
nesia, Dewan Pers mengadakan 
Konvensi Nasional Media Masa 
dengan Tema “Pers Nasional 
Bangkit dari Krisis Akibat Pan-
demi Covid-19 dan Tekanan Dis-
rupsi Digital”, yang pada tahun 
ini diadakan di Jakarta, Senin 
(8/2).

Sebagai Kepala Tuan Rumah 
dan pembuka konvensi media 
masa ini, Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan menyampaikan 
rasa terima kasihnya kepada 
semua pihak khususnya insan 
pers. Karena bahkan sebelum 
pandemi ini datang, peran pers 
tak pernah berhenti berperan se-
bagai penyambung apakah pro-
ses pemerintah berjalan dengan 
baik atau tidak.

Alfa Kamila, Jakarta

Jakarta, Progresnews.id – 
“Yang pasti pemerintah itu 

menjaga, melindungi dan meng-
hormati media, kalo mau kritik 
pemerintah, ya kritik aja..,” Begi-
tulah ucapan Kepala Kantor Staff 
Kepresidenan RI, Moeldoko 
dengan santai. Penuturan itu 
disampaikan saat menjadi Nara-
sumber dalam Webinar Jurna-
lisme Berkualitas “Menguatkan 
Keberlangsungan Profesi War-
tawan dan Penerbitan Pers Guna 
Menyehatkan Demokrasi di Ten-
gah Gempuran Disrupsi Digital” 
pada Minggu, (7/2).

Sempat kekeuh ingin mema-
parkan materi daripada men-
jawab pertanyaan moderator 
Uni Lubis terlebih dahulu, Moe-
ldoko pun akhirnya mengakui 
bahwa dirinya memang lebih 
takut ditodong pertanyaan oleh 
wartawan ketimbang senjata.

“Saya itu nggak takut sama 
senjata, ditodong senjata apa-
pun. Tapi saya jelas takut sama 
todongan wartawan. Eh todon-
gan wartawan itu lebih tajam, 
lebih pedih,” ujarnya

Moeldoko juga mengatakan 
di tiga bulan pertamanya men-
jadi Kepala Kantor Staff Kepre-
sidenan RI, sebagai orang yang 
berlatar belakang militer kemu-

Kepala Staff Kepresidenan RI, Moeldoko dalam Webinar Jurnalisme Berkualitas “Menguatkan Keberlangsungan Profesi Wartawan dan Penerbitan Pers Guna Menyehatkan Demokrasi di 
Tengah Gempuran Disrupsi Digital” pada Minggu, (7/2).
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Moeldoko Lebih Takut Todongan 
Wartawan Daripada Senjata

PARA PEJABAT BICARA WARTAWAN DI TENGAH GEMPURAN DISRUPSI DIGITAL

Dalam rangka menyambut 
Hari Pers Nasional 2021 yang 
jatuh pada 9 Februari men-
datang, Dewan Pers bersama 
sejumlah tokoh media men-
gadakan Webinar Jurnalis-
me Berkualitas yang bertajuk 
“Menguatkan Keberlangsun-
gan Profesi Wartawan dan 
Penerbitan Pers Guna Menye-
hatkan Demokrasi di Tengah 
Gempuran Disrupsi Digital” 
pada Minggu, (7/2).

Ketua Dewan Pers Moham-
mad Nuh mengatakan, bahwa 
di tengah gempuran disrupsi 
digital dan pandemi seperti ini, 

insan pers harus terus mem-
bangun kebersamaan. Karena 
esensi pers adalah menjahit, 
bukan menyobek. Pers harus 
bisa menjahit potensi atau ke-
kuatan untuk mencapai tujuan 
keberhasilan bangsa. “Jurna-
lisme yang berkualitas adalah 
jalan yang benar, yang bertu-
juan untuk mencerdaskan ke-
hidupan bangsa,” tutur Ketua 
Dewan Pers.

Dalam paparannya bahwa 
saat ini teknologi menjadi pu-
sat perubahan yang signifikan, 
maka mau tidak mau insan 
pers harus melakukan trans-

formasi digital. “Media itu 
kendaraan, esensinya adalah 
muatan. Nah sebenarnya yang 
dibutuhkan masyarakat itu 
kendaraan atau muatannya? 
Yang dibutuhkan adalah mua-
tan, kendaraan bisa berubah,” 
tambahnya.

Mengenai Keberlangsun-
gan pers, lanjut M. Nuh, ke-
merdekaan pers dan kualitas 
perlindungan bukan hanya 
dari luar, tapi juga dari dalam, 
melalui vaksinasi dan insentif, 
kesejahteraan insan pers men-
jadi syarat dan perjuangan 
yang tiada henti. n 

Wartawan Perlu Divaksin

dian masuk ke pemerintahan, ia 
banyak belajar dari wartawan.

“Kadang-kadang kita ngo-
mong bener aja itu nulisnya sa-
lah, apalagi kalo saya salah, wah 
itu babak belur pasti! Nah, di 
situ pengalaman saya yang saya 
akui harus banyak belajar dari 
wartawan,” tuturnya kemudian 
tertawa.

Terkait dengan tema daripa-
da webinar ini, Moeldoko men-
jelaskan beberapa poin penting. 
Perihal sosial media, terhitung 
dari bulan Maret hingga Januari 
sudah terdata ada 1400 produk 

hoax soal pandemi. Selain itu, ia 
juga menilai bahwa sekarang ini 
banyak media yang lebih men-
gutamakan ‘kecepatan’ daripada 
‘keakuratan’ berita itu sendiri.

Dalam rangka menyambut 
Hari Pers Nasional ini, Moel-
doko berpesan kepada media 
untuk menjaga Jurnalisme 
berkualitas demi kemanusiaan, 
menjaga demokrasi, dan menja-
ga Indonesia.

“Pers yang hidup menghidu-
pi!!” ujarnya lantang.

Sementara itu, Dalam rangka 
memperingati Hari Pers Nasio-

nal pada 9 Februari 2021, ber-
sama Kementerian Komunikasi 
dan Informatika Republik Indo-

Saya itu nggak 
takut sama senjata, 

ditodong senjata 
apapun. Tapi saya 

jelas takut sama 
todongan wartawan. 

 n Bersambung ke Hal 5. 



Ayu Fatma, Tuban

Jakarta, Progresnews.id- me-
lihat data kematian lansia 

akibat Covid-19 yang mencapai 
47,3%, maka Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (BPOM) 
memutuskan untuk membe-
rikan Emergency Use Autho-
rization (EUA) atau perizinan 
penggunan darurat vaksin Sino-
vac kepada lansia.

