupaten Gorontalo.
Merupakan langkah atau strategi
untuk menggalang aspirasi rakyat
secara langsung.
Sejak dilantik menjadi wakil

kepala daerah mendampingi Nelson
Pomalingo, Hendra mengaku telah
berjanji akan merubah sejumlah
pola terutama sistem pelayanan
kepada masyarakat agar lebih cepat
lagi.
Hal itu tentunya tidak lepas dari

visi dan misi bersama Nelson Po-
malingo, untuk mewujudkan kabu-
paten Gorontalo dua kali lebih baik.
Sebab menurutnya, para kades, se-
jatinya setiap saat dapat melakukan
koordinasi dengannya, bila ada
agenda penting yang harus dihadiri
di desa tersebut.
"Para kades setiap saat bisa

menghubungi saya jika ada kegiatan
atau agenda di desa. Bisa langsung
komunikasi apakah telepon lang-
sung, SMS, atau Whatsaap. Tidak
usah pakai jalur yang resmi-resmi.
Ini agar lebih mempermudah,"
pungkas Hendra. (RG.53)

Wabup Serahkan Sertifikat Tanah Molanihu 

KABGOR - Inspektorat Kabu-
paten Gorontalo menggelar rapat
bersama instansi terkait soal semua
proses pembangunan di Kabupaten
Gorontalo.
Rapat itu guna membahas peker-

jaan pekerjaan yang tak mampu
diselesaikan ditahun kemarin, namun
bisa diberikan kesempatan bagi
penyedia.
Pekerjaan pekerjaan ity baik yang

bersumber dari DAU DAK dan
PEN.
Usai pertemuan kepala inspektorat

Henrestu mengatakan, rapat ini di-
dasarkan pada amanah Perbup 46
tahun 2021, tentang pedoman pelak-
sanaan program yang melampaui
batas waktu kerja. " Tugas kita baga-
iamana mereview pekerjaan mana
yang layak, diidentifikasi proyek
yang mendekati iya untuk diper-
panjang," ujarnya.
Dari Kita cuma mereview saja

maka jenis pelaporannya itu
berdasarkan pengamatan penilaian
OPD itu sendiri, diberikan kesem-
patan diperpanjang waktu atau tidak
" Makanya tadi itu juga kita men-

gundang semua pihak terkait untuk

membahas hal ini, allhamdulillah
tadi format sudah disesuaikan,"
pungkasnya.
Batas waktu menurut Perbup itu

ada 52 hari masanya terhitung dari
Januari.
" Sekali lagi Soal ada berapa

proyek yang diberikan kesempatan
menurut Henrestu itu tergantung
permohonan masukan dari OPD,"
jelasnya.
Henrestu menjelaskan dari per-

jalanan rapat, disemua pekerjaan
yang terkendala, dengan macam
macam statusnya. Ada karena Force
mayor bencana, selesai belum ter-
bayar, kelalaian pihak ketiga dan
keterlambatan proses tender,
Peran kita hanya mereview mem-

berikan keyakinan kepada pimpinan
OPD, Bupati semua dokumen yang
ditampilkan itu layak
Dari sini kata Henrestu, sanskinya

jelas. Jika saja itu tidak bisa dipenuhi

maka putus kontrak." Soal dan black
list itu urusan OPD terkait." Kata
Ia.
Dan inspektorat hanya lebih kepa-

da penjaminan memadai. Mereview,
audit, probility audit dan ada evaluasi,
saran dan masukan, sampai disitu,
tandasnya.
Menurutnya semua jenis pekerjaan

yang ada kemungkinan ada 50an
pekerjaan. " Ada datanya itu, nanti
tanya di dinas," ujarnya. (RG.53)

Inspektorat Gelar Rapat PEN 
Mereview Soal Pemberian Kesempatan 

Kepala Inspektorat Hendrestu dan Sekertaris Dinas saat diwawancarai soal bahasa pemberian kesempatan
bagi penyedia. (Foto:dok)

Wakil Bupati Hendra Hemeto menyerahkan puluhan Sertifikat Tanah milik warga di Desa Molanihu, Kecamatan Bongomeme. (Foto:dok)

Bupati saat hadir di gelaran vaksinasi Polda Gorontalo. Memberi support atas pelaksanaan vaksinasi di Provinsi Gorontalo. (Foto:dok)
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Kampus Unggul Berkemajuan

UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH

GORONTALO
Prof. Dr. Abd. KadimMasaong, M.Pd

Rektor UMG Prof. Dr. Hj. Moon Hidayati Otoluwa, M. Hum
Wakil Rektor 1 Bidang Akademik

Dr. Salahudin pakaya, MH
Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum,
Keuangan, Perencanaan dan Sumber Daya

Apris A. Tilome, S.Ag,. M.Si
Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan,

Al-Islam Kemuhammdiyahan dan Kerjasama

KAMPUS (RAGORO) -
Musyawarah Wilayah (Muswil) IV
Ikatan Pelajar Muhammadiyah
(IPM) yang berlansung dua (2) hari
di Aula Gedung Masjid Darul Ar-
qam resmi berakhir. Ada 9 formatur
yang yang resmi terpilih dari 17
calon formatur yang ditetapkan
panitia pemilihan, yaitu Wulandary
Ney, Ibrahim Sayiu, Safwan Ahili,

Zulki Ahili, Indrani Warsan, Eka
Vidyanti Suradi, Shul Buna, Erwin
Karim dan Fadilah Hulantu.
Diantara 9 formatur, yang resmi

terpilih sebagai Ketua Umum IPM
adalah Wulandari Ney dan Sekre-
taris Umum, Ibrahim Sayiu. Wu-
landary Ney merupakan mahasiswa
Psikologi semester 7 Universitas
Muhammadiyah Gorontalo

(UMGO) yang sebelumnya sebagai
Sekretaris Umum.
Ketika diwawancarai Sabtu ke-

marin (15/1), Wulan menyampaikan
beberapa hal yang dibahas dalam
Muswil. Seperti tema Englighten
Civilization Accelaration yang
artinya Mencerahkan Peradaban
dengan Akselerasi. "Semoga IPM
mampu mencerahkan dan mem-

percepat perkembangan kemajuan
pelajar di Bumi Gorontalo sesuai
dengan Al Qur'an dan As Sunnah,"
ungkapnya.
Lanjut Wulan, kepemimpinan di

IPM yang kolektif kolegial meng-
haruskan dirinya untuk segera
menyusun kepengurusan sesuai
dengan program yang dibahas dalam
sidang-sidang komisi di muswil

yang menjadi dasar gerakan IPM
kedepannya.
"Memperbaiki yang menjadi

kekurangan dan melanjutkan kem-
bali misi periode sebelumnya,
mengingat saya juga sebelumnya
menjadi sekretaris umum. Mohon
doa dan dukunganya untuk semua
pihak, semoga saya bisa amanah,"
tutupnya. (rg-63/HMS)

Wulandari Ney Terpilih Menjadi Ketua IPM 2022-2024

WULANDARI Ney.

