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GORONTALORAKYAT Terverifikasi Faktual
Dewan Pers

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

Eceran   Rp. 6.000Paling Paham Gorontalo

Ketua DPC
Demokrat Masih
Wajah Lama

GORONTALO
(RAGORO) -
Besok Muscab
serentak 6 DPC
Demokrat yang akan
berlangsung di
Hotel Damhil. Dari
6 DPC, baru Kabgor
yang sudah bisa
ditebak siapa yang
akan jadi Ketua. Be-

RABU, 30 MARET 2022

Bupati Nelson Pomalingo Temui Moeldoko 
Perjuangkan Produksi Pertanian

GORONTALO (RAGORO) - Ketua
Komisi II DPR RI H. Ahmad Doli Kurnia
Tandjung memuji persiapan calon Daerah
Otonomi Baru (DOB) Bone Pesisir. Hal
tersebut diungkapkan Doli saat kunjungan
kerjanya ke Kabupaten Bone Bolango
dalam rangka melihat langsung CDOB
Bone Pesisir, Selasa (29/3). “saya mem-

Baca PESISIR ...Hal 2

GORONTALO (RAGORO) -Wakil Ketua
DPRD Kabupaten Bone Bolango, Zainudin
Pedro Bau menyebut bahwa Gubernur
Gorontalo, Rusli Habibie merupakan
pemimpin paling paripurna di Provinsi
Gorontalo. 
Hal ini disampaikannya saat mendampingi

Gubernur dua periode itu pada kunjungan
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia
Tandjung di Calon DOB Bone Pesisir, Selasa
(29/03/2022). “Gubernur Rusli Habibie,
dalam dua hari ini mengunjungi lima CDOB,
artinya setiap hari, Gubernur Rusli Habibie se-
lalu bekerja untuk kepentingan rakyat,” tam-
bahnya. Lebih lanjut, politisi yang akrab

Baca PEMIMPIN..Hal 2

GORONTALO (RAGORO) -
Biaya untuk Pilgub Gorontalo pada
2024 nanti  sepertinya tidak sebesar
5 tahun lalu, itu kalau yang maju

bertarung nanti adalah tokoh-tokoh
lokal. Mengapa? karena kemampuan
dana mereka sama. Memang dana
bukan syarat utama untuk meme-

nangkan pertarungan, melainkan san-
gat ditentukan oleh komposisi calon

Baca AKAL...Hal 2

GORONTALO (RAGORO) -
Ketua Dewan Pimpinan Daerah
(DPD) Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia (HKTI) Provinsi
Gorontalo, Prof. Nelson Poma-
lingo, terus mendorong dan mem-
perjuangkan peningkatan produksi
pertanian di daerah. Hal ini menu-
rut Nelson akan berpengaruh pada
peningkatan kesejahteraan para
petani itu sendiri.
Menariknya perjuangan Nelson

Pomalingo itu disampaikan lang-
sung kepada Ketua Umum Dewan
Pimpinan Nasional (DPN) Him-

punan Kerukunan Tani Indonesia
(HKTI) Jenderal (Purn) Dr. Moel-
doko, pada agenda MoU Program
Hibah Aplikasi HKTI dan Rapat
Pleno diperluas (Bidang OKK DPP
HKTI) yang dihadiri juga oleh
Ketua-ketua DPD HKTI se-In-
donesia, Senin (28/3/2022) di
sekretariat DPP HKTI, Jakarta
Pusat. Hal Kedua yang diusulkan
Nelson Pomalingo adalah meng-
harapkan dukungan HKTI pusat

Baca PERTANIAN...Hal 2

GORONTALO (RAGORO) - Marten
Taha adalah Walikota yang berprestasi
dia memiliki kemampuan luar biasa
dalam hal menata pemerintahannya.
Semua pejabat yang dia tempatkan
memimpin SKPD, semua bekerja dengan
baik dan kreatif, hebatnya lagi tak ada
satupun yang dibenci rakyat.

Marten sukses dalam semua sektor, it-
ulah sebabnya dia mampu menyabet
penghargaan tertinggi dari Kemendagri
yaitu Parasamya Purnakarya Nugraha.
Selama memimpin Kota, semua indika-

Baca BINTANG...Hal 2

KETUA DPD 
HKTI Provinsi
Gorontalo, 
Prof. Nelson Po-
malingo, saat
memberi paparan
ke ketua HKTI
Moeldoko.
(foto:dok)

Ariston Tilameo

Rolly Kadullah

Marten Taha Nelson Pomalingo Syarif Mbuinga Hamim Pou

GORONTALO (RAGORO) -
Sebelum memasuki bulan suci Ra-
madhan, DPD PDI Perjuangan
Gorontalo menggelar Halal Bi
Halal dan silaturrahmi struktural
dan kader PDI Perjuangan se-
Provinsi Gorontalo. 
Dalam kesempatan itu, Ketua

DPD PDI Perjuangan, Kris
Wartabone mengatakan Halal Bi
Halal ini digagas Bung Karno
untuk menyatukan semua tokoh
yang berseberangan. 
Seperti diketahui pada saat itu

terjadi keretakan diantara  para
elit, maka kata Kris lagi, Halal Bi
Halal ini kemudian jadi milik In-
donesia yang sangat berharga dan
Halal Bi Halal ini hanya ada di In-

donesia. Sekretaris PDI Perjuan-
gan, La Ode Haimudin menam-
bahkan pada bulan Ramadhan ini,
selain melaksanakan Halal Bi
Halal, PDI Perjuangan akan
melaksanakan Safari Ramadhan
dengan bersilahturahim denan
tokoh-tokoh NU dan Muham-
madiyah serta tokoh-tokoh
masyarakat lainnya. 
Pada kesempatan itu, jajaran

PDIP mengucapkan  permohonan
maaf pada seluruh rakyat
Gorontalo atas kesalahan yang dis-
engaja maupun yang tidak disen-
gaja. Akhirnya Kris Wartabone
dan jajarannya mengucapkan sela-
mat menjalankan ibadah puasa.
(LaAwal-46)

PAN Tarik 
Diri Dari Nasdem 

GORONTALO
(RAGORO) - PAN
segera tarik diri dari
Fraksi Nasdem, kemu-
dian  
akan membentuk

Fraksi sendiri. Seperti
diketahui, jumlah kursi
PAN di Deprov tinggal
3 kursi dari 7 kursi pada
Pileg 2014, namun pada
Pileg 2019 turun 4 kursi

karena itu mereka memilih bergabung partai
Nasdem. Tetapi yang namanya hanya
numpang di rumah orang, tentu tidak bisa

Baca NASDEM ...Hal 2

- GORONTALO (RAGORO) -
Komisi C Dekot Gorontalo ingatkan
semua KPA untuk berani menolak
barang-barang yang tidak sesuai kon-
trak. “kami akan langsung
merekomendasikannya ke Kejaksaan,
jadi jangan main-main,” kata Ariston
Tilameo dan Rolly Kadullah. Tidak
hanya itu, para Aleg Dekot ini juga
minta agar KPA  mengawasi dengan

Baca SPEK...Hal 2

Dekot Ingatkan Pimpro
Berani Menolak

Tak Sesuai
Spek Langsung

Kejaksaan 

Safari Ramadhan Ala PDI Perjuangan

INILAH PARA 
BINTANG DI PILGUB

Pedro: Rusli Habibie Pemimpin Paripurna

KETUA PDIP Gorontalo, Kris Wartabone saat memberikan sambutan
pada kegiatan Halal Bi Halal. (foto/istimewa)

PILGUB AKAL SEHAT 

WAKIL Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango, Zainudin Pedro Bau
saat mendampingi Ketua Komisi II DPR RI di Bone Pesisir. (foto/istimewa)

Ketua Komisi II    DPR RI: CDOB 
Bone Pesisir 
Paling Siap

KUNJUNGAN
Ketua Komisi II

DPR RI di
CDOB Bone
Pesisir, ke-

marin. (f.Kom-
info) 

Baca WAJAH...Hal 2

Erwin Ismail

Ramdan Datau



ketat semua pelaksanaan
proyek yang ada di Kota.
Kualitas pekerjaan harus
bagus. Mereka mengin-
gatkan jangan sampai ada
kesalahan sedikitpun,
karena di mata hukum yang
namanya kesalahan tetap
salah, meskipun itu kesala-
han kecil dan itu tetap pi-
dana. “peringatan ini adalah

bentuk dari rasa sayang
kami pada kalian dan mari
kita jaga kota ini agar bersih
dari korupsi,” kata Ariston
dan Rolly Kadullah kepada
sejumlah pejabat yang
menangani proyek rumah
sakit maupun yang ada di
instansi lainnya. Memang
ada kabar kalau pipa untuk
drainase di Pasar Tua konon
tak sesuai spek. Ariston
membenarkan itu, namun
katanya bukan untuk proyek
di Pasar Tua melainkan di

lokasi lain. “kami sudah
mengingatkan pihak Pimpro
untuk menolaknya,
pokoknya kerjakan sesuai
kontrak,” kata Ariston. Se-
mentara itu Kadis PU Kota
Gorontalo, Rifadli Bahsuan
menegaskan bahwa proyek
drainase di  kawasan Pasar
Tua juga menggunakan
Uditch, sama dengan proyek
di jalan Nani Wartabone,
jadi tak benar kalau hanya
menggunakan Pipa.
(LaAwal-46)

berapa waktu lalu Ketua
DPD Demokrat, Erwin Is-
mail sudah mengisyaratkan
kalau Demokrat akan
memasang Arifin Djakani di
Pilbup Kabgor. Untuk itu
pula, mantan Sekretaris
DPD Partai Demokrat
Gorontalo itu harus
mengambil posisi sebagai
Ketua DPC Partai Demokrat
Gorontalo. Lalu bagaimana

dengan DPC lainnya?
Untuk Bonebol Roby Hu-
nawa masih mendapat
dukungan  mayoritas dari
PAC. 
Dia dinilai mampu

menambah satu kursi di
Dekab, minimal bisa mem-
pertahankan 3 kursi yang
ada sekarang ini, setelah itu
baru bicara Pilkada. Roby
yang dihubungi kemarin,
mengatakan partainya
punya target menambah
satu kursi, 
sementara soal Pilbup,

partainya tidak mematok
harus papan satu, papan dua
pun jadi. Lalu bagaimana
dengan Kota Gorontalo? Se-
mentara itu Ketua DPD
Demokrat Erwin Ismail
mengatakan, sebenarnya
tahapannya sudah dilak-
sanakan sejak 2 minggu
lalu, makanya acara untuk
hari Kamis nanti tinggal
pendaftaran dan penyerahan
dukungan, makanya acara
Muscabnya dilaksanakan
serentak di satu tempat.
(LaAwal-46)

Sambungan dari Hal 1
WAJAH...

berikan apresiasi presentasi
yang disampaikan oleh
ketua komite terhadap usu-
lan DOB Bone Pesisir ini
termasuk yang baik dari
segi kajiannya,” ungkapnya.
Doli menilai, dari paparan
ketua komite pembentukan
DOB, Bone Pesisir layak
dimekarkan karena memi-
liki potensi alam yang besar.
Daerah-daerah yang mem-

punyai sumber daya alam
yang melimpah harus di
dorong menjadi prioritas
untuk dimekarkan karena
tujuan akhir dari pemekaran
ini bukan hanya
mendekatkan masyarakat
dengan instansi pemerinta-
han, tetapi bagaimana
masyarakat yang di daerah
otonom baru tersebut bisa
sejahtera. “mudah-mudahan
dalam waktu dekat kita bisa
menyelesaikan revisi UU
sehingga di tahun 2023 kita
sudah bisa menyusun priori-

tas. Saya beberapa hari ini
sudah keliling Gorontalo
mudah mudahan lima
daerah ini bisa masuk prior-
itas yang pertama,” ujar
Doli. 
Sementara itu, Gubernur

Gorontalo Rusli Habibie
yang ikut mendampingi
kunjungan kerja Ketua
Komisi II DPR RI juga me-
nilai persiapan calon DOB
Bone Pesisir sangat matang
jika dibandingkan dengan
DOB Lemito, Tolangohula
dan Kota Telaga. Hal Ini

menandakan ada kekom-
pakan dan keseriusan antara
pemerintah daerah dengan
masyarakat. “yang penting
jangan bosan, jangan
berhenti, dan jangan dulu
punya tujuan apa apa. Calon
bupati, wakil bupati jangan
dulu. Itu nanti, pasti ada
waktunya,” harap Rusli.
Pada kesempatan tersebut
Gubernur Rusli menyer-
ahkan secara resmi Feasibil-
ity Study Pemekaran calon
DOB Kabupaten Bone Pe-
sisir. (rg-25)

BADAN Narkotika Na-
sional Kota Gorontalo
Melalui Seksi Pencagahan
dan Perberdayaan
Masyarakat  Terus Gencar
dilakukan   program P4GN
Dengan Mengadakan
Kegiatan  Bimbingan Teknis
Pengiat P4GN Di dunia
Usaha , berlansung di Hotel
Maqna , mulai Rabu
Hingga Kamis (29 -
30/3/2022), Acara dibuka
secara resmi oleh Kepala
BNN Provinsi Gorontalo di-
mana pada kesempatan ini
diwakilikan   oleh  Maria
Jeanne Tanzil, M.Ap, Apt
selaku  Koordinator bidang
Rehapbilitasi BNNP
Gorontalo, Kepala  BNNK
Gorontalo Ibu Hakhma
HUbu, S.Pd, MH dan  Para
unsur   BNN Kota
Gorontalo,   Kegiatan  Ini d
ikuti dua puluh Peserta , be-
rasal dari Dunia Usaha  den-
gan Bebagai bidang  usaha
para pelaku  
Pelayanan Jasa Trans-

portasi darat   dan Trnas-
portasi  onlne,  Pelaku usaha
Apotik dan Toko  Bangunan

, Jasa Pengiriman Barang,,
Para Seniman ,dan  Jurnalis
serta unsur lainnya, Kepala
BNNK Kota Gorontalo , Ibu
Rakhma Hubu ,  Menyam-
paikan  bahwa.
Kegiatan  ini dilakukan

untuk membangun  sinergi-
tas  BNN dengan  Lingkun-
gan Dunia Usaha  agar
terciptan lingkungan yang
bersih dari pelayahgunan
dan  Peredaran Gelap
Narkoba. 

Dengan Harapan  para
peserta  dapat membantu
Mensosialisakan program
P4GN dilingkunan Usaha
tempat Bekerja dan dapat
turut berperan aktif serta
turut aktif dalam  proses
pengawasan serta Sosial-
isasi dampak Pengunaan
Narkoba dilingkunagan
Pekerjaan. 
Serta dapat  memperku-

atan dalam Upaya  Gerakan
melawan  War On Drugs .

Dengan Dannya Komitmen
serta kebersamaan ini , di-
harpakan Kota Gorontalo
dapat Menjadi Kota Bersi-
nar sabagai narasumber dan
pemateri , Muchar Daud, se-
laku Kordinator  Seksi
P2M BNNP Gorontalo,
perwakilan Dinas
NakerKop dan UKM  Kota
Gorontalo,  dari IPWL
UMU Sahidah serta dari
BKD dan Diklat  provinsi
Gorontalo. (TIK) 

Sambungan dari Hal 1
SPEK...
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Sambungan dari Hal 1
PESISIR...
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Wartawan Rakyat Gorontalo di-
larang menerima uang maupun
barang dari sumber berita.

Wartawan Rakyat Gorontalo
dibekali dengan kartu pers ketika
menjalankan  tugas.