Kepala BPOM, Penny K. Lu-
kito dalam konfersi pers melalui 
YouTube BPOM RI mengatakan 
saat ini vaksin Covid-29 Sinovac 
menjadi prioritas bagi lansia. 
“Pemberian penggunaan vaksin 
yang tersedia yaitu saat ini ada-
lah CoronaVac menjadi priori-

tas untuk juga diberikan kepada 
kelompok lansia,” ujarnya pada 
Minggu (7/2).

Lanjut, Penny membeberkan 
untuk izin penggunaan vaksin 
bagi lansia dikeluarkan pada 5 
Februari 202. Setelah menda-
patkan data hasil uji klinik vak-
sin Sinovac fase 1 dan 2 di China 
dan fase ke 3 di Brazil, maka izin 
tersebut diterbitkan.

Pada hasil uji klinik fase ke 
1 dan 2, saat pengujian kepada 
400 lansia didapati kadar anti-
bodi lansia berada pada angka 
97,96%, kemudian setelah di-
lakukan dua kali penyuntikan 
vaksin Sinovac dengan selang 
waktu 28 hari.

Sedangkan pada uji klinik 

fase 3 yang melibatkan 600 lan-
sia didapati hasil lansia berada 
pada kondisi yang aman dan ti-
dak ada efek samping yang ter-
lalu setius pada derajat ketiga 
yang dtimbulkan.

Penny menerangkan bahwa 
pemberian vaksin kepada lansia 

aman melihat dari hasil uji kli-
nik tersebut. 

“Bahwa pemberian vaksin ini 
kepada orang 60 tahun ke atas 
aman dan tidak ada efek sam-
ping serius derajat ketiga yang 
dilaporkan,” terangnya.

Kendati demikian, Penny te-
tap mengingatkan untuk pem-
berian vaksin wajib melalui ta-
hapan pemeriksaan kesehatan 
terlebih dahulu. Karena lansia 
biasanya memiliki penyakit 
penyerta yang beresiko tinggi.

“Populasi lansia merupakan 
populasi berisiko tinggi maka 
pemberian vaksin ini juga ha-
rus dilakukan secara hati-hati,” 
pungkas Penny Kusumawati 
Lukito. n

ALFAN NIAM SOFI, Jakarta

Jakarta, Progresnews.id – Ka-
sus dugaan ujaran kebencian 

yang dilakukan oleh Permadi 
Arya terus bergulir. Pasalnya, 
sampai saat ini Abu Janda belum 
juga ditetapkan sebagai tersan-
gka karena masih belum cukup 
bukti.

Pakar Hukum Pidana Univer-
sitas Al-Azhar Indonesia, Suparji 
Ahmad, menjelaskan perlu pen-
yelidikan dan penyidikan lebih 
jauh dari pihak kepolisian.

“Dugaan adanya orang yang 
melindung Abu Janda tidak mu-
dah dibuktikan. Secara hukum 
polisi tidak akan menjadikan 
alasan tersebut untuk diteta-
pkan tidak jadi tersangka. Belum 
ditetapkan jadi tersangka ada 
kemungkinan proses hukumnya 
belum memenuhi syarat,” terang 
Suparji, dikutip dari Republika.

Lebih lanjut, dirinya berharap 
kepolisian untuk segera menda-
lami kasus yang melibatkan Per-
madi Arya. Dalam sebuah kasus, 
setidaknya harus ada dua alat 
bukti yang menunjukkan bahwa 
Permadi Arya melakukan tindak 
pidana.

“Cuitan dia di twitter tidak 
cukup bukti ya. Karena mini-
mal dua alat bukti. Misalnya di-
dukung bukti saksi lain dan su-
rat yang lain,” imbuhnya.

Usai menjalani pemeriksaan, 
Abu Janda mengatakan kepada 
penyidik apa yang ia lontarkan 
kepada Natalius Pigai bukanlah 
soal rasisme. Ia beralasan, kata 
evolusi hanya mempersoalkan 
perkembangan berpikir Pigai.

Tak hanya itu, ia juga men-
gaku melakukan pembelaan ter-
hadap Mantan Kepala BIN, AM 
Hendropriyono. n
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Abu Janda 
Belum Ditahan, 
Pakar Hukum: 
Belum Cukup 
Bukti
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Kepala BPOM, Penny K. Lukito saat konfersi pers melalui YouTube BPOM RI.

BPOM Resmi Perbolehkan 
Pemberian Vaksin Pada Lansia

Kiai dan Ulama Jatim 
Diharapkan Jadi Prioritas 
Penerima Vaksin
AYU FATMATUZ ZAHRO, Surabaya

Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur diminta agar mem-

prioritaskan pemberian vaksin 
kepada para kiai dan ulama 
yang berada di seluruh pondok 
pesantren di Jawa Timur. Hal 
ini cetuskan oleh salah satu 
Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Jawa 
Timur, Muhammad Bin Mua-
fi Zaini, Anggota Fraksi Partai 
Golkar.

Pria yang kerab disapa Gus 
Mamak tersebut mengatakan 
program vaksinasi di Jawa Ti-
mur sudah memasuki tahapan 
suntikan dosis yang kedua, 
namun tak seluruh tokoh mas-
yarakat telah mendapatkan 
suntikan vaksin tersebut. Maka 
dari itu, ia meminta agar kiai 
dan ustaz yang berada di Pon-
pes segera diprioritaskan untuk 
diberikan vaksin.

“Kami harap ada prioritas 
vaksin untuk kiai dan ustaz pe-

santren,” tuturnya pada Jumat, 
(5/2).

Ia berpendapat bahwa tokoh 
masyarakat seperti kiai, ustaz 
dan ustazah adalah sosok yang 
sering berinteraksi langsung 
dengan masyarakat. Seperti di 
saat berdakwah, mengisi pen-
gajian, maupun saat mereka 
menerima tamu.

Menurut keterangan dari 
Kominfo Jatim, Gus Mamak 
mengatakan seharusnya kiai 
dan ulama masuk dalam kate-
gori high risk, karena mereka 
termasuk kalangan yang sering 
bertemu dengan banyak orang.