KAMPUS (RAGORO) - Lem-
baga Penelitian Dan Pengabdian
Masyarakat (LPPM) Universitas
Muhammadiyah Gorontalo (UMGO),
Jumat kemarin (14/1) menggelar pem-
bekalan Kuliah Kerja Dakwah (KKD)
Angkatan XIX, di Gedung Prof. Hary-
ono Suyono, LPPM UMGO.
Di KKD tahun ini, Rektor UMGO,

Prof. Abd. Kadim Masaong, M.Pd
mengungkapkan rasa bangganya ter-

hadap mahasiswa UMGO asal Papua.
"Saya bangga, karena pada kesem-
patan kali ini ada 5 dari 42 peserta
KKD berasal dari Papua. Sejauh ini
UMGO telah dipercaya oleh
masyarakat Papua sebagai tempat
menuntut ilmu, buktinya ada 100-an
lebih mahasiswa UMGO berasal dari
Papua, termasuk Gubernur Papua
Lukas Enembe. Beliau dulu kuliahnya
di Gorontalo, mahasiswa saya,"

ungkapnya.
Kelima mahasiswa asal Papua terse-

but ialah, Yulianti Dagomo, mahasiswa
Akuntansi, Giluwo Wire, mahasiswa
Sistem Informasi, Diyuton Towolom,
mahasiswa Akuakultur, Joni Kogoya,
mahasiswa PGSD dan Ice Jikwa
mahasiswa PGSD. "Walaupun kam-
pus ini notabene milik Muham-
madiyah, tetapi kami sangat toleran.
Muhammadiyah itu sangat Cinta

NKRI dan Pancasila, bukan cuma
slogan. Olehnya ini adalah sebuah
peluang bagi orang Papua dan peserta
yang lain untuk belajar berbaur den-
gan masyarakat dan menambah pen-
galaman," terang rektor
Dia juga menyampaikan, bahwa

KKD tahun ini adalah angkatan per-
tama dalam kebijakan yang bisa se-
lesai 3,5 tahun di UMGO. "Kedepan,
jika ada mahasiswa yang punya

karya ilmiah masuk Scopus, jurnal
Internasional, maka tidak perlu lagi
baginya untuk buat skripsi," tam-
bahnya.
Terkait edaran terbaru soal

Bimbingan Baca Qur'an (BBQ) bagi
mahasiswa Islam, kata rektor, mereka
tidak akan bisa ikut KKD, praktek
lapangan, magang, maju proposal
dan ujian skripsi sebelum ada serti-
fikat dari pengelola asrama.

Sesuai pantauan awak media, usai
pembukaan pembekalan KKD,
kegiatan kemudian dilanjutkan den-
gan sesi materi. Yang menarik dalam
kegiatan ini adalah materi penguatan
ideologi Muhammadiyah yang
dibawakan oleh Ketua BPH UMGO,
Drs. H. Yusnan J. Ekie. Kelima ma-
hasiswa Papua turut menerima materi
yang dibawakan tersebut.
"Berbicara tentang Muham-

madiyah bukan cuman bicara tentang
gerakan keagamaan saja, tetapi
Muhammadiyah dalam perjalanan-
nya sebagai Gerakan Sosial dan
Pendidikan, Pemberdayaan
Masyarakat, Gerakan Peduli Kese-
hatan dan Lingkungan Hidup serta
Gerakan dalam Penanganan Bencana
yang tidak membedakan Suku, Ras
dan Agama," jelas Yusnan.
Sebelumnya, Ketua LPPM

UMGO, Dr. Muh. Firyal Akbar
dalam pengantarnya menyam-
paikan, bahwa KKD saat ini sudah
bisa di daftar di semester 6, agar
mahasiswa selesai 3,5 tahun. "Dulu,
syarat untuk ikut KKD harus lulus
100 SKS. Sekarang, berdasarkan
kebijakan rektor, 80 SKS sudah
bisa ikut KKD," kata Firyal.
Tema KKD yang diangkat kali

ini ialah Spirit Baru UMGO dengan
jumlah peserta KKD sebanyak 42
peserta. Para peserta ini akan ditem-
patkan di dua (2) kabupaten berbeda,
yaitu Bone Bolango dan Boalemo.
Kegiatan ini juga disupport oleh
BKKBN untuk mendukung pro-
gram penurunan angka stunting.
(rg-63/HMS)

Pembekalan KKD Angkatan XIX

Rektor : Saya Bangga Pada Mahasiswa Papua

SUASANA pembekalan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Dakwah (KKD) Angkatan XIX.



DEKOT (RAGORO)- Pan-
demi covid-19 telah memberikan
dampak disemua sektor. Tak
hanya pihak pemerintah,
masyarakat juga sangat mere-
sakannya. Palagi dari segi
perekonomian. Sehingga hal ini
juga membuat pemerintah harus
berpikir keras. Selain memerangi
virus. Pemerintah juga harus men-
gelontaorkan bantan kepada
masyarakat, Baik pemerintah
Pusat, Provinsi, maupun Pemeirn-
tah Kota Gorontalo. Berbagai je-
nis bantuan itu diserahkan lang-
sung kepada masyarakat yang
dinilai sangat membutuhkan.
Ketika dimintai tanggapannya,

Wakil ketua DPRD Kota
Gorontalo, Mohamad Rivai
Bukusu, menjelaskan, dari penge-
laman kemarin, persoalan bantuan
Covid-19 ini sempat mendapatkan
protes dari berbagai kalangan,
yang menilai bahwa penyaluran
bantuan tersebut dilakukan secara
tidak merata ke masyarakat. ba-
hakan Pihak DPRD sudah
menekankan kepada pihak pihak
terkait agar bagaimana bantuan
tersebut bisa mereta di
masyarakat.” Iya tahun tahun ke-
marin, persoalan bantuan ini
dipersoalankan. Karena ada yang
bilang bahwa penyalurannya tidak
merata.”kata Rivai. Menyikapi hal
tersebut. Sebagai wakil rakyat, Ia
sangat berharap kepada pihak
terkait, termasuk pemerintah kelu-
rahan, untuk benar-benar mem-
berikan data yang akurat sesuai
kondisi yang ada di Kelurahan
tersebut. Artinya masyarakat yang
dikategorikan tidak mampu itu
harus juga merasakan bantuan dari
pemerintah.” Saya menyayangkan
jika sampai dengan saat ini, masih
ada masyarakat belum menerima
bantuan pemerintah. Intinya saya
harap agar seluruh masyarakat
khususnya di Kota Gorontalo, itu
bisa meresakan bantuan dari pe-
merintah.”harapnya.(Fah)
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Mohamad Rivai Bukusu

Bapemperda DPRD Kota Gorontalo, melaksanakan  rapat pembahasan terkait inventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda dan pasca pembentukan perda di Kota Gorontalo. 