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

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

disapa Pedro ini banyak be-
lajar dari gaya kepemimp-
inan Rusli Habibie, mulai
dari soal komitmen untuk
rakyat hingga upaya-upaya
strategis dalam membangun
Gorontalo. “sekali Pak Rusli
bekerja untuk rakyat, sela-
manya rakyat akan jadi
nomor satu dalam men-

jalankan amanahnya sebagai
orang nomor satu di
Gorontalo, ini sulit diikuti,
namun saya banyak belajar
dari beliau, apalagi menge-
nai CDOB yang dengan
gigih beliau terus berjuang
dan mendatangkan Ketua
Komisi II DPR RI di lima
CDOB, ini luar biasa,” pa-
parnya. Terakhir, Pedro
berkeyakinan bahwa ke
depan nanti, Gubernur Rusli
Habibie meski sudah

melepas jabatannya sebagai
Gubernur Gorontalo, tetapi
akan semakin gencar mem-
perjuangkan kepentingan
rakyat dengan cara-cara
yang tak terduga. 
“pak Rusli memang saya

kenal dengan karyanya, kita
masih akan melihat ke
depan nanti cara dan upaya
pak Rusli dalam memban-
gun Gorontalo, insyaAllah,”
tutur Pedro penuh keyaki-
nan. (LaAwal-46)

Sambungan dari Hal 1
PEMIMPIN...

berbuat banyak. Makanya
PAN mengajak PKB untuk
bergabung dan membentuk
fraksi sendiri. Seperti dike-
tahui di PAN ada mantan
Walikota Adhan Dambea,
ada mantan Wabup Kabgor
Fadli Hasan. Sementara itu,

Haji Alulu, Ramdan Datau
dan sejumlah Aleg Deprov
lainnya yang hadir di re-
sepsi pernikahan Syamsudin
Umar sempat membahas
soal itu, apakah masih bisa
atau tidak. Namun dari
pembicaraan itu ternyata
pembentukan fraksi baru itu
masih bisa. Selain bicara
soal fraksi baru, tokoh-
tokoh PAN itu juga memba-

has soal kabar hengkangnya
sejumlah tokoh PAN ke
Nasdem. Dari pembicaraan
itu, para tokoh PAN ini
nampaknya tidak terlalu
mempersoalkannya. Ram-
dan Datau, Haji Alulu dan
yang lainnya akan tetap
bertahan di PAN, bahkan
Ramdan mengatakan kalau
dia tidak akan pindah di
partai lain. (LaAwal-46)

Sambungan dari Hal 1
NASDEM...

Gubernur dan Wakil Guber-
nur dan juga wilayah. Sebab
semangat wilayah ini sangat
berkobar-kobar. Pilgub kali
ini akan sangat diwarnai
dengan sentimen primordial
apalagi yang akan maju
nanti adalah para mantan
Bupati dan Walikota.
Ada Marten Taha dari

Kota Gorontalo, Nelson Po-
malingo dari Kabgor,
Hamim Pou dari Bonebol
dan Syarief dari Pohuwato.
Mereka ini adalah kepala
daerah yang menjabat dua

periode. Jadi siapa yang
bisa merangkai pasangan
yang lebih bagus, maka
peluang menang terbuka
lebar. Soal dana sudah pasti
tidak ada yang memiliki
dana besar. 
Memang untuk maju di

Pilgub dibutuhkan dana an-
tara Rp30 miliar sampai
Rp40 miliar, 
itu kalau mengacu pada

Pilgub 5 tahun lalu. Sebab
dari sumber-sumber terper-
caya, dari ketiga kandidat
Gubernur saat itu, ada yang
menghabiskan dana sekitar
Rp26 M ada yang Rp30 M
dan ada yang hampir Rp36
M. Ini sudah termasuk den-

gan uang perahu. Kata seo-
rang tokoh politik, untuk
rental partai bisa sampai
Rp6 M. Nah kata dia lagi,
kalau bukan kader, maka
sudah harus sewa partai.
Tetapi kalau nama-nama di
atas yang maju, maka yang
dipertaruhkan bukan
danamelainkan ad alah ke-
cerdasan dan pasti para
pemilih tak menuntut
banyak, karena mereka tahu
para calon pemimpin
mereka itu mampu membeli
suara.
Tetapi Pilgub nanti

miskin uang namun kaya
program. Dan inilah Pilkada
Akal Sehat. (LaAwal-46)

Sambungan dari Hal 1
AKAL...

agar mendorong fasilitas
kredit Usaha Rakyat (KUR)
untuk petani  di daerah.
Menurut Nelson, KUR san-
gat dibutuhkan sebagai al-
ternatif bagi petani untuk
mendapatkan akses modal
karena KUR diharapkan di-
arahkan untuk pembelian
benih dan pupuk. 
“dengan begitu petani

tidak lagi terjebak pada
praktek-praktek rentenir

dengan bunga yang tinggi
dan mencekik,” ungkap
Nelson. Menurut Nelson
Pomalingo, salah satu tanta-
ngan yang dihadapi oleh
petani adalah persoalan
modal yang harus menyen-
tuh petani secara menyelu-
ruh, sehingga dengan
adanya KUR terutama di-
arahkan pada pembelian
pupuk dan benih petani
benar-benar menikmati pa-
nennya untuk meningkatkan
kesejahteraan hidupnya. 
“demikian pula hasil-hasil

produksi pertanian terdapat

kepastian terserap oleh
pasar,” imbuh Nelson. Hal
ketiga diusulkan yakni
HKTI harus menjadi organ-
isasi yang dapat mengambil
peran dalam upaya pen-
ingkatan produksi pertanian
di daerah daerah. “pent-
ingnya penguatan organisasi
agar berperan besar dalam
membangun ketahanan pan-
gan, kemandirian pertanian,
peningkatan produksi per-
tanian dan meningkatkan
kesejahteraan petani,
khususnya petani-petani di
daerah,” tandasnya. (rg-53)

Sambungan dari Hal 1
PERTANIAN...

tornya baik. Artinya raport-
nya sangat bagus. Itulah se-
babnya dia sangat
memenuhi syarat jadi Gu-
bernur. Apalagi Marten per-
nah jadi Ketua Deprov.
Demikian pula dengan Nel-
son Pomalingo. Dia me-
mang tak pernah jadi Aleg,
tetapi dia pernah jadi
Kepala Bappeda Provinsi
Gorontalo. Dan sekarang
dia Ketua DPW PPP dan
dua kali jadi Rektor di dua
Universitas. Bergelar Profe-
sor dan menyandang gelar
sebagai sang Deklarator
Provinsi. Tentu sangat
memenuhi syarat jadi Gu-
bernur apalagi dia dua peri-

ode jadi Bupati, dan selama
jadi Bupati tidak ada lagi
Desa tertinggal di Kabu-
paten Gorontalo. Kabupaten
yang memiliki luas wilayah
besar demikian pula dengan
jumlah penduduknya yang
besar di Provinsi Gorontalo.
Dia punya konsep menarik
untuk mengentaskan
kemiskinan dengan cara
memberikan lahan untuk
bertani pada orang-orang
muda, mereka akan
diberikan lahan bertani ter-
masuk rumah, ini namanya
orang muda masuk desa.
Nelson sudah mulai mener-
apkan itu di Kabgor. Se-
mentara itu, Syarief
Mbuinga pernah jadi Aleg
Deprov, pernah juga men-
jadi Ketua Dekab Po-
huwato. Sebagai Bupati dua

periode, Syarief juga dinilai
berhasil membangun Po-
huwato. Dia adalah pribadi
yang bersahaja, banyak
mendapat simpati dari
orang-orang muda dan dia
juga mendapat dukungan
besar untuk menjadi Guber-
nur. Samanya hal dengan
Hamim Pou. Penerima pu-
luhan penghargaan dari pe-
merintah pusat ini, adalah
Bupati dua periode yang
berhasil membawa Bone
Bolango menjadi satu-sat-
unya Kabupaten Maju di
Provinsi Gorontalo. Ten-
tunya dengan berbagai pro-
gram yang sudah dilakukan
di Bone Bolango, maka
Hamim berpeluang menda-
pat dukungan masyarakat
untuk maju di Pilgub.
(LaAwal-46)

Sambungan dari Hal 1
BINTANG...

BNNKGorontalo Gadeng  
Dunia Usaha Pegiat P4GN

FRONT Polisario dinilai
mengalami kemunduran
dalam beberapa tahun ter-
akhir. Bahkan sejak sebelum
2020, kelompok itu mulai ke-
hilangan popularitas, simpati,

dan dukungan internasional-
nya. Salah satu penyebabnya
adalah Sidi Mohamed Omar,
perwakilan Polisario di
Perserikatan Bangsa Bangsa
(PBB).

Menurut informasi yang
diterima redaksi pada Selasa
(29/3), Omar dinilai tidak
menjalankan tugasnya untuk
menemukan solusi bagi Sa-
hara. Alih-alih, ia fokus pada

upaya memperkaya bisnis
sendiri. Sejak menjabat seba-
gai perwakilan Front Polis-
ario, Omar disebut gagal
menjalankan misinya karena
pengalaman yang di bawah
standar. Ia juga dikatakan
tidak mampu membangun
hubungan dengan tokoh-
tokoh kunci di PBB.
Mengutip informasi yang
beredar, Omar berasal dari
Suku Malian, minoritas di
Kamp Tindouf. Ia lebih
banyak menghabiskan wak-
tunya di Spanyol dan di-
tuding menggelapkan
bantuan kemanusiaan untuk
memperkaya diri.Sebaliknya,
ia jarang berada di markas
PBB di New York dan kurang
memiliki akses ke organisasi
tersebut. EDITOR: SARAH
MEILIANA GUNAWAN

Perwakilannya Dinilai Tak Kompeten,
Benarkah Polisario Alami Kemunduran?



TIDAK dipungkiri, selain pen-
didikan dan kesehatan, yang may-
oritas menjadi program utama di
setiap pemerintahan daerah di In-
donesia, dukungan program pen-
dukung lainnya, seperti pengem-
bangan sektor ketenagakerjaan, turut
diharapkan oleh jajaran Dekab Po-
huwato. Karena bagaimana pun, jika
pemenuhan sektor ketenagakerjaan
khususnya di kabupaten Pohuwato,
seiring sejalan dengan penguatan

sektor pendidikan dan kesehatan.
Akan secara tidak langsung muara
atau dampaknya, dapat menciptakan
banyak manfaat. Seperti pada pen-
gentasan kemiskinan, mengurangi
angka pengangguran, hingga pen-
ingkatan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakatnya.
Harapan itu disampaikan Wakil

Ketua Dekab Pohuwato, Nirwan
Due. Karena, menurut politisi muda
dari partai Gerindra ini, dukungan
pada pengembangan sektor ketena-
gakerjaan, bukan rahasia lagi, sudah
menjadi harapan banyak masyarakat
di pemerintahan mana pun, tidak
terkecuali di kabupaten Pohuwato.
“Untuk itu, seperti terkait program
pengembangan investasi yang masuk
dan ingin berusaha di wilayah kabu-
paten Pohuwato, sedapat mungkin
terus bisa mengakomodir para tenaga
kerja-nya, yang lokal atau berasal
dari kabupaten Pohuwato itu sendiri,”
harap Nirwan Due. (ayi)

Nirwan Due 
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DPRD POHUWATO
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KABUPATEN     POHUWATO
SEHAT, MAJU, SEJAHTERA

Hi. Anas Yusuf H. Sherman Moridu, S.Pd, MM
Sekda 
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Idris Kadji
Wakil Ketua

Nirwan Due
Wakil Ketua

Nasir Giasi, S.Pd, M.SI
Ketua

Iskandar Datau 
Sekertaris Daerah

BOALEMO (RAGORO) - Di-
nas Kesehatan Kabupaten Boale-
mo menggelar kegiatan pemetaan
dan analisis situasi stunting (aksi
1) tingkat Kabupaten Boalemo.
Kegiatan yang digelar di Hotel
Grand Amalia tersebut dibuka
langsung Sekretaris Daerah Kabu-
paten Boalemo, Dr. Sherman
Moridu. Hadir pada kegiatan itu,
Kepala Dinas Kesehatan,
Sutriyani Lumula, KepalaÂ
Bapedda, Srijun Dangkua, Kepala
Dinas Sosial Mondrue Mopangga,
Camat Tilamuta, serta pimpinan
OPD dan peserta kegiatan
pemetaan dan analisis situasi
stunting. Dalam kesempatan itu,

Kepala Bapeda Srijun Dangkua
menyampaikan tujuan dari pelak-
sanaan kegiatan ini adalah mem-
prioritaskan alokasi sumber daya
yang dikelolah oleh Pemerintah
Daerah dalam peningkatan caku-
pan layanan interverensi gizi teri-
novasi. “jadi kami berharap di
tahun 2022 ini, kita juga akan
memberikan yang terbaik untuk
pelaksanaan stunting di Kabupaten
Boalemo,” lanjutnya. Sementara
itu, Sekretaris Daerah (Sekda)
Sherman Moridu berharap semua
OPD bersama menurunkan angka
stunting serta menurunkan angka
kemiskinan,” ucap Sherman
Moridu. (tr-01)

Pemda Gelar
Pemetaan dan Analisis

Situasi Stunting

SEKDA Boalemo Sherman Moridu saat memberikan sambutan. (foto/istimewa)

Dukungan Ketenagakerjaan Asa DPRD untuk Pemerintahan SMS

Wujudkan yang Belum Terwujud 
DEKAB (RG) - Usia kabupaten

Pohuwato yang sudah menginjak
tahun ke 19 pada 25 Februari 2022
lalu, yang berangkaian dengan se-
tahun pemerintahan Saipul A. Mbuin-
ga dan Suharsi Igirisa (SMS) pada
hari berikutnya atau di 26 Februari
2022, diharapkan oleh Ketua DPRD
Kabupaten (Dekab) Pohuwato, Nasir
Giasi, kiranya menjadi moment,
untuk turut secara perlahan, lebih
melengkapi apa yang belum terwujud
di pemerintah-pemerintahan sebelum-
nya di kabupaten paling barat dari
provinsi Gorontalo ini. “Olehnya,
kami (DPRD) akan senantiasa
mengevaluasi apa yang menjadi pro-
gram SMS, janji kampanye yang
sudah tercetus di dokumen RPJMD
(Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah) 2021-2026, se-

jauh mana yang sudah terselesaikan.”
jelas Nasir. “Dimana, apa yang belum
terwujud pada pemerintahan tahun-

tahun sebelumnya, dan kiranya bersin-
ergi dengan program dari pak Saipul
dan ibu Suharsi di usia Pohuwato ke

19 ini, bisa dilakukan kelanjutannya.
Itu menjadi harapan utama kami,”
terang Ketua Dekab. (ayi)

Keakraban yang senantiasa terbangun di jajaran pemerintahan eksekutif Pemkab dan legislatif DPRD
Pohuwato, dalam sejumlah kegiatan pemerintahan. (foto: dok)

MARISA (RG) - Setelah dis-
erahkan pada pekan lalu, Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) kabupaten Pohuwato un-
tuk tahun 2021, akan melalui pe-
meriksaan terinci oleh tim BPK
RI perwakilan provinsi Gorontalo,
mulai pekan ini. Yang  diawali
dengan kunjungan awal sekaligus
silaturahmi dari tim BPK RI itu
sendiri, yang dipimpin oleh Pen-
gendali Teknis, Yusmaidhar Saint
Parlin, dan Ketua Tim, Micheal
Cristian, ke bupati Saipul A.
Mbuinga di rumah jabatan bupati
Pohuwato, Selasa (29/3). “Besar
harapan kami (BPK RI), semoga
pemeriksaan ini beroleh dukungan
dari pemda Pohuwato.” harap tim
BPK. 
Bupati, yang didampingi pimp-

inan OPD terkait di Pemkab Po-
huwato, menyambut baik tahapan
pemeriksaan terinci atas LKPD