Meski demikan, bukan be-
rarti Gus Mamak memberi pe-
luang besar bagi kiai maupun 
ustaz untuk menciptakan keru-
munan, namun ia mengatakan 
pada kenyataan yang ada, mes-
ki telah menerapkan protokol 
kesehatan dengan melakukan 
social distancing atau jaga ja-
rak, akan tetapi hal tersebut tak 
berarti mereka aman dan ter-

WARTA

Dari hasil 
uji klinis, 

pemberian 
vaksin kepada 
lansia aman.

bebas dari tidak terpaparnya kiai 
dan ustaz dari virus Covid-19. 
Pria yang berasal dari Sampang, 
Madura tersebut mengatakan 
apabila kiai dan ustaz telah di-
lakukan vaksinasi maka kemun-
gkinan bisa menjadi influencer 
bagi simpatisannya. Ia kemu-
dian mengingatkan bahwa sela-
ma ini sudah terhitung ratusan 
kiai yang meregang nyawa aki-
bat Covid-19.

Wakil Ketua DPD Partai Go-

lkar Jatim ini, kemudian me-
minta kepada Dinas Kesehatan 
Pemprov Jatim untuk mendata 
para kiai dan ustaz di seluruh 
Jatim dengan melakukan kerja 
sama dengan Kanwil Kemenag.

Tak hanya itu, Gus Mamak 
juga meminta kepada seluruh 
kepala daerah, Gubernur, Bupa-
ti/Walikota bisa memprioritas-
kan para kiai dan ustaz sebagai 
penerima vaksin. “Selain tenaga 
kesehatan dan pejabat”. n

Anggota DPRD Jatim, Muhammad Bin Muafi Zaini ditemui di DPRD 
Jatim. Foto: Kominfo Jatim.



NU Care Lazisnu Petiyintunggal Usung 
Proker Kembangkan Masyarakat

Anggota Lazisnu Ranting Deda Petiyintunggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik setelah melakukan ziarah ke Sunan Drajat, Minggu (7/2).
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SEREMONIA

Gresik, Progresnews.id – Da-
lam rangka HUT Lazisnu 

yang ke-35, Lazisnu Ranting 
Deda Petiyintunggal Kecamatan 
Dukun Kabupaten Gresik gelar 
ziarah wali sekaligus Laporan 
Pertanggung Jawaban (LPJ) 
pada hari Minggu (7/2).

Dalam kesempatan tersebut, 
mereka melakukan evaluasi se-
kaligus melakukan perbaikan 
untuk kinerja Lazisnu Petiyin-
tunggal ke depannya.

Adapun rute ziarah tersebut 
yakni Sunan Drajat dan makam 
Maulana Ishaq, Desa Keman-
tren Kecamatan Paciran Kabu-
paten Lamongan. Usai ziarah, 

rombongan tersebut menga-
dakan laporan LPJ dan evaluasi 
di Aula Kemantren, Paciran.

Acara tersebut dihadiri juga 
oleh Ketua Ranting NU Peti-
yintunggal, Abdul Kholiq yang 
mengatakan perolehan Lazisnu 
harus bisa menjadi manfaat bagi 
masyarakat. 

“Di samping pelaporanya ha-
rus transparansi, juga harus bisa 
diakses masyarakat,” tuturnya

Pria tiga orang anak tersebut 
mengatakan jika Lazisnu tak 
hanya memberikan donasi teta-
pi pihaknya harus bisa mengatur 
dan mengelolah keungan den-
gan baik.

Selain itu, Ediyanto, selaku 
Ketua Lazisnu Petiyintunggal 
mengatakan kegiatan ini diman-
faatkan untuk evaluasi serta pe-
laporan kondisi keuangan sela-
ma ini. 

“Kita mengadakan kegiatan 
yakni laporan keuangan serta 
evaluasi program kerja agar pe-
laporan keuangan bisa terbuka 
dan transparansi,” tutur Ediyan-
to.

Pria yang kerap disapa Edi 
tersebut juga mengatakan 
bahwa ke depannya Lazisnu me-
miliki program beasiswa kepada 
siswa berprestasi dan terkhusus 
anak yatim.

Edi berharap nantinya sete-
lah evaluasi, ke depannya Lazis-
nu bisa membawa kebaikan bagi 
masyarakat nahdliyin di desan-
ya.

“Kita evaluasi kinerja agar 
memperbaiki kapasitas pengu-
rus Laziznu untuk bisa lebih baik 
dalam pengelolaan keuangan se-
hingga peran LAZISNU ini bisa 
membawa kemaslahatan warga 
nadliyin khususnya di desa Peti-
yintunggal. Serta program kerja 
yang ke depannya dikemban-
gkan di Lazisnu, yakni keman-
dirian usaha agar meningkat 
perekonomian masyarakat desa 
Petiyintunggal,” harapnya. n

Jakarta, Progresnews.id.- Ju-
mat (5/2/2021) siang, saya 

diundang sebagai narasumber 
dalam Pelatihan Kader Lanjut 
(PKL) Pengurus Cabang Perge-
rakan Mahasiswa Islam Indo-
nesia (PMII) Jakarta Selatan di 
Wisma SLB, Jakarta Selatan. 
Saya katakan bahwa para kader 
PMII harus memiliki akar yang 
kuat agar tidak mudah terom-
bang-ambing, tidak takut pada 
siapapun, dan siap menghadapi 
keadaan apapun.

Sebagai calon pemimpin, ka-
der PMII harus memiliki spiri-
tual atau ketauhidan yang kuat. 
Kader PMII tidak boleh takut 
dengan apapun, kecuali takut 
kepada Allah SWT. Harus selalu 
mempertahankan kalimat ‘Laai-
lahaillallah”.

Kalimat thayyibah ‘Lailahai-
llallah” ibaratkan sebagai po-
hon yang memiliki akar kuat, 
cabang-cabang yang menjulang 
tinggi ke langit sehingga bisa 
menghasilkan bunga dan buah.

Saat ini, di beberapa negara 
banyak orang yang lebih me-
milih menjadi atheis atau tidak 
beragama karena merasa Tuhan 
tidak penting. Di perguruan tin-
ggi, nalar positivisme juga sering 
kali ditonjolkan bahwa hal yang 
benar adalah hal yang nyata 
adanya dan tampak.

Semua cara memperoleh ke-
benaran itu menggunakan na-
lar positivisme. Pendekatannya 
lebih pada materialistik. Can-
tik, ganteng, kaya. Padahal itu 
semua tergantung napas. Kalau 
cantik, ganteng, kaya tapi tak 
bisa bernapas ya tidak ada gu-
nanya. Saya memulai dari situ 
supaya kita tahu apa tujuan kita 
ber-PMII.