DEKOT (RAGORO)- Ketua
DPRD Kota Gorontalo, Hardi
Sidiki, menghadiri kegiatan ta-
syakuran atas renovasi masjid Al-
Ikhlas, di perum BTN Kota
Gorontalo. Dalam sambutannya
Hardi telah memberikan apresiasi
kepada masyarakat khususnya
kepada para jamaah masjid yang

selama ini terus menjaga keber-
samaan hingga pada akhrinya
masjid Al-Ihklas tersebut selesai
direnovasi sesuai harapan
bersama.” Dnegan direnovasinyta
masjid Al-Ikhlas ini diharapkan
menjadi sentra peradaban islam
khususnya di kompleks perumahan
BTN Kota Gorontalo ini. Tentunya

hal ini sangat memberikan manfaat
buat kita semua. Selain itu banyak
lagi agenda-agenda keagamaan
yang bisa kita laksanakan dimasjid
tersebut, seperti tadarus alkuran,
kajian-kajian keislaman, serta
agenda-agenda religi lainnya.”jelas
Hardi. Disamping itu Hardi juga
berharap agar kegiatan-kegitan

kegamaan disetiap tahunnya itu
harus tetap dilaksanakan tentu hal
ini sangat memerlukan dukungan
serta support dari semua pihak,
seperti Isra mi’raj kemudian
maulid nabi. mengingat hal terse-
but merupakan agenda rutin umat
islam yang dilaksanakan setiap
tahunnya.(Fah)

Tasyakuran Masjid Al-Ikhlas

Hardi Ingin Kebersamaan
Tetap Terjaga

DEKOT (RAGORO)- Badan
pembentukan peraturan daerah
(Bapemperda) DPRD Kota
Gorontalo, melaksanakan  rapat
pembahasan terkait inventarisasi
permasalahan dalam pembentukan
Perda dan pasca pembentukan perda
di Kota Gorontalo. Rapat dipimpin
oleh Ketua Bapemperda Darmawan
Duming, dihadiri oleh para SKPD
terkait, bertempat diruang rapat I
DPRD Kota Gorontalo, Senin (17/1)
kemarin. Kepada sejumlah awak
media Darmawan Duming, menje-
laskan bahwa kegiatan ini dilak-
sanakan bertujuan untuk meninven-
talisir semua peraturan daerah yang
sudah menjadi produk hukum
daerah. Akan tetapi, sampai dengan
saat ini perda tersebut berjalan na-
mun dinilai tidak maksimal. Oleh
kerena itu ada beberapa kendala
yang sudah disampaikan sehingga
melalui persetujuan dalam rapat
tersebut rapat diskors.” Rapat kami
skors dengan tujuan untuk
bagaimana teman-teman bisa
berkonsolidasi secara internal den-
gan bagian hukum serta asisten I
yang membidangi pemerintahan,
agar peraturan daerah ini diharapkan

betul-betul dapat dijalankan secara
maksimal. Kemudian, apabila per-
aturan daerah tersebut sudah tidak
singkron dengan peraturan yang ada
diatasnya, maka kami berharap at-
uran tersebut dicabut, revisi, atau
dibuatkan peraturan baru.”jelas Dar-

mawan. disamping itu DPRD juga
berharap agar OPD sebagai pelak-
sana teknis untuk bisa paham dan
dapat mengimplementasikan Perda
tersebut, karena setiap pelaksanaan
agenda paripurna Walikota
Gorontalo terus berpesan untuk

bagaimana Perda tersebut bukan
hanya ikejar dari segi kwantitas
akan tetapi juga kwalitasnya agar
pembangunan dikota Gorontalo bisa
berjalan secara maksimal dan kese-
jahteraan rakyat juga bisa terca-
pai.(Fah)

Bapemperda Soroti Pelaksanaan Perda Belum Maksimal

DEKOT (RAGORO) - Pro-
gram Pemberdayaan Masyarakat
sangat penting dilakukan. Apalagi
Saat ini, masyarakat Kota
Gorontalo sangat membutuhkan
bantuan yang bisa member-
dayakan mereka, terutama dalam
bisang usaha. Apalagi jika melihat
Kota Gorontalo yang saat ini dike-
nal sebagai kota jasa, yang men-
gandalkan sektor jasa sebagai an-

dalan. 
“Pemberdayaan usaha

masyarakat itu perlu dilakukan,
kami DPRD sendiri sudah
melakukan penganggaran dalam
peningkatan usaha dari masyarakat
itu sendiri,” ungkap Masni
Dubaili. 
Politisi dari Partai Gerindra Kota

Gorontalo ini juga menyebutkan
bahwa, pemerintah juga perlu

memperhatikan sektor-sektor us-
aha dari masyarakat, seperti keber-
adaan pasar di Kota Gorontalo,
yang saat ini masih membutuhkan
sentuhan tangan dari pemerintah. 
“Jangan mengabaikan pasar, pe-

merintah harus bisa menata pasar
dengan baik, sehingga pedagang
dan konsumen bisa merasakan
kenyamanan di pasar tersebut,”
pungkasnya. (fah)

Program Pemberdayaan Sangat Penting  

Masni Dubaili

Bapemperda DPRD Kota Gorontalo, melaksanakan  rapat pembahasan terkait inventarisasi permasalahan
dalam pembentukan Perda dan pasca pembentukan perda di Kota Gorontalo. 

Ketua DPRD Kota Gorontalo, Hardi Sidiki, menghadiri kegiatan tasyakuran atas renovasi masjid Al-Ikhlas, di perum BTN Kota Gorontalo.(Humas)

Bantuan Sosial Harus Tepat
Jalan dan Merata

DEKOT (RAGORO)-  Tim
Panitia khusus (Pansus) II DPRD
Kota Gorontalo, melaksanakan
rapat pembahasan terkait Ran-
cangan peraturan daerah (Ran-
perda) tentang pengelolaan
cadangan pangan pemerintah.
bersama Pemerintah daerah Kota
Gorontalo, bertempat diruang ra-
pat I DPRD Kota Gorontalo,
Senin kemarin. Kepada sejumlah
awak media, ketua Pansus Irwan
Nunawa, mengatakan ini meru-
pakan usul inisiatif legislatif, di-
mana Pangan juga sangat diper-
lukan sehingga perlu dibuatkan
sebuah peraturan daerah.
Mengingat pangan merupakan
suatu keharusan seperti yang dia-
manatkan oleh Undang-undang.
Selama ini belum ada peraturan
yang mengatur soal pangan, se-
hingga pihaknya di DPRD Kota

Gorontalo menilai hal tersebut
cukup penting untuk dibuatkan
sebuah perda.”Daerah juga bisa
kacau karena pangan. Sebab
masyarakat bisa berubah narkis
jika lapat. Maka ketika hari ini
tidak dipikirkan dengan membu-
atkan sebuah perda, maka
dikhawatirkan akan menim-
bulkan kerawanan pangan. Se-
hingga dengan adanya perda
maka wajib hukum nya untuk
menyantolkan anggaran untuk
pangan.”jelas Irwan. Disamping
itu Ketua Fraksi Golkar DPRD
Kota Gorontalo ini menam-
bahkan,dari 20 pasal yang ada,
pihaknya sudah membahasan 17
pasal.” Insya allah dalam waktu
dekat pembahasan ini akan di-
pacu untuk dirampungkan men-
jadi sebuah perda.”ucap-
nya.(Fah)