2021 itu, dan berharap hasilnya
kembali mendulang predikat opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
untuk kesekian kalinya. “Olehnya,
kepada para pimpinan semua OPD
di Pohuwato, saya berharap agar

pro aktif dalam melakukan pen-
dampingan, dan kebutuhan yang
diperlukan oleh tim BPK, selama
tahapan pemeriksaan terinci atas
LKPD Pohuwato untuk tahun 2021
ini,” harap Bupati. (iwan/hms)

Pemeriksaan Terinci LKPD 2021 

Bupati Saipul A. Mbuinga didampingi pimpinan OPD terkait, saat menerima
tim dari BPK RI perwakilan provinsi Gorontalo, untuk mengawali pemeriksaan
terinci atas LKPD Pohuwato 2021, Selasa (29/3) kemarin. (foto: humas)

Jakarta - Anak Deddy Corbuzier,
Azka Corbuzier, akan menghadapi
Vicky Prasetyo dalam sebuah per-
tandingan tinju bertajuk Close The
Door Game On. Warganet menilai
pertarungan ini berat sebelah karena
melihat Azka yang menguasai banyak
teknik beladiri.
Walaupun begitu, Deddy Corbuzier

sebagai ayah mengingatkan Azka
jangan jemawa saat menghadapi
Vicky dalam pertandingan yang akan
digelar pada 31 Maret 2022.
“Jangan jemawa, jangan sombong,”

kata Deddy Corbuzier saat ditemui
di kawasan Bintaro, Tangerang Se-
latan, Banten, Selasa (29/3/2022).
Menurut Deddy, dalam pertandin-

gan tinju segala kemungkinan bisa

terjadi di atas ring. Namun melihat
dari kemampuan, pemilik podcast
close the door ini mengatakan Azka
memiliki kemampuan bela diri yang
luar biasa. “Gini-gini, kalau di boxing,
kita nggak pernah tahu. Kalau dilihat
dari keahlian, saya berani jamin kalau
ini anak keahliannya luar biasa, saya
fight sama dia aja saya takut karena
saya sering fight sama dia sampe
berdarah, itu sering,” ujar Deddy
Corbuzier.
“Tapi kalau di dalam ring kita ng-

gak pernah tahu karena ada yang
namanya lucky blow, ada yg nggak
sengaja kepukul dan jatuh itu ada,
main-main tiba-tiba kepukul beneran
itu ada,” imbuhnya.
Tak lupa, Deddy juga memberikan

pesan kepada sang anak untuk jangan
pernah sekalipun meremehkan lawan.
“Makanya saya bilang sama dia,

kalau kamu yakin, jangan pernah
menganggap remeh lawan, siapapun
itu tidak boleh dianggap remeh karena
kekalahan kita itu saat kita men-
ganggap remeh lawan,” pesan Deddy
untuk Azka. Terakhir, Azka mene-
gaskan ia siap menghadapi Vicky di
ring tinju nantinya. “Aku siap buat
ini, tapi om vicky siap nggak?” tegas
Azka. Sekadar informasi, pertandin-
gan tinju antar Azka Corbuzier dan
Vicky Prasetyo akan berlangsung
pada 31 Maret 2022 mendatang dan
akan ditayangkan di channel YouTube
Deddy Corbuzier pada pukul 20.00
WIB.(dal/dal)

Akan Hadapi Vicky Prasetyo,
Deddy Corbuzier Ingatkan

Azka Jangan Jemawa

LEMITO (RG) - Gerakan
Bersama Melayani Rakyat, Sehat,
Maju dan sejahtera (Gebyar SMS)
yang Selasa (29/3) kemarin, sudah
memasuki wilayah di kecamatan
Lemito, tidak luput dari peran serta
para tenaga kesehatan hingga dok-
ter spesialis dari Rumah Sakit

Umum Daerah (RSUD) Bumi Pan-
ua, dalam memberikan beragam
pelayanan kesehatan. Mulai dari
anak-anak, hingga masyarakat de-
wasa. Seperti spesialis THT, reha-
bilitasi medik, kanker, kandungan,
anastesi, hingga spesialis saraf. 
Tak heran, hal itu menuai support

dan dukungan begitu positif dari
Bupati Saipul A. Mbuinga dan
Wakil Bupati (Wabup) Suharsi
Igirisa, yang tidak luput pula,
senantiasa memantau dari dekat,
pelayanan kesehatan yang diberikan
pada Gebyar SMS di setiap keca-
matan itu. “Kami menginginkan,
agar layanan tersebut bisa berjalan
dengan baik dan dapat diman-
faatkan sepenuhnya oleh
masyarakat. Karena pada Gebyar
SMS ini, ada sekitar 50 anak yang
dilayani,” harap Bupati dan
Wabup. “Untuk itu, kehadiran
orang tua, terutama yang memiliki
anak kecil, dapat hadir bersama
memanfaatkan layanan yang kian
didekatkan kepada masyarakat
ini. Karena, selain pelayanan ke-
sehatan, ada juga pencerahan dan
edukasi yang diberikan, seperti
pada pencegahan stunting, dan
sebagainya,” jelas keduanya, sena-
da. (iwan/hms)

Support untuk Dokter Spesialis di Gebyar SMS

Salah satu kegiatan pelayanan kesehatan pada anak-anak, yang digelar
para dokter spesialis dan tenaga kesehatan, pada Gebyar SMS di keca-
matan Lemito, Selasa (29/3) kemarin. (foto: humas)
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UNBITA GORONTALO

IPTEK

JAKARTA - Serangan
siber kerap memanfaatkan
momentum perayaan hari
besar, salah satunya adalah
di bulan Ramadan, banyak
peretas yang menyebarkan
jebakan berkedok promosi
belanja online lewat metode
phising. "Belanja online dan
pembayaran elektronik
adalah bagian penting dari
kegiatan perayaan dan libu-
ran," kata manajer umum
Kaspersky di Asia Tenggara,
Yeo Siang Tiong, dalam
siaran pers, dikutip Selasa
(29/3/2022).
Banyak keluarga yang

menggunakan platform be-
lanja online untuk memper-

siapkan keperluan pada
bulan Ramadhan. Seperti
hari-hari besar lainnya, pen-
jahat siber juga menggu-
nakan momen ini untuk
menyebarkan serangan
phishing, membuat tautan ke
situs palsu untuk mengambil
informasi korban. Tiong
melihat teknik penyebaran
phishing belakangan ini
bukan lagi secara acak, pen-
jahat siber memperhatikan
tren dan hari besar lokal.
Email berisi phishing dan
situs web palsu juga diper-
sonalisasi. Data Kaspersky
untuk Indonesia menun-
jukkan ada penurunan
pangsa pasar pengguna yang

terkena upaya phishing,
yaitu 3,9 persen pada 2021
dibandingkan dengan 11,6
persen pada 2020.
Sayangnya, penurunan jum-
lah serangan phishing tidak
berarti dunia digital lebih
aman. Ketika permintaan be-
lanja online tinggi, maka hal
yang sama berlaku untuk
serangan phishing.
Penelusuran Kaspersky se-
cara umum menunjukkan ha-
laman phishing paling sering
dirancang untuk meniru toko
online (17,61 persen), diikuti
dengan portal internet global
(17,27 persen), sistem pem-
bayaran (13,11 persen) dan
perbankan (11,11 persen).

Agar tidak terkena phishing,
jangan pernah mengeklik
tautan yang tidak jelas, baik
melalui pesan instan, SMS
atau email, terutama jika
tidak kenal dengan pengirim.
Jika menggunakan dompet
digital atau bank digital, ke-
nali saluran komunikasi
resmi platform tersebut,
apakah nomor telepon, situs,
email maupun akun pesan in-
stan. Untuk aplikasi pemba-
yaran, Kaspersky
menyarankan menyalakan
notifikasi agar pengguna bisa
segera tahu ketika ada aktiv-
itas yang mencurigakan.
Nyalakan juga autentikasi
dua lapis (two-factor authen-

tication) untuk memberi per-
lindungan tambahan pada
akun. Jangan pernah mem-
bagikan kode one-time pass-
word atau OTP kepada orang
lain. Jika benar-benar harus
membagikan akses akun ke
pihak ketiga, pastikan ia
adalah pihak yang bisa diper-
caya. Terakhir, saat berbe-
lanja online, hindari
melibatkan emosi supaya
tidak terjebak penipuan on-
line. Misalnya, diskon untuk
perayaan tertentu seringkali
diadakan dalam waktu yang
terbatas. Selalu berpikir dua
kali ketika berbelanja online
untuk menghindari risiko
penipuan.

Waspada Serangan Siber 
Jelang Ramadan, Metode Phising 

Belanja Online Menjamur

KAMPUS UBMG - Pu-
luhan pegawai kantor Dinas
Pendidikan Kota Gorontalo
dan Kabupaten Bone
Bolango menerima kunjun-
gan tim sosialisasi untuk
mendengarkan secara lang-
sung berbagai manfaat saat
melanjutkan studi di Pro-
gram Pascasarjana (PPs) Un-
bita Gorontalo. Tim
Sosialisasi yang pun tak
menyianyiakan kesempatan
tersebut untuk memberikan
informasi secara rinci kepada
peserta sosialisasi.
"Insya Allah komitmen

kami dalam membantu pe-

merintah untuk
meningkatkan derajat pen-
didikan di Provinsi
Gorontalo bisa terus terwu-
jud. Kami ingin berkolabo-
rasi dalam meningkatkan
indeks pembangunan manu-
sia yang ada di Gorontalo
dengan cara sumber daya
manusianya ditingkatkan
juga, lewat peningkatan
minat pegawai untuk melan-
jutkan studi di perguruan
tinggi," ujarnya tim men-
gawali sosialisasi.   
Seluruh peserta yang hadir

pun begitu antusiasi dalam
mengikuti kegiatan sosial-

isasi ini. Ketertarikan para
pegawai di Dinas Pendidikan
ini dikarenakan beberapa ke-
mudahan yang ditawarkan
oleh pihak institusi ketika
menjalani perkuliahan di Un-
bita Gorontalo. Banyaknya
pertanyaan yang diajukan
menjadi pertanda bahwa para
pegawai ini sudah mulai ter-
tarik untuk meningkatkan
kualitas pendidikannya dan
ingin melabuhkan hatinya
untuk kuliah di PPs Unbita
Gorontalo.Selain sosialisasi
PPs Unbita, tim juga mem-
perkenalkan program-pro-
gram CCLC. (ais)

Puluhan Pegawai Dinas Pendidikan 
Terima Kunjungan Tim Sosialisasi

Program Pasca dan CCLC Paparkan Keunggulan

PULUHAN pegawai di Dinas Pendidikan Kota Gorontalo saat menerima kunjungan tim sosialisasi guna mendengarkan berbagai ke-
mudahan dan manfaat melanjutkan studi di PPs Unbita dan Program Unggulan CCLC. 
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DEKOT (RAGORO) - Wakil
ketua DPRD Kota Gorontalo,
Syamsudin Umar, terus mendorong
kepada pemerintah untuk selalu
bergandengan tangan memperta-
hankan kinerja yang solid dan
berkualitas, lebih khususnya
kepada pihak eksekutif dimasing
masing instansi seperti OPD Pe-
merintah Kecamatan dan Kelura-
han. Hal ini disampaikan demi
menyatukan tekad dan semangat
yang sama dalam membangun
daerah ke arah yang lebih baik.
“DPRD merupakan mitra kerja dari
pemerintah daerah. Selain mitra

kerja pemerintah daerah, DPRD
juga merupakan penyelenggara pe-
merintahan. Untuk itu peran DPRD
sangat penting dalam pembangu-
nan daerah. Jadi pemerintah daerah
dan DPRD sama-sama memiliki
peranan yang sama dalam pemban-
gunan. Untuk itu pihak eksekutif
dan DPRD diharapkan harus
bergandengan tangan memperta-
hankan iklim kerja yang solis dan
berkualitas membangun daerah ke
arah yang lebih baik,”kata Syam-
sudin. Politisi PAN ini juga
menambahkan melalui pembangu-
nan iklim kerja yang solid dan
berkualitas arahannya harus selalu
bermuara pada prinsip kerja yang
pro rakyat. Dengan begitu akan
menentukan majunya pembangu-
nan daerah dan melancarkan
penyelenggaraan pemerintahan
yang baik dalam mensukseskan
berbagai program pembangunan
yang bertujuan untuk mensejahter-
akan masyarakat. “Jadi DPRD dan
pemerintah daerah harus bangkit
bersama untuk menjalin sinergitas
dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah yang solid
dan berkualitas menuju pemban-
gunan daerah ke arah yang lebih
baik,” Pungkasnya.(Fah)
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Syamsudin Umar

DEKOT (RAGORO)- Ketua
Komisi C DPRD, Irwan Hunawa,
menyampaikan bahwa bebicara soal
sinergitas antara Renja OPD, Pokir
DPRD dan usulan Musrembang, ini
yang menjadikan rumusan untuk pra
Musrembang da RKPD. Tentunya
hal ini sengat berbeda dengan dua
tahun sebelumnya. Karena seluruh

program kegiatan telah diren-
canakan dari awal, sehingga pagu
indikatif kegiatan sudah tersusun
dan dilihat apa saja yang menjadi
skala prioritas. Dengan demikian
kedepannya penganggarannya akan
lebih tertata lagi.”Memang pen-
ganggaran nya berdasarkan asaskan
kebutuhan dari rakyat itu sendiri.

Karena melalui Pokir DPRD serta
usulan masyarakat melalui musrem-
bang tingkat bawah hingga ditingkat
atas, ini akan dibawah hingga
tingkat nasional nanti.”kata Irwan.
Disamping itu iya juga menam-
bahkan, kaitan soal Pokir DPRD,
mereka akan tetap mengupayakan
untuk bisa terakomodir. Meski akan

ada yang tertunda, paling tidak 95
persen Pokir DPRD itu akan terako-
modir.”pada intinya kami akan tetap
mengawal usulan masyarakat,
karena itu sudah jadi kewajiban
kami sebagai anggota DPRD, se-
hingga kami mengupayakan semua
aspirasi masyarakat bisa terang-
garkan.”ucapnya.(Fah)

Irwan Yakin E-pokir DPRD
Bisa Terakomodir

DEKOT (RAGORO)- Melalui
kegiatan pra Musrembang yang di-
laksanan oleh pemerintah Kota
Gorontalo, dengan menghadirkan
Anggota DPRD Kota Gorontalo,
Bersama LPM Kota Gorontalo,
tentunya didalamnya membahas
soal usulan masyarakat. Seperti
yang disampaikan oleh Ketua
Komisi A Erman Latjenke, dimana
mereka telah membahas program
kegiatan yang beririas atara pro-
gram kegiatan SKPD, E-pokir
DPRD dan usulan masyarakat
melalui kegiata
musrembang.”Nah kalau kegiatan
misalnya sudah masuk pada usu-
lan SKPD, Pokir DPRD dan Mus-
rembang, maka tentu secara
otomatis program tersebut sudah
terakomodir. Baik itu dibidang in-
frastruktur, sosial dan ekonomi.
Untuk program fisik itu sendiri
ada kurang lebih 100 usulan,
sedangkan untuk Kube itu sendiri
ada kurang lebih 300 usulan.”Inn
syaa Allah ini akan menjadi pro-
gram pemerintah Kota Gorontalo
di tahun 2023 nanti. Sementara
ada juga usulan program dari
musrembang dan E-pokir belum
terakomodir, karena tidak

beririsan nah tentunya ini yang
akan kami perjuangkan langsung
ke tiap-tia SKPD atau OPD agar
nantinya bisa masuk pada pro-
gram mereka. Akan tetapi semua
ini akan terlaksana apabila ke-
mampuan keuangan dari pemer-

intah Kota Gorontalo itu memu-
ngkinkan.”jelas Erman. Disamp-
ing itu aleg dari dapil Kecamatan
Kota Barat - Dungingi ini menam-
bahkan bahwa semua ini masih
akan dikaji lagi dan tentu usulan
program kegiatan ini akan dis-

esuaikan dengan kemampuan
keuangan daerah.” Jika kemam-
puan keuangan daerah bisa
memungkinkan, maka apa yang
kami bahas selama ini tidak akan
sia-sia dan akan terakomodir se-
muanya.”tutup Erman.(Fah)

Pelaksanaan Program Disesuaikan 
Dengan Kemampuan Keuangan Daerah

Ketua Komisi A Erman Latjenke saat berpose bersama usai melakukan penandatanganan berita acara.