Sebagai kader pergerakan, 
kader PMII harus memiliki ca-
bang yang kuat dan jelas. Akar 
itu ada bermacam-macam. Ada 
akar tunggang, ada akar serabut. 
Jangan sampai gak jelas akarn-
ya. Kita harus punya pohon yang 
akarnya kuat. Saya berharap 
kader-kader PMII memiliki akar 
yang kuat. Jangan sampai nggak 
ada akarnya. 

Jangan sampai nggak jelas 
akarnya karena kalau jadi pohon 
tinggi nggak ada akarnya maka 
akan mudah jatuh. Dan nggak 
mungkin pohon bisa berbuah 
kalau nggak ada akarnya.

Karena itu, dalam berorgani-
sasi, membangun akar menjadi 
suatu keharusan. Membangun 
akar ini penting. Dan akarnya 
harus terhubung dengan kalimat 

Kader PMII 
Harus Punya 
Akar Kuat Agar 
Tak Mudah 
Tumbang

 n Bersambung ke Hal 5.  
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HARI PERS NASIONAL

ALFA KAMILA, Kolase

Jakarta, Progresnews.id –Tan-
ggal 9 Februari telah menjadi 

Hari Pers Nasional setelah dite-
tapkannya Keputusan Presiden 
No.5 Tahun 1985 yang berbunyi, 
“Bahwa pers nasional Indonesia 
mempunyai sejarah perjuan-
gan dan peranan penting dalam 
melaksanakan pembangunan 
sebagai pengamalan pancasila”. 
Penetapan tanggal 9 Februari ini 
merujuk pada tanggal pemben-
tukan organisasi Persatuan War-
tawan Indonesia (PWI).

Jauh sebelum ditetapkannya 
Keppres No.5 Tahun 1985 terse-
but, Hari Pers Nasional (HPN) 
telah masuk dalam substansi 
keputusan kongres ke-28 PWI 
di Padang, Sumatera Barat pada 
1978. Hingga kemudian pada 
sidang Dewan Pers ke-21 yang 
digelar di Bandung pada 19 Fe-
bruari 1981, ditetapkan bahwa 
Hari Pers Nasional diperingati 
pada tanggal 9 Februari.

Perjalanan pers dan kewar-
tawanan Indonesia dimulai oleh 
tokoh yang selama ini dikenal 
sebagai Bapak Pers Nasional 
Indonesia, Tirto Adhie Soerjo. 
Menyandang nama kecil sebagai 
Djokomono yang lahir di Blora, 
1880, Tirto Adhie Soerjo (T.A.S) 
bertaut garis keturunan para 
bangsawan, dan merupakan 
cucu dari Bupati Bojonegoro 
pada masanya, yaitu R.M Tu-
menggung Tirtonoto.

Hari Pers 
Nasional dan 
Hari Prabangsa 
Nasional

ALFA KAMILA, Jakarta

Jakarta, Progresnews.id – Ke-
tua Dewan Pers Mohammad 

Nuh menyampaikan tiga pesan 
penting untuk keberlangsungan 
pers Indonesia dan Hari Pers 
Nasional dalam acara Konvensi 
Nasional Media Masa “Pers Na-
sional Bangkit dari Krisis Akibat 
Pandemi Covid-19 & Tekanan 
Disrupsi Digital”, pada sesi per-
tama, Senin (8/2).

M. Nuh mengatakan, saat 
ini adalah waktu yang tepat 
untuk insan pers berkontem-
plasi mengenai kondisi saat ini. 
Semua pihak berhak memberi 
makna apapun mengenai pan-
demi Covid-19 ini, namun ia 

menekankan tiga pesan untuk 
insan pers.

Pertama, media dan insan 
pers harus mulai bergerak men-
gikuti perkembangan digital. 
Sebenarnya perubahan ke era 
digital sudah dimulai sejak 20 
tahun lalu, semua bidang mem-
butuhkan teknologi.

“Tapi ya itulah ciri khas kita, 
kalau taruhannya sudah den-
gan hidup dan mati, baru mau 
berubah. Pandemi ini men-
desak selain pada kebiasaan 
baru, juga untuk menerapkan 
digital dalam kehidupan sehari-
hari,” terangnya.

Kedua, pentingnya insan 
pers untuk membangun kekua-
tan. Meskipun ini fenomena 

Tiga Pesan 
Penting M. 
Nuh Untuk 
Insan Pers 
Indonesia

kesehatan, namun semua bi-
dang terkena dampaknya. Maka 
kekuatan yang ada dalam diri 
harus ditambah terus. Ketua 
Dewan Pers juga mengucapkan 
terima kasih kepada insan pers, 
karena terus menggelorakan 
optimisme dan empati kemanu-
siaan.

Ketiga, adalah pentingnya 
kerukunan. Maka insan pers 
harus tetap mengedepankan 
kecerdasan dalam menyajikan 
berita. Substansi atau muatan 

sangat penting agar mencer-
daskan publik. Jika hal ini tidak 
diutamakan, maka akan malah 
membodohi.

Selain itu, ia juga menyebut 
bahwa pers adalah pilar demo-
krasi, maka tentulah negara 
harus hadir dan bersama-sama 
saling membangun. Dan pers 
tetaplah untuk memberi kritik 
dan saran sosial, ia juga ber-
harap semoga pers semakin 
jaya dan demokrasi semakin 
berkualitas.n

Ketua Dewan Pers memberi sambutan pada Konvensi Nasional Media 
Masa “Pers Nasional Bangkit dari Krisis Akibat Pandemi Covid-19 & 
Tekanan Disrupsi Digital”, pada sesi pertama, Senin (8/2).

Konvensi Nasional Media Massa

Menteri Kominfo Johnny G Plate dalam Konvensi Nasional Media 
Masa “Pers Nasional Bangkit dari Krisis Akibat Pandemi Covid-19 dan 
Tekanan Disrupsi Digital”, Senin (8/2).

Alfa Kamila, Jakarta

Jakarta, Progresnews.id – 
Menkominfo Johnny G Plate 

memberi dukungan dan seman-
gat kepada seluruh insan pers 
dan media, untuk tetap seman-
gat memberitakan informasi 
yang aktual dan faktual, di ten-
gah Pandemi Covid-19 dan pe-
satnya persaingan digital.