Dekot Akan Rampungkan
Ranperda Tentang 
Pengelolaan Pangan

Tim Panitia khusus (Pansus) II DPRD Kota Gorontalo, melaksanakan
rapat pembahasan terkait Rancangan peraturan daerah (Ranperda) ten-
tang pengelolaan cadangan pangan pemerintah. bersama Pemerintah
daerah Kota Gorontalo, bertempat diruang rapat I DPRD Kota Gorontalo,
Senin kemarin. 
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PEMKOT (RAGORO)- Sebe-
sar Rp500.000.000,00- (lima ratus
jutah) anggaran yang bersumber
dari DAK (Dana Alokasi Khusus)
ditahun 2021 yang berada di Dinas
PUPR Kota Gorontalo di-
alokasikan pada pekerjaan pem-
bangunan TPS 3R (Tempat Pen-
golahan Sampah Reduce-Reuse-
Recycle) yang berada di Kelura-
han Leato Selatan Kecamatan
Dumbo Raya. Kegiatan yang di-
awali dengan penandatanganan
prasasti tersebut, secara resmi di
mulai oleh Walikota Gorontalo
Marten A. Taha melalui kegiatan
peresmian TPS3R tahun anggaran
2021 dari Dinas PUPR Kota
Gorontalo, pada Senin (17/1/22),
kemarin. “Atas nama Pemerintah
Kota Gorontalo, saya mengucap-
kan terima kasih atas dibangunnya
tempat pengelolaan sampah ini.
Mudah-mudahan langkah ini tidak
berhenti disini dikarenakan per-
masalahan sampah, “ujar Walikota

Gorontalo Marten A. Taha dalam
sambutannya. Demikian halnya
dengan Dinas Pekerjaan Umum
Kota Gorontalo, menurutnya yang
senantiasa bersinergi dengan pro-
gram-program untuk Pemerintah
Kota Gorontalo. “Harapannya
adalah, bangunan TPS 3R ini da-
pat dikelolah dan dipelihara den-
gan baik, sehingga apa yang men-
jadi maskud dan tujuan dari
didirikannya bangunan ini dapat
tercapai, “pintahnya. Dikatakan-
nya, TPS3R di Kelurahan Leato
Selatan merupakan gambaran hasil
kerjasama yang baik antara Pe-
merintah Kota Gorontalo dengan
masyarakat melalui Kelompok
Swadaya Masyarakat (KSM).
“Pembangunan TPSR ini adalah
hasil kolaborasi kami dengan
KSM. Dengan mengucapkan Bis-
millahirahmanirrahim, TPS3R
yang ada di Kelurahan Leato Se-
latan ini, saya resmikan,” tandas
Marten.(lev)

Walikota Gorontalo Marten A. Taha saat memberikan secara simbolis kunci mobil ambulance diperuntukkan klinik Pratama Adhyaksa Kejaksaan Tinggi
Gorontalo, Senin (17/1, Foto PKP).

Bunda PAUD Kota Berikan TIPS, Bina Keluarga
PEMKOT (RAGORO)- Bunda

PAUD Kota Gorontalo Jusmiaty
Taha Kiayi Demak memiliki Tips
dalam membina keluarga. TIPS
yang di lakukan kata Jusmiaty dan
juga selaku ketua TP. PKK Kota
Gorontalo adalah untuk membina
keluarga yang harmonis dan di-
namis,yang tentunya dilihat dari
tata cara hidup keluarga, dalam
hal ini Ibu sebagai BUNDA dalam
lingkungan keluarga. “Namanya
Keluarga sentral utama adalah Ibu.

Makanya peran Ibu sangat menon-
jol di lingkungan keluarga, “ujar
Jusmiaty dalam mengisi kegiatan
Bunda PAUD se Kota Gorontalo.
Jusmiaty mengatakan, Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD), meru-
pakan pendidikan fundemental
dalam memfasilitasi tumbuh kem-
bangnya anak. Dikarenakan ini
merupakan hal yang sangat urgen
dan funda mental, serta membu-
tuhkan contoh, dorongan, teladan
dan dukungan dari kita semua.

Demikian halnya pada pembiasaan
hal-hal yang baik akan menjadi
catatan tersendiri dalam memori
anak cucu kita nanti. “Apa yang
bisa didengar atau dilihat, itulah
yang akan muncul dalam perkataan
maupun perilaku anak cucu kita
nanti. Kalau mereka terbiasa den-
gan perilaku yang lemah lembut,
kata-kata yang baik maka anak
ataupun cucu kita ini akan men-
geluarkan kata-kata yang baik dan
juga penuh dengan kelembutan.
Demikian pula dengan sebaliknya,
jika anak cucu kita ini berada di
lingkungan keluarga yang terbiasa
dengan suara keras, kata-kata yang
didengarnya kurang baik pasti
anak cucu kita ini akan berkata-
kata dengan bersuara keras dan
kurang baik, “ujar Jusmiaty dan
juga selaku BUNDA PAUD Kota
Gorontalo. Olehnya itu, Tips yang
terbaik kata Jusmiaty, marilah
bersama-sama kita untuk terus
mewujudkan proses pendidikan
keluarga ini dengan pembiasaan
kepada anak cucu kita dengan hal-
hal yang positif. “Kita perden-
garkan mereka dengan ucapan-

ucapan doa, zikir ataupun hal-hal
positif lainnya dengan penuh kasih
sayang dan kelembutan, “jelas
Jusmiaty. Tiga hal dalam pengem-
bangan keluarga Jusmiaty katakan
dalam mendidik anak usia dini,
pertama keluarga merupakan pem-
beri pengalaman pertama masa
anak-anak yang sangat mempen-
garuhi perkembangan anak. Kedua,
PAUD (Pendidikan Anak Usia
Dini) merupakan pendidikan fun-
demental dalam memfasilitasi tum-
buh kembangnya anak serta yang
ketiga, Bunda PAUD merupakan
penggerak utama dalam pembinaan
layanan pembinaan anak usia dini,
guna mendukung terwujudnya
layanan PAUD yang berkualitas.
“Ketiga ini yang mendorong saya
untuk mengambil peran didalam
pelaksanaan pendidikan keluarga
untuk mewujudkan generasi yang
berkualitas dan pancasilais sejak
usia dini adalah merupakan tang-
gung jawab kita semua. “Tanggung
jawab yang dimaksud adalah tang-
gung jawab keluarga sebagai pele-
tak dasar dan konsep-konsep anak
usai dini, “tandasnya.(tr11). 

PKK KOTA GORONTALO

PEMKOT (RAGORO)- Dimo-
men HUT Baznas Ke-21, Badan
Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota
Gorontalo, Senin (17/1) kemarin,
menggelar vaksinasi bagi 1.000
warga, di Lapangan 11 Maret, Kelu-
rahan Buladu, Kecamatan Kota
Barat. Pasalnya, dari target yang
sudah ditentukan sebesar 1.000
orang peserta vaksin melampaui
target hingga berjumlah 1.048 pe-
serta yang ikut vaksin. “Jumlah
warga yang mengikuti kegiatan
vaksin kali ini, melampaui target.
Dimana, dari 1.000 yang ditar-
getkan, pendaftar mencapai 1.048.
Dan ini masih akan bertambah,
karena kegiatannya sampai sore
akan diselenggarakan, “ujar Ketua
Baznas Kota Gorontalo Marzuki
Pakaya saat diminta penjelasan.
Sementara Walikota Gorontalo
Marten A. Taha yang secara resmi
membuka kegiatan tersebut
menyampaikan apresiasi kepada
Baznas Kota Gorontalo yang telah
menyelenggarakan vaksinasi bagi
warga Kota Gorontalo. Apresiasi
itu disampaikan Marten, karena
kegiatan tersebut sangat membantu
pihaknya menekan penyebaran Co-
rona Virus Disease 2019 (Covid-
19) di Kota Gorontalo. 
“Vaksinasi ampuh dalam mence-