DEKOT (RAGORO) - Selain
mengedepankan prgoram yang
berskala prioritas, Wakil ketua
Komisi C Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Gorontalo, Ariston Tilameo, juga
berpesan kepada pemerintah Kota
Gorontalo, dalam memaksimalkan
pelaksanaan program kedepannya
agar dapat meningkatkan pen-
gawasan. Politisi PDIP Kota
Gorontalo. Artinya Setiap Organ-
isasi Perangkat Daerah (OPD) se-
laku pelaksana program di Kota

Gorontalo, harus tetap melakukan
pengawasan secara aktif dilapan-
gan. “ Dalam menjalankan pen-
gawasan saya juga berharap agar
dinas dapat menitikberatkan peran
teknisi dimasing-masing OPD un-
tuk secara rutin turun ke lapangan
untuk melakukan pengecekan
maupun pengawasan terhadap pro-
gram tersebut, baik dari segi
perkembangan, maupun kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaan
program.”Tegas Ariston. Disamp-
ing Ketua Fraksi PDIP ini menam-

bahakan, dengan mengedepankan
pengawasan dilapangan , dengan
begitu bisa dipastikan persoalan
yang dihadapai bisa segera
mungkin mendapatkan solusinya,
termasuk didalamnya menyangkut
pembangunan infrastruktur fisik
daerah.” Yang diharapkan ada
evaluasi laporan secara rutin, baik
itu progres maupun permasalahan
yang dihadapi yang bisa dikatakan
menjadi penghambat atas pelak-
sanaan program tersebut.”jelas
Ariston, (Fah)

OPD Harus Lebih Meningkatkan Pengawasannya

Ariston Tilameo

Ketua Komisi C DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa saat menghadiri kegiatan Pra Musrembang RKPD di Manado.

Tingkatkan Kesejahteraan
Masyarakat di Kota Gorontalo

DEKOT (RAGORO)- Ketua
Komisi B DPRD Kota Gorontalo,
Alwi Pedungge, mengatakan,
menurutnya yang dimaksud den-
gan pra Musrembang yang telah
dilaksanakan oleh Pemerintah
Kota, DPRD dan LPM ini, adalah
bagaimana mensinkronisasi bahwa
antara Musrembang dan E- pokir
itu harus beririsan. Ketika itu ter-
jadi, maka program kegiatan yang
sudah diusulkan maka komungki-
nan besar bisa terakomodir.” Justru
itu kedepannya ketika saya
melakukan reses atau kegiatan-
kegiatan yang berhubungan lang-
sung dengan masyarakat, maka
harusnya hasil dari musrembang
itu harus diprioritaskan juga,
karena musrembang tersebut taha-
pannya berangkat dari rembuk
warga, sampai seterusnya, se-
hingga keinginan-keinginan
masyarakat seperti itulah yang
harus dibawah dan diperjuangkan.
Dan saya lebih condong apa yang
menjadi hasil dari musrembang.”
kata Alwi. Disamping itu aleg dari
fraksi PAN ini mengaku, pada

intinya semuanya sama saja, usu-
lan dari E-pokir dan musrembang
itu berangkat dari masukan
masyarakat, sehingga apanyang
sudah jadi usulan tersebut tinggal
di cocokan saja.” Kedepannya an-
tara E-pokir dan Musrembang itu
harus Sinergi agar tak akan terjadi
tumpang tindi atara Musrembang
mengusulkan lain dan E-pokir lain
maka itu kecil kemungkinan akan
terakomodir. Nantinya penyamaan
persepsi antara E-pokir dan mus-
rembang itu yang akan terjadi,
karena ada sistem yang berubah
yakni SIPD.” Ucapnya. Alwi juga
sepakat jika Anggota DPRD Kota
Gorontalo, lebih banyak mengam-
bil dari hasil musrembang karena
usulan itu murni dari rakyat karena
dilatarbelakangi dari rembuk
warga.” Saya lebih sepakat itu
karena, disisilain ini juga akan
membatu kami sebagai anggota
DPRD, karena disitu lahirlah as-
pirasi-aspirasi apanyang jadi
keinginan masyarakat di masing-
m a s i n g
kelurahan.”pungkasnya.(Fah)

Alwi Sepakat 
Jika Usulan Musrembang

Diprioritaskan

Ketua Komisi A DPRD Kota Gorontalo, ketika menghadiri kegiatan pra
Musrembang RKPD 2023 bertempat di Manado.

Anggota DPRD Kota Gorontalo, ketika berpose bersama dengan unsur pemerintah Kota Gorontalo, disela-sela pelaksanaan Pra Musrembang RKPD 2023, dimanado.



C
M
Y
K

C
M
Y
K

RAKYAT GORONTALO RABU 30 MARET 2022 HALAMAN 06

RABUYAYASAN PENDIDIKAN DULUWO LIMO LO POHALA'A

UNIVERSITAS GORONTALO
TERAKREDITASI B DR. IBRAHIM AHMAD, SH, MH

(REKTOR)
Dr.Moh. Rolli Paramata, SE. MM

(Ketua Dewan Pengurus 
YPDLP Gorontalo)

Kampus Unggul Berkemajuan
RAKYAT GORONTALO

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) - Pem-
bukaan Pekan Seni dan Olahraga
(Poreseni) yang digelar Fakultas
Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas
Muhammadiyah Gorontalo
(UMGO), Jum’at kemarin (25/3),
resmi dibuka oleh Dekan FIKES di
Gedung Indoor David Bobihue
Akieb. Kegiatan tersebut merupakan
bagian dari berbagai rangkaian acara
Milad FIKES UMGO ke 13 tahun
sejak pendiriannya. 

Dalam sambutannya, Dekan
FIKES, Ns. Wahab Pakaya, MM.,
M.Kep mengucapkan terimakasih
kepada seluruh pihak yang telah
ikut serta dan berpartisipasi dalam
kegiatan tersebut. Kegiatan yang
diikuti oleh berbagai kampus di
Gorontalo dan sekolah-sekolah terse-
but memang diharapkan bisa menjadi
sarana pengembangan minat dan
bakat para siswa. “Tentu kegiatan
ini merupakan unjuk bakat dan minat

saudara-saudara. Kegiatan ini meru-
pakan langkah yang bisa turut dalam
rangka meningkatkan kreativitas
anda sekalian,” ungkapnya. 
Dirinya berharap, para peserta

yang mengikuti acara ini bisa me-
nunjukkan bakat yang dimiliki serta
bisa dikembangkan pada kejuaraan
tingkat nasional maupun interna-
sional. 
Sebelumnya Ketua Badan Ek-

sekutif Mahasiswa (BEM) FIKES

UMGO, Ichal Kasim selaku pelak-
sana kegiatan ini dalam pengantarnya
menyatakan, bahwa kegiatan ini di-
harapkan bisa menjadi ajang silatur-
rahim seluruh pihak. “Porseni ini
diikuti oleh SMA/SMK sederajat.
Semoga Porseni kali ini bisa
melahirkan bakat-bakat yang bisa
membawa Gorontalo atau masing-
masing kampus sampai ke tingkat
nasional maupun internasional,”
pungkasnya. (rg-63/HMS)

Rangkaian Milad 13 

FIKES UMGO Gelar Porseni

KAMPUS (RAGORO) - Mus-
abaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ)
di berbagai daerah khususnya
kabupaten/kota di Gorontalo, ikut
menyelengarakannya pencarian
peserta yang bisa menjadi wakil-
nya di tingkat provinsi hingga na-
sional. Khusus MTQ di Gorontalo
Utara (Gorut), kegiatannya dise-
lenggarakan di kantor Bupati
Gorut, Kwandang, pada 23-25
Maret 2022 dengan lima jenis
lomba, yaitu tilawah, qiro’at, fah-
mil Qur’an, syarhil Qur’an dan

Khat/Kaligrafi.
Salah satu mahasiswa program

studi (Prodi) Sastra Arab, Uni-
versitas Muhammadiyah Gorontalo
(UMGO), Candra Palilati, dalam
kategori Kaligrafi berhasil meraih
juara 1 pada MTQ tingkat kabu-
paten tersebut. Sebelumnya Candra
juga memperoleh peringkat yang
sama untuk tingkat kecamatan. 
Ketika diwawancarai, Jum’at ke-

marin (25/3), Candra menyampaikan
rasa senangnya atas prestasi yang
diperoleh, karena sesuai dengan tar-

get yang telah direncanakan. “Ya,
saya sudah menduga juara ini. Saya
pribadi menargetkan untuk men-
dapatkan juara terbaik,” ungkapnya. 
Dirinya berharap akan mampu

mempertahankan predikat terbaik
tersebut mengingat dirinya akan
mewakili Gorut ke ajang MTQ
Provinsi Gorontalo dengan jenis
lomba yang sama. Meskipun
demikian, sebagai mahasiswa yang
menuntut ilmu di UMGO, dirinya
berharap bisa mendapat dukungan
dari pihak kampus, dalam rangka

mengembangkan bakatnya di
bidang Kaligrafi. 
“Yang saya paling butuhkan

adalah support dari pihak kampus.
Terutama bidang seni kaligrafi
ini. Karena seni kaligrafi meru-
pakan seni yang sangat jarang
diminati, tetapi memiliki potensi
yang sangat besar,” terangnya.
“Seni kaligrafi ini merupakan syiar
Islam yang perlu ditingkatkan
pembinaannya di Universitas
Muhammadiyah Gorontalo,” tu-
tupnya. (rg-63/HMS)

Mahasiswa Berasrama UMGO 
Juara 1 MTQ Kaligrafi

SUASANA Pembukaan Pekan Seni dan Olahraga (Poreseni) Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKES) Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGO). 

Mahasiswa Berarsama UMGO, program studi (Prodi) Sastra Arab, Uni-
versitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGO), Candra Palilati. 

KAMPUS (RAGORO) - Wa-
likota Gorontalo, Marten Taha
resmi menyandang gelar doktor
dengan predikat cumlaude (terbaik)
pada sidang terbuka promosi doktor
bidang Antropologi, Senin kemarin
(28/3), di Universitas Hasanuddin
(UNHAS) Makassar. Sejumlah uca-
pan selamat pun berdatangan dari
seluruh pihak, tak terkecuali Civitas
Akademika Universitas Gorontalo
(UG).
Melalui Rektor UG, ucapan se-

lamat disampaikan kepada Walikota
Gorontalo, Marten Taha, atas ca-
paian gelar doktornya di UNHAS
Makassar. “Atas nama pimpinan
civitas akademika UG, kami men-
gucapkan selamat kepada Marten
Taha atas gelar doktornya di bidang
Antropologi dengan predikat terbaik
di UNHAS Makassar,” ungkap
Rektor UG, Dr. Ibrahim Ahmad. 
Di UG, Marten Taha merupakan

dosen praktisi yang resmi diangkat
beberapa hari yang lalu. “Iya, beliau
resmi menjadi dosen praktisi UG
usai menjadi narasumber di Studi-
um Generale tentang Wajah Ekono-
mi dan Agenda Percepatan Pem-
bangunan Gorontalo yang dilak-
sanakan prodi Magister Manaje-
men,” terang rektor.
Perlu diketahui, bahwa sidang

terbuka hybrid ini dipimpin Armin
Arsyad, Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik (FISIP) UNHAS
Makassar, beserta tujuh penguji
internal maupun eksternal lainnya.

Saat diberi kesempatan mema-
parkan disertasinya, Marten maju
dengan percaya diri. Dihadapan
penguji, ia memaparkan strateginya
implementasi Program Kartu Se-
jahtera dengan sebuah pendekatan
antropologi kebijakan publik di
Kota Gorontalo.
Program kartu sejahtera disebut

Marten sebagai bentuk strategi
mengentaskan kemiskinan di
Provinsi Gorontalo khususnya di
Kota Gorontalo. Karena jika dilihat
hingga saat ini, kata Marten, masih
terdapat beberapa tantangan yang
harus diselesaikan dalam mengatasi
pengangguran di Kota Gorontalo.
Misal, masih tingginya angka pen-
gangguran tamatan SMA, SMK
hingga perguruan tinggi. Serta garis
kemiskinan dan persentase pen-
duduk miskin pun di Kota Goronta-
lo masih terbilang cukup tinggi.
Bagi Marten, kesejahteraan sosial

masyarakat ini harus terpenuhi.
Baik itu secara material, spiritual.
Hal itu agar masyarakat sebagai
warga negara dapat hidup layak
dan mampu mengembangkan diri,
untuk dapat melaksanakan fungsi
sosialnya.
“Karena kita ketahui bersama

bahwa dalam mencapai kesejahter-
aan, tidak semua masyarakat bisa
melakukan secara individu maupun
mandiri, namun hal itu harus ada
dukungan dari pemerintah untuk
meningkatkan kesejahteraan terse-
but,” pungkas Marten. (rg-63)

Dosen Praktisi
UG Capai Gelar
Doktor Predikat

Terbaik

Walikota Gorontalo, Marten Taha, yang juga dosen Praktisi Universitas Gorontalo (UG).
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BOTU (RG) - Ditengah belum
stabil-nya kebutuhan terlebih harga
minyak goreng di pasaran, jajaran
Komisi II Deprov, terus mengin-
gatkan pihak eksekutif Pemprov
dan instansi terkait, untuk turut
mengantisipasi lonjakan kebutuhan
pokok lainnya. Terlebih yang turut
dibutuhkan dalam menghadapi
lebaran Idul Fitri, yang bulan suci
Ramadhan atau puasa bagi umat
muslim, hanya tinggal menghitung
hari saja. Dimana, dari informasi
yang diperoleh jajaran komisi yang
membidangi urusan Ekonomi dan
Keuangan ini, kebutuhan pokok
yang dimaksud itu, adalah gula
pasir. “Karena, dari informasi yang
saya dapatkan, PG Tolangohula
sebagai produsen utama gula pasir
di provinsi Gorontalo ini, sudah
melakukan penggilingan. Yang
artinya, ketersediaan stok gula
pasir saat ini, diduga hanya
dimungkinkan pada bulan ini saja.”
ungkap anggota Komisi II Deprov,
Fadli Hasan, kemarin. “Nah,
bagaimana dengan menjelang
lebaran Idul Fitri, disaat banyak
aktivitas masyarakat, dalam mem-
persiapkan aneka kue lebaran, yang
bahan baku-nya termasuk gula
pasir?” tanya politisi dari PAN ini.
Olehnya, Fadli berharap, jika

benar ketersediaan gula pasir dari
PG Tolangohula, belum dipastikan
akan mencukupi hingga mendekati
Lebaran nanti, maka perlu ada ko-
ordinasi dan langkah-langkah
konkrit serta antisipasi-nya yang

ditempuh pemerintah sejak saat
ini. “Selain itu, solusi-nya dari
saya, stok gula pasir yang dimiliki
oleh PG Tolangohula saat ini, kalau
bisa jangan dulu di didistribusikan
ke luar provinsi Gorontalo. Uta-
makan dulu di provinsi Gorontalo,
dan hal ini perlu koordinasi lebih
lanjut dari pemprov dan instansi
terkait, untuk mengantisipasi-nya.”
harap mantan Wabup Gorontalo
ini. (ayi)
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Rangkaian kegiatan dialog interaktif ‘Menyapa Rakyat’ ala Deprov, yang kembali digelar, setelah vakum lebih dari setahun akibat pandemi Covid-19. Dengan
mengambil lokasi perdana di kabupaten Boalemo, Minggu (26/3) sore. (foto: ain/humas)