“Terlepas dari persaingan 
yang luar biasa dan Pandemi 
Covid-19, Pers harus teyap men-
gedepankan tugasnya untuk 
mencerdaskan kehidupan bang-
sa. Kondisi yang terus berubah 
juga harus terus direspon den-
gan semangat untuk bergerak 
maju melalui peningkatan ke-
mampuan insan pers nasional, 
terlebih para pelaku media siber 
yang sangat cepat menjangkau 
masyarakat,” ujarnya dalam 
Konvensi Nasional Media Massa 
“Pers Nasional Bangkit dari Kri-
sis Akibat Pandemi Covid-19 & 
Tekanan Disrupsi Digital”, Senin 
(8/2).

Hal senada juga disampaikan 
oleh Menkumham Yassona H 
Laoly dalam sambutannya. “Pers 
tidak boleh kalah dan mati, pers 
harus tetap hidup. Karena jika 
pers mati siapa yang akan men-
yampaikan aspirasi rakyat, men-
yampaikan berita kepada rakyat, 
dan untuk terus mencerdaskan 
kehidupan bangsa,” tuturnya.

Menkominfo Johnny men-
gajak semua insan pers untuk 
terus waspada atas infodemik 
yang mengisi ruang berita 
melalui hoaks, disinformasi, 
missinformasi, fakenews, dan 
lainnya yang akan membin-
gungkan masyarakat. Menu-
rutnya, tantangan digitalisasi 
justru harus dilihat sebagai 
suatu peluang untuk memfa-
silitask tugas mulia insan pers 
dalam menyebarkan informasi 
yang mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Melalui paparannya 
juga, Menkominfo menjelas-
kan kebijakan yang akan terus 
dijalankan untuk mendukung 
pers, diantaranya adalah perta-
ma, peralihan preferensi mas-

yarakat dalam konsumsi berita. 
Kedua, munculnya kanal digital 
agregator berita/relay informa-
si. 

Ketiga, angka pembaca me-
dia online mencapai 6 juta, se-
dangkan pembaca media cetak 
hanya 4,5 juta, dengan prefe-
rensi cara mendapatkan infor-
masi dari Televisi 96%, Papan 
Iklan/Billboard 52%, Internet 
43%, Radio 37% dan Media Ce-
tak 8%.

Selain itu, berdasarkan sur-
vei yang dilakukan oleh Kata-
data dan Kementerian Kominfo 
pada 2020 dengan pertanyaan 
“Sumber media yang paling di-
percayai?”, mengasilkan data 
bahwa dari Televisi 49,50%, 

Media Sosial 20,30%, Situs 
Web Pemerintah 15,30%, Be-
rita Online 7,00%, Media Ce-
tak 4,00%, dan lainnya 3,90%. 
Menkominfo juga terus berupa-
ya untuk menjaga ruang digital 
tetap aman dan produktif mela-
lui tiga langkah,

Kementerian Kominfo me-
lalui Gerakan Nasional Literasi 
Digital Siberkreasi melakukan 
upaya peningkatan literasi digi-
tal, termasuk kesadaran untuk 
membedakan berita benar dan 
salah, serta pemahaman men-
genai hak cipta suatu berita Ke-
menterian Kominfo melakukan 
penanganan konten internet 
yang menyalahi aturan perun-
dangan, termasuk penanganan 
hoaks dan konten yang melan-
ggar hak cipta

Kementerian Kominfo men-
dukung kinerja Bareskrim Polri 
untuk melakukan pemindanaan 
terhadap pelanggaran konten.

Selain itu demi untuk men-
dukung ekosistem industri 
media secara berkelanjutan, 
Kominfo menciptakan regulasi 
yang di antaranya UU No.11 Ta-
hun 2020 tentang Cipta Kerja, 
UU No.19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas UU No.11 Ta-
hun 2008 tentang ITE, Pera-
turan Pemerintah No.71 Tahun 
2019 tenang PSTE, dan Peratu-
ran Menteri Kominfo No.5 Ta-
hun 2020 tentang PSE lingkup 
privat. n

 n Bersambung ke Hal 5.  
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Fatmatuz Zahroh, Adyad Ammy Iffansyah. 

HPN ke-75, 
Gus Yani-Bu 
Min Ungkap 
Harapan Agar 
Pers Indonesia 
Anti Hoaks
AYU FATMA, Gresik

Gresik, Progresnews.id – 75 
tahun Hari Pers Nasional 

telah ditetapkan, Bupati Gresik 
terpilih, Fandi Akhmad Yani 
(Gus Yani) dan Wakilnya Ami-
natun Habibah (Bu Min) men-
gutarakan harapannya kepada 
insan media Gresik yang selama 
ini telah turut mewarnai pem-
bangunan dan perjalanan Kota 
Santri tersebut.

Ditemui usai ditetapkann-
ya mereka sebagai Bupati dan 
Wakil Bupati terpilih oleh KPU 
pada Jumat, (22/01) lalu yang 
bertempat di hotel Aston Inn 
Gresik, Gus Yani berharap agar 
insan media Indonesia khusus-
nya di daerah Gresik anti hoaks 
dan menjadi media yang selalu 
independen.

“Selamat dan sukses atas hari 
pers nasional yang ke 75 mudah 
mudahan pers Indonesia men-
jadi media yang anti hoaks dan 
juga bisa menjaga independent 
di kabupaten Gresik. Dengan 
tema mengusung pemulihan 
 n Bersambung ke Hal 5.  
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Anies juga menyebut bahwa 
peran pers di masa pandemi 
menjadi suatu tantangan yang 
berat, karena tentu agak berbe-
da dengan bencana alam lainn-
ya. Menurutnya dua hal penting 
yang harus dilakukan adalah ke-
bijakan tepat di level makro, dan 
perilaku benar di level mikro. 
Kedua aspek ini harus bekerja 
sama dan berkesinambungan 
agar pandemi ini dapat dikenda-
likan bersama.

Menurutnya krisis pada saat 
ini haruslah dianggap sebagai 

perubahan yang dipercepat den-
gan tepat. Media berperan untuk 
menjaga serta menjadi mata dan 
telinga tentang apapun yang ter-
jadi di lapangan. Selain itu, me-
dia pers dianggap sebagai peme-
gang sejarah saat ini untuk masa 
depan.