gah penyebaran Covid-19. Buktinya,
pada 2020 silam sebelum ada 
vaksinasi, banyak warga yang

terkonfirmasi Covid-19. Tapi, ketika
vaksinasi mulai diselenggarakan
tahun 2021, penyebaran virus Co-
rona semakin terkendali. Untuk itu,
saya menyampaikan apresiasi kepa-
da Baznas yang telah melaksanakan
vaksinasi hari ini. Kegiatan ini san-
gat membantu kami menjaga warga
agar tidak mudah terpapar Covid-
19,” ujar Marten. dalam sambutan
kepemerintahan. Pada kesempatan
itu pula Marten mengingtatkan
kepada masyarakat agar tidak perlu
khawatir dengan vaksinasi. Sebab,
selain telah melalui uji klinis Balai
Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) pusat, vaksin yang digu-
nakan ini juga kata Marten telah
dilabeli halal oleh Majelis Ulama
Indonesia (MUI) pusat.

“Saya harap masyarakat tidak
mudah terpengaruh dengan infor-
masi hoaks tentang vaksin yang
sengaja disebar luaskan oleh okn-
mum-oknum yang tak bertanggung
jawab. Vaksin ini aman dan halal
digunakan. Dan perlu saya tegaskan
juga, tidak ada pemerintah yang
maumencelakakan masyarakatnya.
Vaksin ini untuk menjaga kesehatan
tubuh kita, “imbau Marten.

Diketahui pula kegiatan yang
dikerjasamakan dengan Dinas Ke-
sehatan (Dikes) Kota Gorontalo
dan dirangkaikan dengan penta-
syarufan dana zakat bagi kaum
dhuafa.(lev)

Walikota Marten A. Taha saat memberikan bantuan logistil pada peserta
paksinasi di Buladu, Senin (17/1, Foto PKP).

PEMKOT (RAGORO)- Dalam
rangka memperingati hari ulang

tahun Baznas ke-21 Kota Goronta-
lo, gandeng Pemerintah Kota

Gorontalo bersama Baznas melak-
sanakan vaksinasi massal bertempat
di Lapangan Buladu, Kecamatan
Kota Barat, Senin (17/01/22) ke-
marin. “Vaksinasi massal ini juga
dilakukan guna menciptakan keke-
balan kelompok (herd immunity)
melalui vaksin 100 persen. Olehnya
itu, kita akan lebih gencar-gencanya
lagi melaksanakan kegiatan vaksi-
nasi di Kota Gorontalo. Apalagi
kalau pelaksanaan vaksinasi ada
dukungan dalam bentuk logistik
(bantuan beras). Dikarenakan
masyarakat kalau mau divaksin
tanya dikasih bantuan atau tidak,
“ujar Walikota Gorontalo, Marten
A. Taha saat diwawancarai awak
media. Lebih lanjut, pelaksanaan
vaksinasi massal ini juga kata
Marten, lebih memfokuskan pem-
berian vaksin kepada para lansia

(lanjut usia). Dikarenakan hal kata
Marten, merupakan salah satu per-
syaratan terciptanya kekebalan
kelompok masyarakat. “Kita kerja
sama dengan Baznas Kota untuk
bisa menghibur masyarakat teruta-
ma bagi para lansia untuk divaksin.
Karena kelompok umur lansia ini
di Kota Gorontalo ini baru lebih
53 persen, yang masih kurang lebih
47 persen yang belum divaksin,
”ucapnya. Pada kesempatan itu
pula, Marten juga mengimbau,
kepada masyarakat untuk tidak
mempercayai berita-berita bohong
(hoaks) mengenai vaksin. “Vaksin
covid-19 yang diberikan kepada
masyarakat aman dan dijamin hal-
lal. Olehnya itu kesadaran kita
bersama untuk sesegara mungkin
divaksin bagi yang belum divaksin,
“harapnya.(lev).

Di Hut Baznas Ke-21, Laksanakan Vaksinasi Massal

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

PEMKOT (RAGORO)- Pe-
merintah Kota (Pemkot) Gorontalo
serahkan fasilitas berupa satu mobil
ambulance beserta alat kesehatan
di Klinik Pratama Adhyaksa Ke-
jaksaan Tinggi Gorontalo.

Mobil dan alat kesehatan dis-
erahkan langsung oleh Walikota
Gorontalo Marten A. Taha bertem-
pat di Klinik Pratama  Adhyaksa
Kejaksaan Negeri Tinggi Gorontalo
yang diterima langsung oleh Kepala
Kejaksaan Tinggi Gorontalo Risal
Nurul Fitri, Senin (17/1/22) ke-
marin. “Jadi, mobil ambulance ini

baru, dan dihibahkan tetapi dengan
skema pinjam pakai 5 tahun dan
bisa diperpanjang 10 tahun, “ ujar
Marten dalam sambutannya pada
peresmian Klinik Pratama Adhyak-
sa dan Adhyaksa Media Centre
Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
Marten menyatakan, dengan
bergabungnya Klinik Adhyaksa
Milik Kejaksanaan Tinggi Goronta-
lo tersebut dapat melayani
masyarakat di Kota Gorontalo.
Olehnya itu, wajar Pemerintah
Kota Gorontalo turut membantu
akses pelayanannya dalam bentuk

perlengkapan sarana prasarana di
klinik. “Saya berharap, dengan
adanya fasilitas kesehatan yang
diberikan oleh Pemerintah Kota
Gorontalo kepada kejaksaan, bisa
memberikan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat disekitarnya,
“ucapnya. Marten juga menam-
bahkan, Klinik Adhyaksa itu salah
fasilitas yang mampu mengcover
masyarakat yang ada di Kecamatan
Sipatana Utara dan Desa Toto.
Dikarenakan posisi tempat klinik
milik Kejaksaan Gorontalo diapit
oleh Rumah Sakit Toto dan Aloie

Sabar, walaupun kata Marten, posisi
tempat klinik tersebut berada di
Kabupaten Bone Bolano, sebagian
besar masyarakat yang berobat
ditempat tersebut.

“Terima kasih kepada kejati,
yang telah membantu Pemeritah
Kota Gorontalo dalam hal mem-
berikan pelayanan baik secara
hukum dan kesehatan kepada warga
masyarakat. Mudah-mudahan dapat
membantu masyarakat mengakses
pelayanan kesehatan di Gorontalo
umumnya, pada khususnya di Kota
Gorontalo, “tandas Marten.(lev).

Pemkot Serahkan Mobil Ambulance di Klinik
Adhyaksa Kejati Gorontalo

Walikota Marten A. Taha dalam penandantangan kesepakatan, dalam
rangka pengresmian klinik pratama adhyaksa dan adhyaksa media centre,
di Ketaji Gorontalo, Senin (17/1, Foto PKP).

Jusmiaty pada kegiatan penguatan Kapasitas Bunda Paud Kecamatan dan
Kelurahan, (Foto Dok Hms).