HINGGA Senin (28/3) kemarin,
siapa bakal Penjabat Gubernur
(Penjagub) Gorontalo, pasca be-
ralihnya masa kepemimpinan pe-
merintahan Rusli Habibie dan Idris
Rahim di Pemprov Gorontalo pada
12 Mei 2022, diakui oleh jajaran
Deprov, belum diketahui. 
Namun jika Sekdaprov Goronta-

lo, Darda Daraba yang diper-
cayakan sebagai Penjagub di masa
transisi hingga Pemilu Serentak
di 2024 nanti, maka dirinya akan
merangkap jabatan sebagai Sekda
pula, alias tidak ada Pelaksana Tu-
gas (PLT) diposisi Sekda. “Jika
pak Sekda Provinsi dipercaya se-
bagai Penjagub, beliau bisa pula
merangkap sebagai Sekda. Penun-
jukan PLT Sekda dibolehkan, jika
pak Darda tidak sedang berada di
Gorontalo,” ungkap Ketua Komisi
I Deprov, AW Talib, yang komisi-
nya membidangi urusan pemerin-
tahan ini, kemarin.
Senada dengan keanggotaan De-

prov lainnya, calon Penjagub
Gorontalo diharapkan AW Talib,
memang yang benar-benar telah
mengerti dan memahami kondisi
rakyat dan daerah di provinsi ke
32 di Indonesia ini. “Namun kami

(Komisi I) belum mengetahui,
siapa yang ditunjuk (pemerintah)
pusat. Jika pak Sekda yang diper-
cayakan, beliau memang satu-sat-
unya birokrat di provinsi Gorontalo
ini, yang telah memenuhi syarat
kepangkatan/eselonisasi.” jelas
mantan Sekkot Gorontalo ini. (ayi)

MANANGGU (RG) - Meski
pandemi Covid-19 mulai melandai
atau mulai sedikit penularannya,
Ketua Deprov, Paris RA Jusuf,
dan jajaran keanggotaannya tetap
mengingatkan dan berharap, bahwa
pada intinya pandemi Covid-19
atau virus Corona ini, belum
sepenuhnya berakhir di Indonesia.
Tidak terkecuali di provinsi
Gorontalo.
Olehnya, dalam dialog interaktif

‘Menyapa Rakyat’ ala Deprov,
yang kembali digelar untuk pertama
kalinya, dengan mengambil lokasi
perdana di kabupaten Boalemo,
tepatnya di desa Kramat kecamatan

Mananggu, Ketua Deprov tidak
lupa berpesan dan terus mengin-
gatkan, agar masyarakat se provinsi
Gorontalo, termasuk rakyat di ke-
camatan Mananggu dan kabupaten
Boalemo, untuk tetap taat dan
patuh dalam menjalankan protokol
kesehatan (protkes) pencegahan
virus Corona. Dan bagi mereka
wajib vaksin, tetapi sampai dengan
kemarin, sama sekali belum di-
vaksinasi, ayo, segera divaksin.
“Karena protkes dan vaksin pence-
gahan Covid-19, adalah demi ke-
baikan kita bersama, untuk terhin-
dar dari penularannya,” harap Ketua
Deprov. (ayi)

AW Talib

Fadli Hasan

Darda Penjagub?

Bisa Merangkap Sekda

Giliran Gula Pasir Diantisipasi 

MANANGGU (RG) - Setelah
vakum atau ditiadakan untuk se-
mentara waktu, sejak pandemi
Covid-19 melanda dunia, termasuk
di provinsi Gorontalo sejak dua
tahun lalu, maka program rutin
bulanan dari Deprov, berupa dialog
interaktif ‘Menyapa Rakyat’ ala
Deprov, kembali digelar dengan
untuk pertama kalinya, mengako-
modir permintaan dari jajaran dapil
VI kabupaten Boalemo-Pohuwato,
alias yang terjauh. Yakni di keca-
matan Mananggu, kabupaten
Boalemo, tepatnya di desa Kramat,
Minggu (26/3) sore, dalam bentuk
Kopi Lolango, atau Kopi Sore.
Tak heran, dari kegiatan tersebut,

turut antusias menyita perhatian

dan mengakomodir banyak aspirasi
dari masyrakat. Buktinya, banyak
aspirasi yang disampaikan oleh
mereka. Mulai dari pemanfaatan
sektor perikanan, kebutuhan bea-
siswa di perguruan tinggi bagi
masyarakat berprestasi asal keca-
matan Mananggu, bantuan ke
masjid-masjid, kepesertaan BPJS,
perbaikan infrastruktur jalan dan
jembatan, hingga dugaan keti-
dakadilan dalam mengakomodir
izin keramaian, ketika masyarakat
ingin menggelar hajatan atau pes-
ta.
Menyikapi beragam aspirasi ini,

Ketua Deprov, Paris RA Jusuf
mengaku, sebagai wakil rakyat di
lingkup pemerintah provinsi, pi-

haknya akan senantiasa mengu-
payakan dan memperjuangkan
segala bentuk aspirasi itu. Namun
tentunya, akan disesuaikan dengan
kewenangan dan peraturan berlaku,
mana yang menjadi tanggungjawab
pemerintah provinsi. “Olehnya, di
setiap kegiatan dialog interaktif
‘Menyapa Rakyat’ seperti yang
pertama digelar kembali, di keca-
matan Mananggu ini (minggu sore,
red), kami (Deprov) turut mem-
bawa dan menyertakan dinas-dinas
dan instansi terkait. Karena di
mereka, secara teknis pemenuhan
kebutuhan akan aspirasi-aspirasi
dari masyarakat yang berkembang
di dialog interaktif ‘Menyapa
Rakat’, seperti ini,” jelas Ketua

Deprov.
PERALIHAN KEPEMIMP-

INAN ///
Pada kesempatan itu, Paris juga

tidak lupa mensosialisasikan, bah-
wa akan ada peralihan kepemimp-
inan daerah, untuk masa jabatan
gubernur Gorontalo dan bupati
Boalemo, pada bulan Mei 2022
mendatang. “Olehnya, kami (De-
prov) berharap, dukungan dari
seluruh masyarakat kepada pemer-
intah tetap dilakukan, dalam menin-
daklanjuti penyelenggaran pemer-
intahan dan pembangunan di daer-
ah masing-masing, termasuk dari
seluruh masyarakat di kecamatan
Mananggu,” harap Ketua Deprov.
(ayi)

‘Menyapa Rakyat’ Kembali Bergulir

Tetap Protkes,
Jangan Lupa Vaksin

BOTU (RG) - H-5 memasuki
bulan suci Ramadhan, kebutuhan
minyak goreng (migor) dengan
harga yang dimampui masyarakat,
terus diupayakan beragam solusi-
nya dari jajaran Komisi II De-
prov.
Salah satunya, tidak dipungkiri

adalah dengan lebih menginten-
sifkan operasi pasar atau pasar
murah, dengan harga migor yang
terjangkau. “Yang pemenuhannya,
jika bisa digelar pasar murah dari
pemerintah, secara wilayah per
kecamatan se provinsi Gorontalo,”
harap anggota Komisi II Deprov,

Muhammad Nasir Majid, kemarin.
Karena, diakui oleh politisi dari

Gerindra ini, mayoritas kebutuhan
migor dengan harga yang murah,
masih menjadi harapan, bukan
saja dari masyarakat Gorontalo,
namun juga se Indonesia. “Artinya,
sedapat mungkin lah, kita (pe-

merintah) semakin memberi ke-
mudahan bagi masyarakat dalam
memenuhi kebutuhan pokok yang
mereka butuhkan. Seperti dengan
pemenuhan migor melalui pasar
murah per kecamatan. Agar lebih
dekat dijangkau oleh masyarakat,”
terang Nasir Majid. (ayi)

Pemenuhan Migor per Kecamatan

BOTU (RG) - Kebutuhan akan
tanggul penangkal abrasi atau erosi
alias pengikisan tanah di sejumlah
titik sungai Biyonga kecamatan

Limboto kabupaten Gorontalo (kab-
gor), sudah dikalkulasi dan men-
dapat kajian dari jajaran Komisi
III Deprov. “Hasilnya, membu-

tuhkan anggaran sekitar Rp 3,5
Miliar untuk pembangunan akan
tanggul di titik-titik yang terdampak
abrasi di sungai Biyonga tersebut.”

ungkap Ketua Komisi III Deprov,
Idrus Thomas Mopili, usai rapat
internal di jajaran komisi-nya, ke-
marin. “Karena jika tidak, maka
ada sekitar 1,500 lahan pertanian
yang terancam kena dampak dari
air sungai biyonga, jika tak segera
dibangunkan tanggul-tanggul terse-
but. Belum lagi, mengancam ke-
beradaan masyarakat di pemukiman
sekitar, jika air di sungai Biyonga
kembali naik dan deras mengalir,”
imbuh politisi senior dari partai
Golkar ini.
BIAYA TAK TERDUGA ///
Ditanya, bagaimana dengan pen-

ganggarannya? Thomas yang juga
anggota Badan Anggaran (Banggar)
Deprov ini, menjawab, bahwa
mekanisme yang paling dekat bisa
dialokasikan anggarannya di APBD
Perubahan 2022, sekitar bulan Juli-
Agustus nanti. “Namun karena ke-
butuhannya sudah mendesak, bisa
dialokasikan dari biaya tak terduga.
Dampaknya kan, termasuk antisi-
pasi bencana, mengancam lahan
pertanian dan pemukiman pen-
duduk di sekitarnya?” saran mantan
Ketua DPRD kabupaten Gorontalo
Utara ini. (ayi)

Kunjungan lapangan jajaran Komisi III Deprov, dalam menyahuti aspirasi masyarakat di bantaran sungai Biyonga, ke-
camatan Limboto, pekan lalu. (foto: fernando djuuna)

Ancam 1,500 Hektar Lahan Pertanian dan Pemukiman Penduduk

Tanggul Sungai Biyonga Butuh Rp 3,5 M 

Ketua Deprov, Paris RA Jusuf dan jajaran keanggotaannya saat menghadiri
dialog interaktif ‘Menyapa Rakyat’ ala Deprov, di kecamatan Mananggu,
kabupaten Boalemo, Minggu (27/3) sore. (foto: ain/humas)
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Personil Komisi I DPRD Gorut bersama para pihak turun lapangan terkait pengecekan lokasi lahan Lanal yang mendapat klaim masyarakat. (Foto : istimewa)

GORUT (RAGORO) - Per-
sonil Komisi I Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupat-
en Gorontalo Utara (Gorut) baru
saja turun lapangan (turlap) di la-
han lokasi pembangunan
pangkalan TNI-AL di Desa Ilan-
gata, Kecamatan Anggrek, Selasa
(29/3) kemarin. Kedatangan per-
sonil Komisi I ini kaitan dengan
menindaklanjuti aduan masyarakat

yang mengaku bahwa lahan per-
tanian miliknya yang diketahui
sudah bersertifikat diklaim seba-
giannya masuk untuk pembangu-
nan pangkalan TNI-AL. “Nah,
jadi setelah sebelumnya kami
lakukan rapat dengar pendapat
dengan para pihak, maka tindak
lanjutnya hari ini (kemarin,red)
kami turun ke lokasi untuk melihat
pengukuran kembali oleh pihak

BPN,” ungkap Wakil Ketua
Komisi I, Matran Lasunte, usai
turlap tersebut. Pada proses pe-
mantauan dan pengukuran di lahan
tersebut, Matran mengaku, turut
hadir Pemerintah Desa Ilangata
dan Pemerintah Kecamatan
Anggrek. Termasuk, pihak pen-
gadu dan unsur TNI-AL. Dan
setelah pengecekan di lapangan,
Matran menyebut, untuk semen-

tara pihaknya menyimpulkan bah-
wa pihak masyarakat yang mengk-
laim lahannya telah terbit sertifikat
tersebut disarankan untuk dapat
melakukan konsultasi ke BPN di
seksi sengketa. “Kami juga mem-
inta ke pemerintah daerah dalam
hal ini dari Bidang Tata Ruang
Dinas PUPR dan Dinas Perkimtan
segera melakukan langkah-
langkah koordinasi. Karena lahan

yang sudah terbit sertifikat sudah
dihibahkan untuk pembangunan
pangkalan TNI-AL,” tuturnya.
Pada dasarnya, Matran men-
gatakan, pihaknya berharap, agar
pembangunan pangkalan TNI-AL
tidak ada lagi hambatan-hambatan
yang terjadi. “Kami minta agar
segera mencari solusinya, dan
kepada masyarakat kami berharap
bahwa apabila merasa ini bagian

dari haknya tentu saja dapat mem-
buktikan hal tersebut,” ujarnya.
Tapi yang pasti, Matran mene-
gaskan langkah lebih awal yang
ditempuh Komisi I lebih kepada
koordinasi. “Kita berusaha untuk
dapat terciptanya musyawarah,
agar apa yang menjadi masalah
kita terkait dengan pembangunan
Lanal dapat segera terealisasi,”
harapnya. (RG-56)

C
M
Y
K

C
M
Y
K

  

‘Turlap’ ke Lahan Lanal di Anggrek, 
Ini Kesimpulan Komisi I

Rapat dengar pendapat DPRD menghadirkan pihak BRI Unit Bilungala di DPRD. (Foto:dok)

DPRD Geram Akan Sikap BRI Unit Bilungala 
DEKAB - Rapat Dengar Pen-

dapat (RDP) terkait dugaan pe-
malsuan identitas KTP oleh pihak
BRI Unit Bilungala Kabupaten
Bone Bolango, atas salah satu war-
ga, Adrian Maku warga Kabupaten
Gorontalo, Desa Biluhu Tengah,
Kecamatan Biluhu,  membuat Aleg
DPRD Kabupaten Gorontalo ger-
am.
Pasalnya, pihak Unit BRI Bilun-

gala, Kecamatan Bone Pantai, lewat
kepala unit setempat, Semi Adam
tidak dapat mengambil keputusan,
melakukan pemutihan nama Adrian
Maku di sistemnya Bank BRI.
Walhasil, RDP pun terpaksa tidak

dilanjutkan akibat hal itu, dan
membuat pihak DPRD sangat
menyayangkan sikap BRI Unit
Bilungala terhadap warga mereka
warga Kabupaten Gorontalo.
“ Ya, hari ini telah terjadi

penipuan luar biasa di BRI cabang
Bone pantai, dan ternyata pimp-
inannya tidak bisa mengambil sikap
setelah dia tau disana ada mafia
dan beliau tidak mampu menghen-
tikan ini, mau jadi apa BRI ini se-
bagai bank rakyat,” tegas Ali Polapa
Aleg Dapil Batudaa Cs.
DPRD pun berencana mengun-

dang instansi yang sama, hingga

level atas, BRI Provinsi, Bonbol
dan Cabang Limboto sendiri untuk
membuka ini agar jelas, dimana
titik persoalannya biar terang ben-
derang.
“ Kita jadwalkan lagi untuk per-

masalahan ini, Panggil BRI Bone
Bolango, BRI Provinsi Gorontalo,
BRI cabang Limboto dan meng-
hadirkan yang bersangkutan, baik
itu pegawai yang melakukan, jadi
bapak bawa pegawai bapak yang
melakukan penipuan itu, dan pela-
por kami mohon untuk hadir kem-
bali,” ujarnya.
Persoalan ini mencuat setelah