“Dulu pra pandemi istilah 
ODP dan PDP sangat gencar 
dibicarakan, namun sekarang 
sudah tidak lagi. Pandemi ini 
akan menjadi sekarah di masa 
depan dan peran media saat ini 
akan disorot nanti. Ini adalah 

peluang sejarah bagi pers, pers 
selalu menjadi bagian penting 
dari pandemi saat ini”.

Mengakhiri sambutannya, 
Anies menambahkan bahwa se-
mua tokoh kemerdekaan dulu 
adalah juga seorang penulis. 
Gagasan dan bentuk tulisannya 
sangat berpengaruh dan men-
jadi sejarah. Kali ini tantangan-
nya bukan berperang melawan 
kolonialisme, tetapi berperang 
melawan pandemi, dan ini ada-
lah panggilan sejarah di masa 
depan.

Sambungan dari hal.1.

toyyibah supaya tidak salah. Ka-
lau akar Anda terhubung pada 
cita-cita, misalnya ikut PMII un-
tuk mendapatkan istri yang can-
tik, ya nanti setelah dapat istri 
cantik selesai. 

Kalau akar Anda cantolkan 
pada urusan dunia, ya nanti 
akan selesai dengan berakhirnya 
dunia. Tapi kalau akar Anda can-
tolkan dengan kalimat ‘laailahai-
llallah, sampai kapanpun, Anda 
hidup sampai mati tak akan hi-
lang.

Hidup itu sebenarnya asal 
punya nyawa sudah mewah. Ka-
rena itu, dirinya meminta para 
kader PMII untuk tidak gam-
pang mengeluh. Kalau Anda 

mengatakan saya ini kok sulit 
terus, ya sulit. Kita harus berani. 

Tidak ada yang perlu ditaku-
ti kalau sudah berpegang pada 
kalimat ‘Laailahaillaallah”. Kita 
hidup ini bukan haqiqi (kekal), 
tapi majazi (tidak kekal). Selain 
akar yang kuat, kader PMII juga 
harus memiliki batang yang kuat 
pula. 

Batang yang dimaksud adalah 
kemampuan manajerial. Makan-
ya ber-PMII, berorganisasi, be-
ramal itu untuk membuat kita 
memiliki batang yang kuat den-
gan ilmu pengetahuan dan lain-
lain. Kalau akarnya iman maka 
batangnya ilmu pengetahuan.

Dalam menjalani aktivitas 

apapun, hendaknya dilakukan 
dengan penuh kegembiraan. 

Dalam Alquran, Surat Yu-
nus ayat 58: “Qul bifadlillahi 
wa bira matihi fa bizalika falya-
frahu, huwa khairum mimma 
yajma’un. 

Artinya, katakanlah, dengan 
kurnia Allah dan rahmat-Nya, 
hendaklah dengan itu mereka 
bergembira. Karunia Allah dan 
rahmat-Nya itu adalah lebih 
baik dari apa yang mereka kum-
pulkan.”

Kader PMII harus berorgani-
sasi dengan riang gembira. Kalau 
kita sedih, kita akan kehilangan 
harapan. Kalau itu terjadi pasti 
karena akarnya gak kuat. (*)

Seperti yang diketahui, perja-
lanan dunia pers selama ini me-
mang tidak selalu mulus. Banyak 
terjadi pembungkaman jurnalis, 
pemberedelan media, bahkan 
tak menapik pembunuhan juga. 
Sepanjang lika-liku dunia pers, 
pada beberapa kasus menja-
dikan sebagian pihak tidak lagi 
memaknai HPN sebagai Hari 
Pers Nasional.

Tahun 2009, sebuah kasus 
pembunuhan terhadap war-
tawan di Bali yang bernama 
Anak Agung Narendra Prabang-
sa, membuat dunia pers diliputi 
rasa duka mendalam. Pembu-
nuhan yang dialami Prabangsa 
didalangi oleh salah satu pejabat 
pemegang proyek Dinas Pendi-
dikan di Bangli, I Nyoman Sus-
rama. Motif pembunuhan itu 
adalah karena Susrama menjadi 
bagian dari berita yang ditulis 
oleh Prabangsa beberapa bulan 
sebelum ia ditemukan tewas di 
Teluk Bungsil.

Prabangsa menulis tiga beri-
ta yang berkaitan dengan Bangli 
dalam satu bulan, yaitu “Pen-
gawas Dibentuk Setelah Proyek 
Jalan” pada 3 Desember 2008, 
“Bagi-Bagi Proyek PL Dinas Pen-
didikan Bangli” pada 8 Desem-
ber 2008, dan keesokan harinya 
sebagai lanjutannya “SK Kadis 
Dinilai Cacat”.

Dalam “Jejak Darah Setelah 
Berita” yang ditulis oleh Abdul 
Manan dan Sunudyantoro dari 
Aliansi Jurnalistik Independen 
(AJI), Prabangsa menjadi kor-
ban pembunuhan berencana 
pada 11 Februari 2009 dan dite-
mukan pada 16 Februari 2009. 

Berselang tiga bulan setelah itu, 
polisi menangkap dan memerik-
sa Susrama bersama beberapa 
pelaku lain, setelah mendapat 
bukti yang mengarah pada me-
reka.

Melewati segala macam dra-
ma politik, hukum, dan penga-
dilan, pada akhirnya Susrama 
dijatuhi hukuman penjara seu-
mur hidup. Semua keluarga, 
komunitas pers dan warga Bali 
bersyukur atas putusan ini. Mes-
ki tidak akan membuat nyawa 
Prabangsa kembali, setidaknya 
hukum telah ditegakkan.

“Jejak Darah Setelah Berita” 
juga menyebutkan bahwa AJI 
dalam lima belas tahun terakhir 
(pada masa itu), mencatat data 
belasan wartawan Indonesia 
telah meninggal, delapan di an-
taranya diduga dibunuh terkait 
pemberitaan, dan Prabangsa 
salah satunya. Dan dalam kasus 
Prabangsa inilah, untuk pertama 
kali dalam sejarah pers semua 
elemen hukum (polisi, jaksa, ha-
kim) bekerja sama menegakkan 
hukum dan keadilan begitu kuat.