Walikota Marten A. Taha saat penandatanganan prasasti, peresmian TPS
3R, bertempat di Kelurahan Leato Selatan, Senin (17/1, Foto PKP

500 Jutah Anggaran Pembangunan TPS 3R, Diresmikan
Walikota : Pelihara dan Kelolah Dengan Baik Pembanguan Ini, Berdasarkan Tujuan

Vaksinasi Massal Dibuladu,
Capai 1.048 Orang

Walikota Marten A. Taha saat melakukan peninjauan pelaksanaan vaksiansi
massal di Buladu, Senin (17/1, Foto PKP).
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KAMPUS (RAGORO)
- Pimpinan Universitas
Gorontalo (UG), dalam hal
ini Rektor UG, Dr. Ibrahim
Ahmad didampingi Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik (FISIP), Muh.
Fachri Arsjad, S.Sos., M.Si
dan Ketua Program Studi
(Kaprodi) Ilmu Pemerinta-

han, Suaib Napir, S.IP.,
M.Si, belum lama ini
melakukan kunjungan
silaturahmi ke kantor Pe-
merintah Daerah (Pemda)
Kabupaten Pohuwato.
Kunjungan ini diterima
langsung oleh Bupati Po-
huwato, Saipul A.
Mbuinga, diruangannya.

Adapun maksud daripada
kunjungan ini, ialah untuk
memperkuat hubungan ker-
jasama (MoU) antara UG
dan Pemda Pohuwato.
Dalam kesempatan ini,
Rektor UG, Dr. Ibrahim
Ahmad melaporkan hasil
MoU beberapa tahun lalu
kepada Bupati Pohuwato,

salah satunya dengan
menyerahkan nama-nama
Kepala Desa Alumni Uni-
versitas Gorontalo se-
banyak 20 orang.  Bagi
Rektor, MoU Universitas
Gorontalo dan Pemda Po-
huwato menjadi semangat
untuk membangun SDM di
Kabupaten Pohuwato.

Untuk itu, Rektor
berharap, apabila ada
kepala desa yang belum
kuliah dan memenuhi
syarat untuk itu, kiranya
bisa untuk melanjutkan
studi. “Ada 20 Kepala
Desa yang sudah menjadi
alumni UG, untuk itu kami
berharap, kiranya masih

ada kepala desa yang ingin
dan memenuhi syarat
untuk itu, kiranya bisa
untuk melanjutkan studi,”
terang rektor. Sementara
itu, Bupati Pohuwato,
Saipul A. Mbuinga men-
gatakan, bahwa dirinya
mengevaluasi kepala desa
yang belum kuliah untuk

segera malanjutkan studi di
Universitas Gorontalo. “Ini
perlu untuk meningkatkan
kapasitas aparat desa se-
hingga pelayanan yang
baik dan SDM yang maju
akan membawa dampak
yang besar bagi Po-
huwato,” pungkasnya. (rg-
63/HMS)

Pimpinan UG 
Temui Bupati Puhuwato

RANGKAIAN kegiatan kunjungan Pimpinan Univeritas Gorontalo (UG) ke Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pohuwato.

OLAHRAGA

MANCHESTER – Manchester United kembali harus menelan pil
pahit. Kali ini, mereka gagal menang kala menghadapi Aston Villa di
pekan ke-22 Liga Inggris 2021-2022. Kekalahan ini tak hanya mem-
bawa Man United gagal mengemas poin penuh, tetapi juga membuk-
itkan pandangan striker bintangnya, Cristiano Ronaldo, benar. Ya, Man
United gagal mendulang hasil manis kala berlaga di Villa Park, Birm-
ingham, Minggu 16 Januari 2022 dini hari WIB. Sempat unggul 2-0,
Man United harus kebobolan dua gol dari tuan rumah yang membuat
mereka harus puas meraih hasil imbang 2-2. Sebelumnya, Ronaldo sem-
pat menyinggung masalah pola pikir dan mental para pemain Man
United yang cukup buruk. Meski begitu, pemain berusia 36 tahun itu
cukup yakin bahwa The Red Devils mampu berubah menjadi lebih baik.
"Saya percaya jika kita bisa berubah pikiran, kita bisa mencapai hal-hal
besar," ungkap Ronaldo dilansir dari Manchester Evening News, Senin
(17/1/2022).  Ronaldo sempat mengirimkan sebuah selembaran kepada
beberapa pemain lain Man United. Bintang asal Portugal itu mengatakan
bahwa dirinya harus melihat penampilan pemain Man United dari
rumah untuk membuktikan bahwa ucapannya itu benar. Manchester
United memang menjadi salah satu tim yang bertabur bintang besar
Eropa. Sayangnya, tim asuhan Ralf Rangnick tersebut hingga kini
belum mampu menunjukan kemampuan terbaiknya untuk bersaing.
Pada laga kontra Aston Villa, Man United mampu unggul terlebih
dahulu berkat gol yang diciptakan Bruno Fernandes (6’ dan 67’).
Namun, Aston Villa mampu menyamakan kedudukan di 13 menit ter-
akhir yang diciptakan oleh Jacob Ramsey (77’) dan Philippe Coutinho
(81’). Di babak kedua, Man United memang tidak mampu memberikan
kemampuan terbaik sehingga Aston Villa mendapat kesempatan bagus.
Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapat Ronaldo tentang kurangnya
pola pikir dan mental pemain Man United adalah benar. (dji)

Man United Gagal Menang atas Aston Villa, 
Cristiano Ronaldo Buktikan Pandangannya Benar

MANCHESTER – Cris-
tiano Ronaldo kini disebut
punya peran penting baru
di Manchester United.
Pasalnya, Manchester
United saat ini sangat ke-
sulitan untuk menunjukkan
daya saingnya sehingga
kerap mendapat hasil ku-
rang memuaskan. Ronaldo
diketahui memutuskan
kembali ke Manchester
United dari Juventus pada
bursa transfer musim panas
2021. Kini, bomber asal
Portugal itu terlihat bertu-
gas sebagai penyelamat
Man United di berbagai ke-
sempatan. Di musim ini,
Ronaldo memang mampu

memberikan beberapa gol
penting bagi Man United di
berbagai kompetisi. Liga
Champions 2021-2022
menjadi salah satu turna-
men di mana peraih lima
trofi Ballon dOr itu memi-
liki peran besar bagi hasil
yang diraih Setan Merah -
julukan Man United.
Ronaldo mampu membuat
gol di menit-menit terakhir
pada babak penyisihan
Liga Champions saat men-
jalani laga kandang dengan
Villarreal dan tandang di
markas Atalanta. Jika tidak
ada Ronaldo, mungkin
Man United gagal menem-
bus babak 16 besar.