Adrian mengadukan ini ke DPRD
untuk mencari kejelasan keadilan
akan dirinya akan persoalan ini.
Bahwa menurutnya, tidak pernah

melakukan peminjaman sebelum-
nya di BRI Bonebolango, namun
herannya namanya sudah tercatat
disana.
“ saya meminjam di bank BRI

Unit Batudaa dibulan Januari, na-
mun saat proses pencairan tiba-
tiba dibatalkan sebab nama saya
sudah tercantum pada peminjaman
di bank BRI Bone Bolango, pada
Oktober 2021, sementara saya tidak
pernah melakukan peminjaman se-
belumnya,” ujarnya. (RG.53)
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Dr. Roni Sampir S.Kep, M.Kes
Sekda

KABGOR - Pemerintah Kabu-
paten Gorontalo dan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat sepakat
menandatangani MoU bidang in-
vestasi dan digitalisasi sistem kepe-
gawaian
Penandatanganan MoU dilakukan

oleh masing-masing kepala daerah
Ridwan Kamil Dan Nelson Poma-
lingo, di Ruang Papandayan,
Gedung Sate,Kantor Gubernur
Provinsi Jawa barat Selasa (29/3).
Kepala Bagian Kerjasam Viktor

Asisku dihubungi usai kegiatan itu
mengatakan, MoU antara Pemer-
intah Kabupaten Gorontalo dengan
Pemerintah Provinsj Jawa barat
mencakup dua bidang antara lain,

bidang investasi dan digitalisasi
sistem kepegawaian
Lanjut Viktor, Bidang Investasi
Kerjsama yang dibangun bidang

Investasi, Pak Bupati Berharap
akan memberikan dampak pada
peningkatan dan layanan perizinan
yang tentunya berdampak pada
peningkatan Investasi di Kabupaten
Gorontalo.
"Jadi, Kerja sama secara Rill

nantinya akan kita lakukan pengka-
jian secara mendalam. Karena tadi
ini baru Pendatangan Mou dan un-
tuk PKS kita segera lakukan
khusunya bagi OPD-OPD yang
mendukung,baik SDM maupun
bidang Investasi," ujar Viktor.

Ia pun mengatakan, Secara
umum, kerjasama yang akan kita
lakukan ini, karena kita tau bersama
bahwa pemerintah Provinsi Jawa
Barat dalam hal investsi terjadi
peningkatan secara signifikan dari
tahun ke tahun dan menjadi salah
satunya Provinsi di Indoensia yang
mempunyai Investasi yang paling
tinggi tahun 2021 kemarin.
Ditengah Kondisi pandemi terny-

ata Investasi jawa barat naik dan
itu tentunya didukung oleh sistem
yang saat ini sudah berjalan,
" Sistem -sistem inilah yang coba

kita terapkan di Kabupaten Goronta-
lo. Sistem yang dimaksud, Pertama
sistem Informasi Peluang Investasi

Daerah (SIPID) jawa barat. Infor-
masi mengenai peluang investasi
di daerah  khusunya provinsi Jawa
Barat yang dapat digunakan sebagai
panduan bagi calon investor untuk
berinvestasi di provinsi Jawa Barat,"
turur Viktor.
Aplikasi sitem investasi jawa

barat ini yang Kemudian bisa ter-
integrask kebeberapa kesejumlah
OPD dengan mendukung satu sama
lain.
",Jadi, dia tidak bergerak parsial,

tidak bergerak sendiri-sendiri tapi
saling dukung mendukung semua
OPD," kata Viktor lagi.
Menariknya, Kata Viktor, melalui

penadatangan MoU tadi, perlu dis-

ampaikan ke publik bahwa dengan
adanya MoU Ini maka Gubernur
jawa barat secara langsung meny-
atakan akan memberikan secara
gratis semua aplikasinya dan bahkan
Gubernur Jawa barat Pak ridwan
kamil segera memerintahkan OPD-
OPD teknis untuk bisa memastikan
aplikasi ini tergunakan secara mak-
simal di Kabupaten Gorontalo.
"Jadi, bukan sekdar diberikan

secara gratis tapi Gubernur Ridwan
Kamil memerintahkan OPD teknis
untuk memastikan sehingga setelah
MoU Ini akan ada tim dari jawa
barat yang akan datang di Gorontalo
menjalankan Aplikasi ini. Investasi
ini menjadj bagian dari semua ap-

likasi yang diberikan. Intinya Ap-
likasi Jawa barat untuk NKRI dan
didalamnya Kabupaten
Gorontalo,"tandasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM

Kabupaten Gorontalo, Zubair Po-
malingo menjelaskan, terkait MoU
digitalisasi sistem
kepegawaian,Pemkab Gorontalo
tertarik implementasi Pengemban-
gan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Sistem digitalisasi menuju sistem
merit.
"Bidang digitalisasi sistem kepe-

gawaian kita mencoba implemtasi
digitalisasi menuju sistem merit,"
jelas Zubair. (RG.53)

Pemda- Pemprov Jabar Teken MoU 
Tingkatkan Investasi dan Digitalisasi Sistem Kepegawaian 

Penandatanganan MoU dengan Provinsi Jawa Barat, oleh Gubernur Ridwan Kamil dan Bupati Prof. Nelson (Foto:dok)

KABGOR- Koalisi Kabupaten
Penghasil Kelapa (KOPEK) Mem-
bentuk tim kerja otoritas Kelapa
Indonesia,
Pembentukan tim kerja otoritas

kelapa indonesia ini menindak lan-
juti hasil pertemuan bersama Deputi
Bidang Koordinasi Pangan dan
Agribisnis Kementerian Koordi-
nator Bidang Perekonomian RI di
Hotel Pulman Jakarta , (28/3) Dan
juga telah disepakati pembentukan
Konsorsium Kelapa Indonesia

dan Badan Pengelola Dana Perke-

bunan Kelapa Berkelanjutan.
Bupati Gorontalo Nelson Poma-

lingo selaku Ketua umum kopek
mengatakan, Demi percepatan dan
tindak lanjut pembentukan Kon-
sorsium Kelapa
Indonesia dan Badan Pengelola

Dana Perkebunan Berkelanjutan
telah  disepakati Pembentukan Tim
11/Tim Kerja melalui Rapat Ter-
batas yang diwakili oleh Assisten
Deputi Bidang Koordinasi Pangan
dan Agribisnis, Direktur Tanaman
Tahunan dan Penyegar bersama

Koalisi Kabupaten Penghasil Ke-
lapa, Para Pelaku Usaha,dan Asosi-
asi Kelapa dan Asosiasi Petani Ke-
lapa.
" Tim 11 / Tim kerja akan melak-

sanakan tugas sampai dengan ter-
bentuknya
Konsorsium Kelapa Indonesia

dan Badan Pengelola Dana Perke-
bunan Kelapa Berkelanjutan dengan
tanggung jawab merancang timeline
mengumpulkan dan menyiapkan
data, menyusun naskah akademik,
serta

menyusun draft Peraturan Pres-
iden tentang Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa Berkelanjutan.
Kata Nelson, Sehubungan dengan

point “1” dan “2” tersebut di atas
diminggu kedua bulan
April 2022 akan dilakukan perte-

muan kembali antara Tim 11/Tim
Kerja dengan para Bupati, para
pelaku usaha, para asosiasi kelapa
dan asosiasi petani kelapa mem-
bahas pokok-pokok pikiran yang
tertuang baik dalam
naskah akademik mapun pada

draft Peraturan Presiden tentang
Badan Pengelola Dana Perkebunan
Kelapa Berkelanjutan sekaligus
mendeklarasikan dan membentuk

Kosersium Kelapa Indonesia.
"Dan sebagai tindak lanjut atas

hasil kesepakatan tersebut seba-
gaimana pada point “3”, maka di
minggu pertama bulan Mei akan
dijadwalkan pertemuan kembali
dengan DPR-RI terkait penguatan
dan pembahasan draft Peraturan
Presiden tentang pembentukan

Badan Pengelola Dana Perkebunan
Kelapa," Ungkap Nelson.
Untuk diketahui, Koordinator

tim kerja Otoritas Kelapa, Ketua
Kopek Nelson Pomalingo, Anggota
Asisten Deputi Kementerian
Bidang Perekonomia, Direktur
Tanaman Tahunan dan Rempah
Kementerian Pertanian,wakil  Bu-
pati Lingga, Asosiasi Pengusaha
Kelapa, dan Asosiasi Petani Kelapa.
(RG.53)

Kopek Bentuk Tim Kerja Otoritas Kelapa

KABGOR - Literasi digital sesu-
atu yang dibutuhkan di era infor-
masi saat ini, agar masyarakat bisa
meningkatkan kemampuan mereka
di dunia internet dan dapat me-
manfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi (TIK)  secara lebih
maksimal.
Karena itu Kementerian Komu-

nikasi dan Informatika RI melalui
Dirjen Aplikasi Informatika (Ap-
tika) melaksanakan ToT (Training
of Trainers) literasi Digital di Kabu-
paten Gorontalo.
Kegiatan ini dikolaborasikan

dengan daerah dalam hal ini kom-
info Kabupaten Gorontalo, GNLD,
Siberkreasi serta berbagai unsur
dan komunitas termasuk pengusaha,
pelaku UMKM dan Koperasi, dar-
ma wanita dan organisasi PKK.
Training of Trainers ini selama

dua hari kedepan  28-,29 maret
2022 bertempat Hotel Maqna Kota
Gorontalo.
Direktur Jenderal Aplikasi In-

formatika Kementerian Komunikasi

dan Informatika Semuel Abrijani
Pangerapan saat membuka kegiatan
itu mengajak semua pihak ikut
serta meningkatkan literasi digital
masyarakat.
Sementara itu, Kepala dinas

Kominfo Kabupaten Gorontalo Dr.
Sumanti Maku dalam materinya
paparkan mengatakan dalam
pengembangan digitalisasi di dunia
pemerintahan, Kominfo sudah
merumuskan tiga poin untuk mere-
spons komitmen global di era dig-
ital. Konektivitas Pasca Covid.
“Kita harapkan pasca Covid ini,

pertumbuhan ekonomi itu terus
kita tingkatkan dengan cara men-
dorong percepatan konektivitas.
Sehingga ada pemahaman yang
baik, antara aspek digitalnya dengan
masalah masyarakat,” ujarnya.
Yang kedua soal digitalisasi lit-

erasi, dan digitalisasi talen. Karena
itu hari ini kita buat TOT, sehingga
pemahaman kita tentang digital itu
menjadi bagian dari aktivitas
masyarakat.

"Harapannya peserta ToT ini
akan menjadi penggerak, berinter-
aksi di kelompok masyarakat di
wilayah masing-masing. Untuk
memberikan pemahaman yang baik
tentang teknologi digital pada
masyarakat, apalagi UMKM dan

sebagainya,” jelas Sumanti.
“Ketiga soal transformasi digital.

Hidup bisa mendorong tetap bek-
erja tanpa ada sekat, batas wilayah.
Di mana pun, kapan pun bisa bertat-
ap muka dengan pemanfaatan dig-
italisasi,” pungkasnya. (RG.53)

TOT Literasi Digital digelar Dirjen Aptika dan Kominfo 

Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika) melaksanakan ToT (Training of
Trainers) literasi Digital bersama Kominfo Kabupaten Gorontalo. (Foto:dok)

Pembentukan tim kerja otoritas kelapa indonesia ini menindak lanjuti hasil pertemuan bersama Deputi
Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (foto:dok)

KABGOR - Jajaran Ombuds-
man RI Perwakilan Gorontalo
melakukan kunjungannya ke pe-
merintah Kabupaten Gorontalo,
Selasa kemarin, (29/3)
Kunjungan ini diterima langsung

oleh orang nomor dua di Kabupaten
Gorontalo, Wabup Hendra Hemeto
bersama instansi terkait dengan
kunjungan ini diruang Madani pe-
merintah daerah Kabupaten
Gorontalo.
Wabup Hendra menjelaskan kun-

jungan Tim Ombusmen RI Per-
wakilan Provinsi Gorontalo dalam
rangka permintaan keterangan klar-
ifikasi penyelesaian laporan
masyarakat.
" Ya mereka datang untuk itu.

Meminta klarifikasi pemerintah
daerah terkait proses hasil evaluasi

kinerja perangkat desa tahun 2021,"
ujarnya.
Klarifikasi yang diberikan pe-

merintah lanjut Wabup, terkait apa
yang dilakukan oleh tim evaluasi
kinerja perangkat desa beberapa
waktu kemarin.
Seperti diketahui sebelumnya

ada beberapa perangkat desa yang
mendapat penilaian dan evaluasi
oleh pemerintah setempat, yang
dari penilaian dan evaluasi itu
mengharuskan pemerintah tidak
lagi memperpanjang masa kerja
beberapa aparat desa tersebut.
Karena sesuai kebutuhan, skala
penduduk setempat dengan jumlah
yang sedikit ataupun padat pen-
duduk, skala kebutuhan aparatur
desa lebih dirampingkan untuk di-
maksimalkan. (RG.53)

Wabup Terima 
Ombudsman - RI Gorontalo

Pertemuan pemerintah dipimpin Wabup Hendra Hemeto dengan Om-
budsman RI Perwakilan Gorontalo diruang Madani. (Foto:dok)
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PEMKOT (RAGORO)- Keca-
matan Kota Timur masih dalam
posisi bertahan pada Juara umum
MTQ (Musabaqah Tilawatil
Qur’an) tingkat Kota Gorontalo.
Kegiatan yang ditutup secara resmi
oleh Wakil Walikota Gorontalo
Ryan F. Kono tersebut, tetap dengan

mengedepankan penerapan protokol
kesehatan yang diperketat. Ryan
dalam sambutannya berharap,
pelaksanaan MTQ kali ini tidak
hanya sekedar ajang untuk men-
gukir prestasi semata, tetapi
melainkan lebih dari pada itu se-
bagai sarana rasa kebersamaan

serta membangun kekuatan yang
di dasarkan pada nilai-nilai islami.
“Pepelaksanaan MTQ kali ini tidak
hanya sekedar ajang untuk men-
gukir prestasi semata tetapi
melainkan lebih dari pada itu se-
bagai sarana rasa kebersamaan
serta membangun kekuatan yang

di dasarkan pada nilai-nilai islami
yang tertuang dalam kitab suci al-
qur’an sebagai modal kita dalam
menyongsong pembangunan untuk
mewujudkan kehidupan masyarakat
yang aman dan tentram di lingkun-
gan masyarakat Kota Gorontalo,
“ujar Ryan dalam sambutan, Senin