Namun, keberlanjutan huku-
man Susrama sempat oleng. 
Merujuk pada Keppres No. 29 
Tahun 2018 tentang pemberian 
remisi berupa perubahan dari 
pidana penjara seumur hidup 
menjadi pidana penjara semen-
tara, hampir menjadikan ce-
lah udara segar bagi Susrama.
Ia yang telah menjalani masa 
hukuman 10 tahun, mendapat 
remisi dari seumur hidup men-
jadi hanya 20 tahun. Ini terjadi 
tak hanya pada Susrama, tapi 
ada 115 narapidana yang menda-

pat remisi.
Hal ini tentu menjadikan 

para komunitas pers Indonesia 
menjadi geram. Mereka menun-
tut Presiden Jokowi untuk men-
cabut remisi tersebut.

Dikutip dari news.detik.com 
(Setelah Protes Remisi Sus-
rama Menggema, pada 9/2), 
Menkumham Yasonna Laoly 
seolah bersikap acuh terhadap 
tuntutan insan pers. Menurutn-
ya remisi itu diberikan lantaran 
Susrama tidak punya catatan 
buruk selama di penjara, dan 
dengan hukuman menjadi 20 ta-
hun, setidaknya Susrama masih 
akan mendekam dibui 30 tahun 
lagi, sedangkan usianya telah 
menginjak 60 tahun.

Kuat dan gencarnya tuntuan 
insan pers dalam hal ini, pada 
akhirnya Presiden Jokowi me-
nandatangani dicabutnya remisi 
hukuman tersebut. 

Mekanisme pembatalan ini 
juga dilakukan sesuai dengan 
UU No. 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintah. Hal 
itu diakui oleh Presiden Jokowi 
saat menghadiri puncak perin-
gatan HPN di surabaya 2019 
lalu.

Menilik pada perjalanan 
perjuangan pers dan polemik 
wartawan dengan hukum dan 
keadilan, khususnya pada kasus 
Prabangsa, maka sejak itulah in-
san pers menaikkan tagar bahwa 
HPN bukan hanya Hari Pers Na-
sional, tetapi juga Hari Prabang-
sa Nasional. 

Hari Pers Nasional pada 9 Fe-
bruari dan Hari Prabangsa Na-
sional pada 11 Februari. n

ekonomi di masa pandemi Covid 
yang kita hadapi,” ujar Gus Yani.

Lanjut, Gus Yani mengatakan 
bahwa untuk mentas dari keter-
purukan dan meraih keajaiban 
bukan dari suatu proses yang 
berulang. 

Menurutnya perlu sesuatu 
hal yang baru. “Kejaiban tidak 
bisa didapatkan dengan cara 
yang berulang ulang butuh den-
gan hal yang baru. Ke depan 
mudah-mudahan vaksin sudah 
dilakukan,” tuturnya. 

Gus Yani pun optimis jika 
nanti vaksin tersebut akan men-
jadi ikhtiar bagi bangsa ini untuk 
memerangi Covid-19 dan akan 

menjadi investasi atau kekuatan 
pasca Pandemi.

Diakhir, Gus Yani juga ber-
harap agar semua lapisan bisa 
mendukung Pemerintah dengan 
terus mematuhi Protokol Kese-
hatan. 

“Kita berharap semua men-
dukung tetap mendukung atas 
protokol kesehatan bahwasann-
ya kesehatan itu penting,” pun-
gkasnya.

Sementara itu, Bu Min ber-
seru untuk wartawan Indonesia 
agar terus sukses. “Sukses war-
tawan Indonesia!” Serunya sam-
bil mengepalkan tangan tanda 
penyemangat. n

Moeldoko Lebih Takut Wartawan

Sambungan dari hal.3.Kader PMII

Sambungan dari hal.4.Hari Pers Nasional

Sambungan dari hal.4.HPN Ke-75

Kabupaten 
Lamongan 
Tetapkan 49 RT 
Laksanakan PPKM 
Mikro
Adyad Ammy Iffansah, Lamongan

Lamongan, Progresnews.id 
– Kabupaten Lamongan te-

tapkan 49 RT-nya menjadi sasa-
ran pelaksanaan PPKM berskala 
mikro.

Kabag Prokopim Pemkab 
Lamongan, Arif Bahtiar mem-
beberkan jika ke-49 RT tersebut 
dijalankan sesuai dengan ins-
truksi Mendagri dan Keputusan 
Gubernur Jatim.

“49 RT diterapkan PPKM 
Mikro dan sesuai (Instruksi) 
Mendagri,” kata Arif Bachtiar 
saat dikonfirmasi wartawan, Se-
lasa (9/2).

Arif menjelaskan dalam pe-
laksanaanya PPKM Mikro di 49 
RT dijalankan dengan anggaran 
Dana Desa hal tersebut ber-
landaskan Instruksi Mendagri. 
“Nantinya akan menggunakan 
dana desa,” jelasnya.

Untuk pelaksanaanya, me-
nurut Arif PPKM Mikro akan 
dilakukan di zona hijau dan zona 
kuning, karena sudah di Lamon-
gan tidak ada zona merah maka 
pelaksanaan PPKM Micro di 
Lamongan tidak seketat kabu-
paten lain yang diketahui zona 
merah atau hitam. “Sesuai den-
gan poin A dan B SK Gubernur 
Jatim. Poin A yaitu Zona Hijau 
dengan kriteria tidak ada kasus 
COVID-19 di satu RT, maka ske-
nario pengendalian dilakukan 
dengan surveilans aktif, seluruh 
suspek dites dan pemantauan 
kasus tetap dilakukan secara ru-
tin dan berkala,” kata Arif.

“Untuk poin B yaitu Zona 
Kuning dengan kriteria jika ter-
dapat 1 sampai dengan 5 rumah 
dengan kasus konfirmasi positif 
dalam satu RT selama 7 hari te-
rakhir, maka skenario pengen-
dalian adalah menemukan kasus 

suspek dan pelacakan kontak 
erat, lalu melakukan isolasi 
mandiri untuk pasien positif dan 
kontak erat dengan pengawasan 
ketat,” terang Arif.

Terkait anggaran pelaksa-
naan yang terkendala, Arif me-
nambahkan pihaknya sudah 
melakukan upaya percepatan 
pencairan Dana Desa.

“Untuk dana desa yang belum 
cair. Ini dilakukan percepatan 
administrasi agar segera bisa di-
gunakan,” tambah Arif.

Arif menyarankan, agar 
pelaksanaan PPKM Mikro di-
lakukan dengen rasa solidaritas 
yang tinggi di tingkat masya-
rakat.

Hal yang sama juga disam-
paikan Kapolres Lamongan 
AKBP Miko Indrayana seusai 
acara HPN 2021, menurtnya 
ia sudah berkoordinasi dengan 
ketua RT/RW untuk membantu 
pelaksanaan PPKM Mikro den-
gan semangat solidaritas.