Cristiano Ronaldo 
Kini Punya Peran 
Penting Baru 

di Manchester United
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GORONTALO UTARA

GORUT (RAGORO) - Tidak
hanya sekadar berakhlak. Artinya,
berintegritas atau berkomitmen ter-
hadap tugas dan tanggung jawab.
Namun, seorang Aparatur Sipil Ne-
gara (ASN) juga harus berinovasi
dalam menjalankan tugas. Hal
demikian itu disampaikan Bupati
Gorontalo Utara (Gorut), Indra Yasin
saat apel Korps Pegawai Republik
Indonesia (Korpri) perdana di
lingkungan Pemkab Gorut yang di-
laksanakan di halaman depan Kantor
Bupati Gorut, Senin (17/1) kemarin.
“Semua ASN harus mampu untuk
berinovasi dalam pekerjaan. Jangan
hanya menunggu petunjuk dari
pimpinan,” kata Indra Yasin. Kepada
seluruh OPD, Ia meminta agar di
awal tahun ini, selalu berupaya
dalam memacu semangat dalam

memaksimalkan tugas - tugas pe-
merintahan dan pembangunan daer-
ah. “Oleh karena itu, mari jadikan
kekurangan kita di tahun  sebelum-
nya sebagai pelajaran untuk kema-
juan daerah kita ke depan,” tu-
turnya. Lebih dari itu, Ia berharap,
seluruh pegawai agar lebih giat
lagi dalam meningkatkan etos kerja,
disiplin, produktifitas, serta mem-
bina hubungan kerja yang baik an-
tara atasan dan bawahan maupun
sesama rekan kerja. “Tentu ini di-
lakukan agar semakin meningkat-
nya kualitas pelayanan publik yang
diberikan untuk masyarakat,” tukas-
nya. Apel Korpri itu diikuti oleh
pejabat eselon II, III dan IV di
lingkungan Pemkab Gorut dan
berlangsung khidmat, meski dalam
cuaca mendung. (RG-56)
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Apel Korpri Perdana di Awal 2022

Indra : ASN Harus Berinovasi

GORONTALO (RAGORO)
- Polda Gorontalo terus menggen-
jot pelaksanaan vaksinasi anak
usia 6 hingga 11 tahun. Upaya
ini dilakukan untuk mendukung
pelaksanaan Pembelajaran Tatap
Muka (PTM) 100 persen yang
sudah dilaksanakan di sejumlah
kabupaten dan kota di seluruh
Indonesia. Kapolda Gorontalo,
Irjen Pol. Dr. Akhmad Wiyagus,
didampingi Wakapolda dan Pe-
jabat Utama Polda Gorontalo
meninjau langsung pelaksanaan
vaksinasi anak di Lapangan
Mapolda Gorontalo, Senin
(17/01/2022). Untuk menghindari
terjadinya kerumunan dan tim-
bulnya klaster Covid-19, maka
pelaksanaan vaksinasi tersebut
diterapkan protokol kesehatan
secara ketat, mengingat peserta
vaksinasi di dominasi anak-anak.
Kapolda Gorontalo, Irjen Pol
Akhmad Wiyagus menyam-
paikan, vaksinasi Ini merupakan
wujud transformasi Polri yang
presisi mendukung percepatan
penanganan Covid-19. Gelaran

layanan vaksinasi ini di dukung
tim vaksinator dari Dokkes Polda
Gorontalo dan tim vaksinator
dari Kecamatan dan
Kabupaten/Kota. Lanjut Kapolda,
untuk menarik minat anak-anak
dalam mengikuti vaksinasi, pihak
Polda Gorontalo menyediakan
tempat bermain anak-anak sekali-
gus badut, serta kendaraan Dinas
Polri dari Direktorat Lalu Lintas
dan Satuan Brigadir Mobil Polda
Gorontalo. “tampak anak-anak
dengan riang gembira menikmati
sarana permainan dan kendaraan
Dinas yang disediakan, mereka
dengan bergantian naik kendaraan
dan berfoto-foto,” ujarnya. Se-
mentara itu, Kabid Humas Polda
Gorontalo, Kombes Pol. Wahyu
Tri Cahyono, mengungkapkan,
Dalam pelaksanaan vaksinasi
anak, nampak personel dari Polda
dan Polres jajaran melakukan
pendampingan suntik vaksin un-
tuk memberikan semangat serta
dukungan kepada siswa dan
masyarakat yang akan menerima
vaksin agar tidak takut, karena

vaksin tersebut aman dan halal.
“masyarakat dan wali murid harus
mendukung program ini, orang
tua tidak perlu khawatir, sebab
vaksinasi ini bermanfaat mem-
bentuk kekebalan tubuh anak se-
bagai upaya pencegahan virus,”

kata Wahyu. “setiap minggunya
diadakan analisis dan evaluasi
secara berkala melalui zoom, se-
hingga pelaksanaan vaksinasi
bisa maksimal dan tercipta herd
immunity pada masyarakat,” tan-
dasnya. (awal-46)

KEGIATAN vaksinasi anak yang ditinjau langsung oleh Kapolda Gorontalo,
Irjen Pol Akhmad Wiyagus. (foto/istimewa)

Dukung Pembelajaran Tatap Muka 100 Persen

Polda Gelar Layanan Vaksinasi Anak

ANAK-anak yang sudah ikut vaksinasi langsung menaiki kendaraan taktis
milik Brimob Polda Gorontalo. (foto/istimewa)

RAKYAT GORONTALO

GORONTALO (RAGORO)
- Kendaraan Dinas Polda
Gorontalo menjadi pusat perhatian
anak-anak usai mengikuti vaksi-
nasi di Lapangan Mapolda
Gorontalo, Senin (17/01/2022).
Sejumlah anak-anak menaiki
kendaraan dinas Lalu Lintas dan
kendaraan tempur yang dimiliki
satuan Brimob Polda Gorontalo.
Tampak anak-anak kemudian
bergaya imut untuk difoto, bahkan
mereka juga menggunakan paka-
ian rompi anti peluru serta senjata
milik anggota Brimob. Fera, yang
merupakan orang tua dari siswi
yang mengikuti vaksinasi, men-
gucapkan terima kasih kepada
Polda Gorontalo yang telah
menggelar vaksinasi bagi anak-
anak usia 6-11 tahun. Dimana
anak-anak terlihat begitu senang
dan gembira dengan adanya
kendaraan untuk dinaiki. “anak-
anak kami terlihat begitu senang
saat mereka bisa menaiki
kendaraan yang disediakan oleh

Polda Gorontalo, serta mereka
juga bisa mengetahui kendaraan
yang dimiliki Polri sendiri,”
ungkapnya. Sementara itu, Kabid
Humas Polda Gorontalo, Kombes
Pol. Wahyu Tri Cahyono, men-
gungkapkan, kendaraan taktis
(Rantis) yang disediakan Polda
Gorontalo ini memang disediakan
untuk menarik minat anak-anak
agar mau mengikuti vaksinasi.
Selain itu, mereka juga bisa
merasakan bagaimana sensasinya
menaiki kendaraan yang dimiliki
oleh Lalu Lintas maupun
kendaraan tempur yang dimiliki
Satuan Brimob. “dengan disedi-
akannya fasilitas kendaraan, kita
harapkan anak-anak selain bisa
untuk berfoto-foto, mereka juga
bisa mengetahui jenis-jenis
kendaraan yang dimiliki Polri,
sehingga bisa menggugah niat
mereka untuk bercita-cita menjadi
seorang anggota Polri di masa
yang akan datang,” terang Wahyu.
(awal-46)