(28/3/22) malam secara virtual.
Lanjut, bagi mereka yang belum
berhasil meraih prestasi pada
kegiatan tersebut, Ryan mengin-
gatkan agar terus mengasah ke-
mampuan dengan berlatih yang
lebih mantap lagi. Sedangkan bagi
peserta yang sudah di nyatakan
sebagai pemenang diharapkan jan-
gan berpuas diri, tetapi lakukan
langkah-langkah peningkatan ke-
mampuan dan terus berlatih mem-
persiapkan diri untuk event MTQ
tingkat Provinsi Gorontalo nanti.
Dengan harapan, dapat membawa
hasil terbaik untuk dan atas nama
Kota Gorontalo. “Kita harus
meyakini bahwa pelaksanaan mus-
abaqah tilawtil qur’an memiliki
makna yang sangat penting dan
sarat dengan nilai-nilai sakral yang
perlu kita ambil dan di renungi
bersama dalam kehidupan kita se-
hari-hari. Sebab, dengan kegiatan
MTQ ini setidaknya dapat menum-
buhkan kesadaran spiritual tentang
arti pentingnya ajaran alqur’an yang
harus kita jadikan motivasi dasar
dalam membangun keperibadian
umat islam di era digital sekarang
ini, “ucapnya. Dimomentum
kegiatan MTQ ini juga kata Ryan,
kita jadikan salah satu kesempatan
dan peluang memperkuat dalam
menanamkan benih-benih nilai Al-
qur’an. Dirinya sangat yakin dan
percaya akan menuai hasil dalam
mewujudkan pembangunan sumber

daya manusia yang berakhlak mulia
dan jauh dari kehancuran moral.
Olehnya, Ryan berpesan, agar
kegiatan MTQ ini tidak hanya di
ukur dari suksesnya penyeleng-
garaan dan tidak sekedar melahirkan
bibit qori-qori’ah dan hafidz
hafidzah terbaik, tetapi lebih dari
itu kita ambil hikmah dan nilai
tambah dari kegiatan MTQ. Dengan
harapan, untuk dapat meningkatkan
pemahaman penghayatan dan
pengamalan nilai-nilai al-qur’an
sebagai landasan kehidupan dalam
membentuk manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Allah SWT.
“Musabaqah tilawatil qur’an adalah
event dua tahunan, oleh sebab itu
mari kita jadikan kegiatan ini men-
jadi sebuah wadah syi’ar islam un-
tuk lebih memasyarakatkan budaya
membaca, menulis dan menghafal
Al-qur’an kepada masyarakay luas
agar kandungan nilai-nilai al-qur’an
dapat teraktualisasikan dalam ke-
hidupan sehari-hari. Sebab, saya
yakin dan percaya, kalau hal di
maksud dengan sungguh-sungguh
kita upayakan, maka insya allah
suasana religius yang sangat terasa
pada saat penyelenggaraan mtq
ini, tidak berlalu begitu saja seiring
kegiatan ini selesai, namun di hara-
pkan suasana religius ini tetap
selalu menjiwai seluruh dinamika
kehidupan masyarakat yang ada
di Kota Gorontalo, “tutup
Ryan.(lev).Ketua LPTQ Kota Gorontalo Deddy Kadullah saat menyerahkan piala juara umum pada ajang MTQ Tingkat Kota Gorontalo, Senin (28/3, Foto PKP) malam.

Jusmiaty Ajak Perempuan Berjuang Lawan Covid-19
PEMKOT (RAGORO)- Ketua

Tim Penggerak PKK Kota Goronta-
lo Jusmiaty Taha Kiayi Demak
mengajak kaum perempuan untuk
berjuang lawan Covid-19. Menu-
rutnya, saat ini kita dihadapkan
pada suatu masa yang sangat sulit
karena bangsa Indonesia dan dunia
dilanda pandemi Covid-19, aki-

batnya kehidupan masyarakat baik
dari segi sosial, ekonomi, pen-
didikan dan agama mengelami
keterpurukkan. “Perempuan men-
dapatkan peran yang lebih ekstra
dari biasanya pada massa pandemi
Covid-19 seperti pada saat ini. Se-
lain ikut memikirkan bagaimana
pendapatan tambahan untuk

memenuhi kebutuhan rumah tang-
ga, peran gurupun harus dilakoni
karena kegiatan belajar anak di-
lakukan dirumah, melayani kebu-
tuhan suami, mengerjakan
serangkaian pekerjaan rumah, di-
tambah lagi jika perempuan (Ibu)
adalah seorang wanita karir yang
juga harus mengerjakan pekerjaan-
nya didalam rumah. Multi peran
yang diembang oleh perempuan
inilah kata Jusmiaty, turut menjadi
penyebab perempuan rentan men-
galami gangguan kesehatan mental
, “ucapnya Jusmiaty saat mengisi
suatu acara belum lama ini. Jus-
maity mengatakan, penerapan ke-
bijakan pembatasan oleh pemer-
intah mengharuskan sebagian besar
kegiatan diruang publik harus di-
lakukan didalam rumah. Hal ini
kata Jusmiaty, menyebabkan tang-
gungjawab perempuan semakin
besar. Jusmiaty berharap, melalui

kegiatan tersebhut agar para peserta
akan terbangun mindset positif dan
mengenal diri sendiri, serta mem-
berikan gambatan dalam meru-
muskan impian, tujuan dan rencana
hidup. Kata lain, dapat menentukan
prioritas hidup serta membuat dan
mengaplikasikan manajemen waktu
yang efektif. Bukan saja itu, dan
pada hasil akhir kegiatan ini kata
Jusmiatuy, para peserta juga akan
mempunyai pengetahuan dan mo-
tivasi untuk lebih cerdas, lebih
berdaya dan bahagia dalam masa
pandemi Covid-19 serta dapat
meningkatkan kesedaran bagi kaum
perempuan untuk lebih menggali
potensi yang dimiliki, sehingga
dapat dimanfaatkan secara maksi-
mal. “Semoga wabah virus ini
akan segera berkahir, dan aktifitas
kita akan kembali seperti semula
dan ekonomi juga akan segera
pulih, “harapnya.(lev).

PKK KOTA GORONTALO

PEMKOT (RAGORO)-
Khatam raya santri TPA/TPQ
tingkat Kota Gorontalo ditahun
2022 kembali digelar oleh Pemer-
intah Kota Gorontalo. Walikota
Gorontalo Marten A. Taha berharap,
bahwa dengan dilaksanakannya
kegiatan khatam raya hari ini bukan-
lah akhir dari pembelajaran mem-
baca al-quran, tetapi lebih di
tingkatkan lagi proses belajar mem-
baca terutama tahsin al-qur’an atau
membaca al-qur’an dengan baik.
“Saya berharap bahwa dengan di-
laksanakannya kegiatan khatam
raya hari ini bukanlah akhir dari
pembelajaran membaca al-quran,
tetapi lebih di tingkatkan lagi proses
belajar membaca terutama tahsin
al-qur’an atau membaca al-qur’an
dengan baik dan benar. Baik dari
segi makhraznya, tajwidnya, fasha-
hah maupun dari segi lagu sampai
seterusnya menghafal al-qur’an
dengan benar, “ujar Walikota Marten
A. Taha saat memberikan sambutan
pada kegiatan khatam raya santri
TPA/TPQ tingkat Kota Gorontalo

tahun 2022, Selasa (29/3/22) ke-
marin. Pada kesempatan itu pula
Marten mengingatkan, bagaimana
nasib bangsa dan negara serta agama
di tahun-tahun akan datang. Maka
jawabannya kata Marten, adalah
tergantung pada nasib generasi
muda sekarang. Olehnya mari kita
doakan, insya allah anak-anakku
yag hari ini di wisuda menjadi gen-
erasi harapan penerus ajaran agama
yang benar dan menjadi generasi
penerus cita-cita perjuangan bangsa
dan negara. Menurutnya, bahwa
dengan dilaksanakannya kegiatan
khatam raya hari ini bukanlah akhir
dari pembelajaran membaca al-
quran, tetapi lebih di tingkatkan
lagi proses belajar membaca teruta-
ma tahsin al-qur’an atau membaca
al-qur’an dengan baik. “Saya
menyampaikan selamat kepada
anak-anakku sebagai peserta wisuda
khatam raya tahun 2022, saya berpe-
san agar lebih di tingkatkan lagi
mempelajari kitab suci al-qur’an
secara berkesinambungan,
“pungkasnya.(lev).

Walikota Marten A. Taha saat memberikan sambutan pada acara khatam
raya santri TPA/TPQ tingkat Kota Gorontalo secara Virtual, Selasa (29/3,
Foto PKP).

MAKASSAR (RAGORO)-
Usai mengukuti ujian akhir kandidat
doktor, Walikota Marten A. Taha
didampingi Ketua TP PKK, Kota
Gorontalo Jusmiaty Taha Kiayi De-
mak, Senin (28/3/22) malam beliau
meluangkan waktu bersilaturahim
dengan masyarakat Gorontalo yang
tergabung dalam Kerukunan Kelu-

arga Indonesia Gorontalo(KKIG)di
Kota Makassar Provinsi Sulawesi
Selatan.
Dihadapan masyarakat KKIG

Sulsel, Marten Taha menyampaikan
kondisi ekonomi kota Gorontalo
ditengah pendemi Covid 19.
“Selama dua tahun kota Goronta-

lo dilanda wabah Covid 19 sejak

2020, berbagai program dan kebi-
jakan dikeluarkan baik sector ke-
sehatan, Pendidikan, pertanian,
perikanan maupun pemberdayaan
Usaha Mikro Kecil Menengah(
UMKM). Dengan terobosan itu,
maka saat ini roda perekonomian
di Kota Gorontalo mulai berjalan
normal, “ujar Marten dalam sambu-
tannya. Lanjut, dua tahun terakhir
ini kata Marten, kondisi pandemi
Covid19 mempora-porandakan
perekonomian di Gorontalo terlebih
khususnya di Kota Gorontalo.
Menurutnya, kondisi yang menim-
bulkan penurunkan tingkat pertum-
buhan ekonomi, adanya PHK, sector
pariwisata, perhotelan dan juga
UMKM, tapi sekarang mulai sejak
tahun 2021 perkembangnya sudah
menunjukan kecendurungan pen-
ingkatan yang cukup signifikan
yang tadinya mines 0,02 persen
sekarang sudah tumbuh sampai 3
persen dan Insya Allah 2022 ini
saya bisa genjot sampai 3,5 sampai

4 persen. “Salah satu program ung-
gulan yang  Pemerintah Kota
Gorontalo genjod adalah program
kartu sejahtera. Itu juga masih ber-
jalan bahkan sangat dibutuhkan
masyarakat terlebih dimasa pandemi
Covid19 yang masih terjadi hingga
saat ini, “ucapnya. Menurutnya,
ini menunjukan bahwa keseriusan
bekerja untuk Gorontalo bukan
serius karna sesuatu hal ingin men-
capai tujuan tertentu, tapi sebagai
pemimpin yang diberi amanah dan
kepercayaan bagi masyarakat. “Kita
berusaha untuk membuktikan keper-
cayaan masyarakat ini, salah satu
program unggulan di kota Gorontalo
yang saya jalankan. Dam alham-
dulilah bisa membawa saya untuk
mencapai gelar Doktor dengan
predikat Cumlaude. Dan itu saya
kira membuktikan bahwa program
ini benar-banar diakui baik secara
akademis maupun secara politis
apa lagi secara program, “tutur
Marten.(lev).

Moment Ujian Akhir Doktor, 
Marten Bersilaturrahim Bersama KKIG

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

Jusmiaty Taha Kiayi Demak.

Suasana penutupan MTQ tingkat Kota Gorontalo, Senin (28/3, Foto PKP)
malam.

Kecamatan Kota Timur
Juara Umum MTQ Tingkat Kota Gorontalo
Wawali : Bukan Sekedar Ajang Prestasi, Tetapi Nilai Islami Ditanamkan Dalam Diri Kita

Khatam Raya Santri TPA/TPQ 2022

Walikota : Bukan Akhir Baca
Qu’ran, Tetapi Lebih Ditingkatkan

Walikota Marten A. Taha saat memberikan sambutan pada acara silaturahmi
KKIG Makassar, Senin (28/3, Foto PKP) malam.

Suasana kegiatan khatam Raya Santri TPA/TPQ Tingkat Kota Gorontalo tahun 2022, Selasa (29/3, Foto PKP).



TERMAS DE RIO
HONDO – Manajer Tim
WithU Yamaha RNF, Wilco
Zeelenberg yakin dua pem-
balapnya, yakni Andrea
Dovizioso dan Darryn
Binder bisa berbicara
banyak di MotoGP Ar-
gentina 2022. Pasalnya
Honda yang sangat di-
jagokan untuk menang di
Sirkuit Termas de Rio
Honda, Argentina, bakal

tampil tanpa rider andalan-
nya, yakni Marc Marquez.
Absennya Marquez tentu

mengurangi satu pembalap
yang mungkin saja mampu
finis di podium pada bala-
pan MotoGP Argentina 2022
nanti.
Wilco sendiri sejatinya

percaya bahwa Sirkuit Ter-
mas de Rio Hondo bukanlah
trek yang hanya cocok den-
gan Honda, tapi juga

Yamaha. Jadi, ia percaya
andai YZR-M1 bisa mene-
mukan pengaturan motor
yang tepat, maka finis
podium mungkin bisa dica-
pai. Sebagaimana diketahui,
MotoGP Argentina meru-
pakan seri ketiga setelah
MotoGP Mandalika 2022.
Gelaran tersebut dijad-
walkan pada Senin 4 April
2022 dini hari WIB di
Sirkuit Termas de Rio

Hondo.
Menariknya MotoGP Ar-

gentina kembali masuk
kalender musim ini setelah
terakhir kali pada tahun
2019. Hal tersebut dikare-
nakan adanya pandemi
Covid-19 yang melanda
dunia.
Wilco pun memberikan

komentarnya mengenai kans
podium Yamaha RNF pada
balapan tersebut. Dia

menyebut kalau Sirkuit Ter-
mas de Rio Hondo meru-
pakan sirkuit yang netral.
Tidak menutup peluang juga
kalau Yamaha RNF bisa
meraih kemenangan di sana
mengingat setiap motor dari
tim pabrikan manapun
cocok dengan sirkuit terse-
but. Untuk bisa meraihnya,
Wilco menilai kalau timnya
akan memberikan set up ter-
baik untuk menaklukan

sirkuit sepanjang 4,805 kilo-
meter tersebut.
“Saya pikir sirkuit Termas

adalah trek tengah di mana
setiap motor bekerja dengan
cukup baik, termasuk milik
kami. Jadi ini bukan trek
untuk merek tertentu, tapi di
mana setiap pengendara bisa
menikmatinya,” kata Wilco,
dilansir dari Speedweek, Se-
lasa (29/3/2022). “Jika anda
menemukan pengaturan

yang baik, anda bisa men-
jadi baik di sana. Itu akan
membuat perbedaan dan
karena itu kami berharap
untuk kondisi yang stabil,”
tambahnya.
Nonton semua seri bala-

pan MotoGP 2022 kapan
saja dan di mana saja live di
Vision+, cek di sini. Down-
load Vision+ sekarang di
Google Play Store atau App
Store. (RNR)