Usai Divaksin, Anak-Anak
Naik Kendaraan Taktis 

GORONTALO (RAGORO)
- Polda Gorontalo menghadirkan
super hero dan badut untuk
menghibur anak-anak saat

mengikuti vaksinasi Covid-19 di
Lapangan Mapolda Gorontalo,
Senin (17/1/2022). Kehadiran
super hero dan badut tersebut

bertujuan untuk membuat suasana
senang dan gembira sehingga
anak-anak merasa nyaman saat
disuntik vaksin oleh tenaga ke-
sehatan. Vaksin yang digunakan
untuk anak-anak umur 6-11 tahun
yakni Sinovac. Kabid Humas
Polda Gorontalo, Kombes Pol.
Wahyu Tri Cahyono, menyam-
paikan, saat ini vaksinasi Covid-
19 bagi anak usia 6-11 tahun
akan digelar secara intensif untuk
mempercepat pembentukan herd
immunity di Provinsi Gorontalo.
“kegiatan ini dalam rangka ak-
selerasi terbentuknya herd im-
munity dan melindungi anak-

anak kita dari penyebaran Covid-
19, sehingga pandemi yang hing-
ga kini masih melanda segera
berakhir secepatnya dan dapat
melaksanakan Pembelajaran Tat-
ap Muka,” ujarnya. Wahyu juga
berpesan kepada anak-anak yang
telah divaksin agar tetap
mematuhi protokol kesehatan.
“kami menghimbau agar protokol
kesehatan selalu diterapkan setiap
saat, bahkan jika perlu diperketat
lagi, mulai memakai masker saat
keluar rumah, rajin mencuci tan-
gan, menjaga jarak, menghindari
kerumunan, dan mengurangi mo-
bilitas,” tuturnya. (awal-46)

Badut Super Hero Meriahkan Vaksinasi Anak di Mapolda

Disdagperinkop Harus Bekerja Maksimum dan Komprehensif
Thariq : Satu dari 4 Strategi Tanggulangi Kemiskinan

GORUT (RAGORO) - Dinas
Perdagangan, Perindustrian, Kop-
erasi dan Usaha Kecil Menengah
(Disdagperinkop dan UKM) adalah
satu dari empat strategi penanggu-
langan kemiskinan dalam
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. 
Sebagaimana dikatakan Wakil

Bupati Gorontalo Utara (Wabup
Gorut), Thariq Modanggu usai
melakukan sidak untuk kedua
kalinya di OPD tersebut, Senin
(17/1) kemarin. Karena itu, kata
Thariq, dirinya memberi fokus kepa-
da Disdagperinkop dan UKM agar
bekerja lebih maksimum. “Mereka
sudah bekerja, tapi saya
menginginkan agar lembaga ini
atau dinas ini bekerja secara mak-
simum untuk meningkatkan ekono-
mi masyarakat melalui UMKM,
perdagangan, koperasi dan perindus-
trian,” kata Thariq Modanggu, di
hadapan awak media ketika di-
wawancarai.
Oleh karena itu, kedatangannya

yang kedua kalinya di awal tahun

2022 ini, Thariq menjelaskan, agar
semua bidang dan semua seksi di
OPD tersebut akan melaksanakan
tupoksinya secara detail, secara
komprehensif, tidak parsial, tidak
satu-satu atau sendiri-sendiri.
“Makanya, Peraturan Bupati Nomor
41 Tahun 2006 tentang tupoksi, itu
saya minta supaya diurai secara
detail mungkin, supaya pelaksanaan
tugas masing-masing itu tidak lagi
menunggu perintah pimpinan, kare-
na sudah ada perencanaan dari awal
berdasarkan bidang masing-mas-
ing,” tukasnya. “Jadi, bidang
UMKM sudah bergerak secara mak-
simum, bidang perindustrian bekerja
maksimum, bidang perdagangan
berjalan secara maksimum,” sam-
bung Thariq memaparkan. Selan-
jutnya, berdasarkan temuannya
pekan kemarin, Ia mengaku, terny-
ata pihak Disdagperinkop dan UKM
belum bekerja secara komprehensif
atau simultan. “Saya beri contoh,
industri yang sudah didorong oleh
perindustrian, itu harus di back-up
oleh perdagangan, harus di-backup

UMKM, supaya hasil industri
rumah tangga itu, kalau ada kendala
dalam perdagangan, maka berarti
bidang perdagangan yang mem-
back-up perdagangannya, pe-
masaran dan lain-lain,” urainya.
Begitu juga secara kelembagaan,
Thariq mengatakan, harus didorong
oleh UMKM dan koperasi. “Itu
contoh yang kita ingin agar betul-
betul usaha UMKM ini akan men-
dorong ekonomi masyarakat,” tam-
bahnya. Apalagi lanjut Wabup,
Gorut memiliki kurang lebih 5 ribu
UMKM. Sehingga, tidak mungkin
dalam 5 ribu itu tidak dapat 5
sampai 10 UMKM atau industri
yang betul-betul kuat, koperasi yang
betul-betul kuat. Makanya, dirinya
menegaskan, selama beberapa hari
ke depan akan mengawal perbaikan
di Disdagperinkop dan UKM.
“Pertemuan berikut, evaluasi dari
tindak lanjut hari ini (kemarin, red)
nanti akan dilanjutkan hari Jumat
ini. Jadi, terpaksa saya harus berkan-
tor dulu beberapa hari di dinas ini.
Jadi kepala dinas dulu. Sehingga,

mudah-mudahan dengan langkah-
langkah ini, geliat ekonomi, geliat
usaha koperasi, usaha UMKM di
Gorontalo Utara akan bergerak se-
cara maksimum untuk
meningkatkan ekonomi
masyarakat,” ungkapnya. Sementara
soal standar prioritas, tentu kata
Wabup, itu harus dilihat dulu pene-
tapan kriterianya, mana usaha yang
benar-benar sudah digeluti sejak

lama. Produknya misalnya, produk
unggulan, artinya dibandingkan
dengan daerah lain tidak kalah pro-
duksinya, misalnya gula aren At-
inggola. “Jadi, penetapan-penetapan
itu yang penting, supaya di lapangan
kita tinggal mencocokkan, begitu
juga dengan usaha-usaha yang lain,”
terangnya. Lebih lanjut dijelaskan-
nya, untuk uraian tupoksi tiap
bidang, Thariq mengatakan, pihak

Disdagperinkop dan UKM men-
gaku, bahwa itu belum mampu
mereka uraikan secara detail. Tapi,
bukan berarti mereka tidak bekerja.
“Mereka sudah bekerja sebagaimana
pengakuan tadi, tapi langsung di
lapangan. Sehingga mereka sudah
bekerja, tapi ada juga yang bisa
tercecer, terlewatkan, kenapa, karena
tidak ada satu dokumen perencanaan
yang utuh,” pungkasnya. (RG-56)

Bupati Gorut, Indra Yasin saat memberikan arahan kepada para ASN di lingkungan Pemkab Gorut saat apel kopri yang dilaksanakan di halaman depan
kantor Bupati Gorut, Senin (17/1) kemarin. (Foto : hmskominfo_gorut)

SUPER HERO dan Badut turut menghibur anak-anak yang ikut vaksinasi.
(foto/istimewa)

Wabup Gorut, Thariq Modanggu saat memberikan arahan kepada pihak Disdagperinkop dan UKM Gorut menindak-
lanjuti hasil sidak yang dilakukannya pekan lalu. (Foto : hmskominfo_gorut)