BONE BOLANGO
(RAGORO) - Untuk memenuhi
pelayanan terhadap kebutuhan
masyarakat, maka koordinasi san-
gat dibutuhkan bagi semua in-
stansi. Apalagi jika banyak
program pembangunan di lapan-
gan, tapi anggaran terbatas, maka
dibutuhkan kerjasama lintas sektor.
Hal inilah yang selalu ditekankan
anggota DPRD Kabupaten Bone
Bolango, Syamsu Botutihe saat

rapat koordinasi bersama instansi
vertikal seperti balai jalan ataupun
balai sungai. "rakor lintas sektor ini
sangat perlu dilakukan secara
rutin," ujarnya. Pasalnya kata
Syamsu, dengan rakor yang rutin,
maka akan teridentifikasi dan
terevaluasi apa saja yang perlu
diusulkan dan mana juga yang
sudah dikerjakan. "paling tidak
lewat rakor itu, bisa terukur selu-
ruh perencanaan," tambahnya. Di-

contohkan Syamsu, jika rutin ko-
ordinasi dengan balai sungai, maka
akan teridentifikasi mana saja sun-
gai yang menjadi wilayah kewe-
nangan balai, sehingga
penanganannya benar-benar ter-
arah dan tepat sasaran, termasuk
sejauh mana dari sekian banyak
sungai mendapat penanganan
utama. Selain itu, melalui koordi-
nasi rutin, maka akan nampak pro-
gram apa saja yang sementara

dikerjakan. Seperti pemindahan
jalan jembatan Uabanga dan
waduk Bulango Ulu, serta penan-
ganan sungai Bone yang ada dis-
ekitar Alale. "kami berharap
Pemda bisa secara rutin melakukan
rakor agar bisa diukur sejauh mana
realisasi program-program yang
sudah direncanakan, dan program
apa saja yang bisa dimasukan
untuk kegiatan selanjutnya," tu-
turnya. (awal-46)

BONE BOLANGO
(RAGORO) - Anggota DPRD
Kabupaten Bone Bolango,
Syamsu Botutihe memberikan
apresiasi dan dukungan kepada
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad
Doli Kurnia Tandjung atas kun-
jungan kerja meninjau wilayah
Bone Pesisir sebagai Calon
Daerah Otonom Baru (CDOB).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera
dari Dapil Bone Pesisir ini tak
lupa menyampaikan suport dan
terima kasih kepada panitia pe-
mekaran Bone Pesisir. Syamsu
menyampaikan bahwa rakyat
Bone Pesisir mendukung full pe-
mekaran daerah pesisir selatan
Bone Bolango itu. Menurut
Syamsu, pemekaran adalah satu-
satunya solusi untuk kemajuan
pembangunan Bone Pesisir
maupun meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat Bone Pe-
sisir. Selain itu, dengan
pemekaran, maka pelayanan pe-
merintah kepada masyarakat akan
lebih cepat dan lebih mudah.
Berbeda dengan saat ini, untuk
mengurus administrasi kepen-

dudukan atau lainnya, masyarakat
harus datang ke pusat pemerinta-
han yang jaraknya sangat jauh dan
harus melewati Kota Gorontalo.
"kalau sudah mekar, maka pusat
pemerintahan beserta OPD-OPD
ada di Bone Pesisir, sehingga
pelayanan kepada masyarakat
lebih cepat dan mudah," ujarnya.
Demikian pula pembangunan di
Bone Pesisir akan lebih cepat dan
maju jika sudah dimekarkan
karena Anggaran Pendapatan Be-
lanja Daerah (APBD) akan lebih
fokus di Bone Pesisir. "kalau
sekarang ini APBD Bone Bolango
masih terbagi, dan anggaran untuk
Bone Pesisir kecil, sehingga
berpengaruh pada kemajuan pem-
bangunan," jelas Syamsu.
Berbeda kalau nanti Bone Pesisir
sudah mekar, maka otomatis ada
APBD sendiri yang akan di-
fokuskan untuk membangun Bone
Pesisir. "kalau sudah mekar dan
pembangunan daerahnya maju,
maka tentu akan berdampak pada
peningkatan kesejahteraan
masyarakat Bone Pesisir," tutur
Syamsu Botutihe. (awal-46)
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W kil Ketua II

Halid Tangahu
K
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Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II

Apresiasi Kunjungan Komisi II DPR RI di Bone Pesisir

Syamsu: Terima Kasih
Panitia Pemekaran DOB 

Marc Marquez Absen, Yamaha RNF Pede Andrea Dovizioso
dan Darryn Binder Bisa Podium di MotoGP Argentina 2022

Aleg Bone Bolango Ungkap 
Pentingnya Rakor Rutin Lintas Sektor

RAPAT Koordinasi bersama instansi vertikal. (foto/istimewa)

Syamsu Botutihe

OLAHRAGA
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GORUT (RAGORO) - Sekretaris Daerah Gorontalo
Utara (Sekda Gorut), Suleman Lakoro meminta setiap
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah itu proaktif
terhadap audit rinci oleh pihak Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo. Hal itu disampaikan
Suleman, setelah menerima kunjungan pihak BPK Per-
wakilan Provinsi Gorontalo di ruang kerjanya, Selasa
(29/3) kemarin. “Makanya, mereka (BPK) berharap, pimp-
inan OPD dan stafnya untuk bisa mendukung sepenuhnya,
terutama dalam hal pemberian data-data yang dibutuhkan,
maka harus proaktif membantu mereka dalam hal audit,”
tuturnya. Seperti diketahui, pihak BPK mulai melakukan
audit rinci terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Gorontalo Utara (Pemkab Gorut) tahun anggaran 2021,
terhitung sejak Senin (28/3) hingga 40 hari ke depan.
“Ya, jadi pihak BPK mulai melakukan audit rinci sejak
Senin kemarin (dua hari lalu, red). Dan hari ini (Selasa
(29/3) mereka melapor secara resmi ke Pemerintah Kabu-
paten Gorontalo Utara, bahwasanya akan melakukan audit
rinci untuk pemberian opini terhadap laporan keuangan
pemerintah daerah tahun anggaran 2021 kemarin,” ungkap
Suleman. Ia mengaku dari pertemuan itu, pihak BPK
mengingatkan juga agar kemudian hal-hal yang mungkin
terkait dengan masalah teknis di OPD, untuk segera
dilengkapi. “Salah satu diantaranya, pengelolaan retribusi
di rumah sakit ZUS. Mereka harapkan untuk segera
dilengkapi. Sehingga pada saat mereka mengaudit sudah
lengkap dan ini tentu muaranya pada pemberian opini.
Insya Allah kita bertekad bisa opini WTP,” imbuhnya.
(RG-56)
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GORONTALO (RAGORO)
- Kapolda Gorontalo, Irjen Pol.
Dr. Akhmad Wiyagus, mengin-
gatkan setiap anggota Polri harus
bisa menjadi teladan bagi diri,
masyarakat, bangsa dan negara.
Hal tersebut disampaikan Kapolda
saat memimpin apel gabungan di
Mako Polda Gorontalo. Kapolda
mengingatkan kembali arahan
Presiden saat Rapim TNI-Polri
beberapa waktu lalu. “pesan Pres-
iden senada dengan apa yang su-
dah menjadi kesepakatan kita
dengan para tokoh adat Gorontalo
tentang makna Mo’odelo Ayuwa,”
ujarnya. Menurut alumnus Akabri
89 itu, seluruh masyarakat
berharap watak dan perilaku
anggota Polri dapat memberikan
contoh atau panutan dalam hal

kebaikan. “sebagai anggota Polri,
kita harusnya merasa terhina jika
bergaul dengan pelaku-pelaku
ilegal,” ungkapnya. Sehingga itu
lanjut Wiyagus, anggota Polri
harus mempunyai martabat men-
jaga nama baik institusi Polri.
Karena masih banyak diluar sana
masyarakat berperilaku baik yang
harus dilindungi. Kalau ada
masyarakat yang berperilaku bu-
ruk, itu merupakan tugas setiap
anggota Polri untuk bagaimana
mereka tidak melakukan tin-
dakan-tindakan yang menyim-
pang. “saya berharap setiap
anggota Polda benar-benar mema-
hami dan menjiwai falsafah
Mo’odelo Ayuwa yang menjadi
simbol Polda Gorontalo,” tu-
turnya. (awal-46)

GORONTALO (RAGORO)
- Belakangan kasus-kasus
penipuan berkedok investasi
marak terjadi. Seolah tersihir
mimpi menjadi kaya hanya dalam
waktu yang sangat singkat tanpa
bekerja keras dengan bergantung
pada Claim Influencer. Para In-
fluencer dengan berbagai cara
dan rayuan meracuni jiwa para
member dengan memberikan
pencitraan memiliki uang dingin
yang siap beranak pinak dari

hasil investasi. Masih jernih di-
ingatan seluruh masyarakat
Gorontalo tentang maraknya in-
vestasi bodong dengan ditung-
gangi oleh para Owner yang se-
bagian besar adalah oknum
anggota Polda Gorontalo beber-
apa waktu lalu. Proses hukum
pun ditempuh sebagian
masyarakat yang terperdaya oleh
janji-janji para Influencer yang
tidak dapat memenuhi profit
seperti yang sudah dijanjikan se-

belumnya. Hingga
sang Owner yang notabene
adalah seorang oknum anggota
Polri, berurusan dengan hukum
hingga berakhir dengan peme-
catan. Bercermin dari kejadian
itu, Kapolda Gorontalo, Irjen
Pol. Dr. Akhmad Wiyagus kem-
bali warning seluruh anggotanya
tanpa terkecuali untuk tidak lagi
berkecimpung dengan investasi
bodong apalagi menjadi pelaku.
“kepada seluruh anggota Polda

Gorontalo dan jajaran tanpa terke-
cuali, saya tidak mau mendengar
lagi ada yang berkecimpung den-
gan investasi bodong,” tegasnya.
Kapolda bahkan memberikan an-
caman akan memecat anggota
jika terbukti menjadi bagian dari
pelaku ilegal dalam segala hal.
“saya akan proses, kalau
memenuhi unsur, saya pidanakan
hingga sidang kode etik, dan
bisa dipecat jika memenuhi un-
sur,” tegasnya. (awal-46)

Kapolda: Anggota
Polri Wajib Menjiwai
Mo’odelo Ayuwa

GORONTALO (RAGORO)
- Kapolda Gorontalo, Irjen Pol.
Dr. Ahmad Wiyagus, didampingi
Kapolres Gorontalo Kota, AKBP
Suka Irawanto melakukan pen-
injauan terhadap ketersediaan
minyak goreng yang berada di
Pasar Liluwo Kota Gorontalo.
Peninjauan tersebut dilaksanakan
guna mengecek ketersediaan dan
harga minyak goreng jelang bulan
Ramadhan 1443 Hijriah. “minyak
yang tersedia di pasar adalah non
subsidi, sehingga harganya di
atas Rp.14.000 per liter,” ujarnya.
Kapolda mengaku sudah berko-
ordinasi dengan Dinas Perindus-
trian dan Perdagangan yang ren-
cananya pada hari Jum’at akan
menyuplai minyak goreng
bersubsidi ke Gorontalo.
“Forkopimda Provinsi Gorontalo
akan terus berusaha memberikan
yang terbaik bagi masyarakat
menjelang Bulan Ramadhan,”
tuturnya. (awal-46) KAPOLDA Gorontalo, Irjen Pol Akhmad Wiyagus meninjau stok minyak goreng di Pasar Liluwo. (foto/istimewa)

KAPOLDA Gorontalo, Irjen Pol Akhmad Wiyagus saat memberikan arahan.
(foto/istimewa)

Kapolda Ancam Pecat 
Anggota Polda Bermain Investasi Bodong

Kapolda Cek Stok
Minyak Goreng di Pasar Liluwo

Sekda Gorut, Suleman Lakoro didampingi Asisten II Setda Gorut, Husin Halidi, Kepala Inspektorat Gorut, Sjamsu Bahri Poe dan Sekretaris Badan Keuangan Daerah
Gorut saat menerima kunjungan pihak BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo di ruang kerjanya, Selasa (29/3) kemarin. (Foto : hmskominfo_gorut)

GORUT (RAGORO) - Arahan
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
terkait Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri (P3DN)
siap ditindaklanjuti Pemerintah
Kabupaten Gorontalo Utara
(Pemkab Gorut), Gorontalo. 
Bahkan, terkait dengan itu,

dalam waktu dekat ini akan diter-
bitkan SK Bupati Gorontalo Utara
terhadap P3DN tersebut. “Nah,
sehingga untuk menindaklanjuti
itu alhamdulillah Pak Wabup telah
memerintahkan kami untuk men-
geluarkan instruksi. Itu sudah se-
lesai dibuat dan tinggal ditan-
datangani ketika beliau pulang
(kembali dari dinas luar),” ungkap
Sekretaris Daerah (Sekda), Sule-
man Lakoro, setelah belum lama
ini mengikuti rapat forkopimda

bersama Gubernur Gorontalo yang
salah satunya membahas menge-
nai P3DN. P3DN ini lanjut Sule-
man, perlu diterapkan terutama
untuk pengadaan barang dan jasa.
“Artinya, kita diminta untuk
P3DN, terutama dalam hal pen-
gadaan barang dan jasa, bah-
wasanya menggunakan produk
lokal,” jelasnya. Pada dasarnya
dalam instruksi tersebut, Suleman
mengungkapkan, ada beberapa
poin yang menjadi penekanan.
“Itu yang pertama, agar Dinas
Koperindag menyusun semacam
roadmap. Jadi, bagaimana
Diskoperindag bersama OPD
terkait segera membuat roadmap
pengembangan UMKM berbasis
e-katalog serta membentuk forum
komunikasi pengembangan dan

pemanfaatan produksi lokal,” im-
buhnya. Yang kedua, Dinas
Penanaman Modal dan PTSP
bersama OPD terkait menyusun
skema dan agenda percepatan
perizinan bagi UMKM maupun
usaha lokal lainnya. “Ini perlu
kami jelaskan, karena memang
kalau kita lihat tidak semua usaha
UMKM itu harus dipersyaratkan
dengan izin-izin yang terlalu ketat,
misalnya harus ada izin lingkun-
gan,” tuturnya. Terkait dengan
izin tersebut, Suleman mencon-
tohkan, seperti halnya orang yang
hanya berdagang rokok dan ba-
han-bahan pokok lainnya yang
tidak berpengaruh besar terhadap
lingkungan. “Tentu itu kan tidak
perlu harus dibebani izin lingkun-
gan. Nah, itu yang akan kita

bicarakan lagi. Mungkin tindak
lanjut dari ini, kita akan bicarakan
secara intens kira-kira ada kebi-
jakan-kebijakan pemerintah daer-
ah agar supaya percepatan periz-
inan terhadap UMKM itu tidak
terlalu dibebani dengan izin-izin
yang tidak bisa dilaksanakan
dalam waktu dekat. Ini perlu
dipercepat,” terangnya.
Selanjutnya terhadap peman-

faatan barang dan jasa Gorontalo
Utara memprioritaskan keterse-
diaan bahan produk Indonesia
atau pun lokal Gorontalo Utara
yang berkualitas. 
“Nah, apalagi kita menghadapi

lelang barang dan jasa, kita uta-
makan 40 persen itu produk lokal
yang tentunya berkualitas. Kalau
memang tidak berkualitas, tentu

kita harus mengambil produk-
produk di luar daerah atau luar
negeri. Karena kita juga akan
berhadapan dengan pemeriksaan,
dan itu sudah punya standar kalau

memang produk lokal tidak sesuai
dengan standar, tentu kita juga
menyesal tidak mengambil pro-
duk-produk luar negeri,” pa-
parnya. (RG-56)

Pemkab Gorut Siap Laksanakan P3DN 

Pihak Pemkab Gorut bersama unsur forkopimda diantaranya yang hadir,
Dandim 1314/Gorut, Letkol Kav Embi Triono saat mengikuti rapat forkopimda
secara virtual bersama Gubernur Gorontalo. (Foto : hmskominfo_gorut)

Laporan Keuangan Pemda Diaudit Rinci, 
Sekda Gorut : OPD Harus Proaktif 
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