“Kita juga minta bantuan dari 
ketua RT/RW setempat untuk 
melibatkan masyarakat dalam 
hal pelaksanaan PPKM mikro 
ini. Jadi mereka juga ikut mem-
bantu untuk menjaga agar tidak 
terjadi interaksi warga yang te-
rindikasi Covid-19 dengan warga 
sekitar,” ujar Miko.

Sebagai upaya pemantauan, 
Imbuh Miko dalam penerapan-
ya akan ada petugas yang men-
gawal PPKM Mikro ini. Antara 
lain, satu tenaga Polri dan satu 
tenaga TNI serta dua tenaga me-
dis.

“Ini untuk melaksanakan 
monitoring pelaksanaan PPKM 
yang ada di wilayah tersebut. 
Pembatasan yang dilakukan ti-
dak seluruh RW akan tetapi han-
ya satu rumah yang terindikasi 
COVID-19,” pungkasnya. n
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Adyad Ammy Iffansah, Lamongan

Lamongan, Progresnews.id — 
Peringati Hari Pers Nasional 

(HPN) Kapolres Lamongan be-
rikan kejutan hingga santunan 
ke Panti Asuhan.

Semarak HPN yang ke-75 ini 
dimaknai AKBP Miko Indrayana 
sebagai momentum sinergitas 
Wartawan dengan Polri untuk 
menciptakan situasi aman dan 
kondusif di masyarakat.

“Semoga dengan usia yang 
ke-75 ini, para awak media ten-
tunya bisa lebih memberikan 
informasi pada kami, karena be-
ritamu adalah sumber inspira-
siku,” ungkap AKBP Miko Seusai 
acara di lobi Mapolres Lamon-
gan, Selasa (9/2).

Dalam kesempatan yang 
sama, Kapolres bersama pu-
luhan awak media di seluruh 
Lamongan salurkan talih asih 
berupa sembako dan kebutuhan 
pokok lainnya.

“Setelah prosesi tiup li-
lin secara simbolis sebagian 
rekan-rekan silahkan ke panti 
Al-muawanah di Jl.Sunan Giri 
dan Al-Mizan di Jl.Panglima 
Sudirman untuk membagikan 
sejumlah bantuan,” kata Ha-
nif Mahsuri, Wartawan senior 
Surya.co.

Miko menjelaskan, hubungan 
antara petugas keamanan dan 
awak media harus terus dibina. 
“Karya jurnalistik rekan-rekan 
yang sangat-sangat berguna bagi 
warga masyarakat Lamongan,” 
jelasnya.

Untuk berbuat dan menen-
tukan keputusan sebagai Kapol-
res Lamongan, Miko mengakui 
banyak terinspirasi dari karya-
karya awak media.

“Saya sering mambaca karya 
jurnalistik karya rekan-rekan 
dan itu sangat menginspirasi 
saya dalam berbuat dan menen-
tukan kebijakan di Polres La-
mongan ini,” akunya. n

Peringati 
HPN, Kapolres 
Lamongan: 
Beritamu 
Adalah Sumber 
Inspirasiku

Adyad Ammy Iffansah, Lamongan

Lamongan, Progresnews.id — 
Ketersediaan ikan air tawar 

di Pasar Ikan Lamongan menu-
run setelah hampir dua bulan 
dilanda banjir.

Plt. Kepala UPT Pasar Ikan 
Lamongan, Imam Khambali 
mengatakan jika banjir luapan 
Bengawan Jero di 6 kecamatan 
di Lamongan itu mempengaru-
hi pasokan ikan air tawar. 

“Pasokan ikan menurun se-
kitar 30 persen dari biasanya. 
Sekarang rata-rata 44 ton per 
hari,” kata Imam, Selasa (9/2).

Turunya pasokan ikan ter-
sebut disebabkan ribuan he-

ktar tambak tenggelam dan 
petambah merugi lantaran ikan 
hanyut terbawa banjir ataupun 
mati.

Menurutnya, penurunan 
pasokam ikan air tawar ke pa-
sar ikan sudah terjadi dari satu 
bulan yang lalu. Tepatnya, sejak 
banjir menenggelamkan tam-
bak milik warga. 

“Sejak banjir, sekitar awal 
tahun baru, dikarenakan di be-
berapa wilayah yang di kawasan 
dekat Bengawan Njero kan ng-
gak bisa panen,” ucap Imam.

Meski begitu, Imam men-
gaku jika kondisi langlahnya 
ikan air tawar tidak terlalu ber-
dampak dan mempengaruhi 

Diakibatkan 
Banjir, 
Ketersediaan Ikan 
Air Tawar di Pasar 
Ikan Lamongan 
Menurun

harga ikan di pasaran. 
“Secara keseluruhan harga 

ikan masih stabil, meskipun pa-
sokannya berkurang,” tuturnya.

Imam memperkirakan, pa-
sikan ikan air tawar ke Pasar 
Ikan Lamongan akan terus 
mengalami penurunan dan ter-
jadi hingga banjir yang menen-
ggelamkan tambak surut.

“Sekarang kan curah hujan 
masih tinggi, banjir juga masih 
belum surut, sehingga banyak 
petani tambak belum bisa pa-
nen,” kiranya.

Sementara daftar harga ikan 

air tawar dikatakan masih stabil 
dengan detail sebagai berikut:

Ikan bandeng Rp 22.000 
perkilo jika ikan berukuran be-
sar, untuk yang ikan kecil berki-
sar Rp 18.000. 

Dan akan belaku serupa di-
tentukan ukuran ikan dan be-
ratnya.

Sedangkan untuk jenis ikan 
mujaer diketahui perkilonya 
22.000 dengan isi 4-5 ekor, 
udang Rp 50.000 per kilogram 
isi 100 ekor. 

Dan ikan sombro Rp 15.000 
per kilogram. n

Suasana penjual ikan air tawar di Pasar Ikan Lamongan. Foto: Ammy.

Tewaskan Warga Lamongan, Sopir Truk Trailer 
Jalani Tes Urine dan Uji Kalayakan Kendaraan

Suasana evakuasi korban kecelakaan lalu lintas di pertigaan Deket. 
(Foto: Ammy)

Adyad Ammy Iffansah, Lamongan

Lamongan, Progresnews.id 
— Tewaskan pengendara se-

peda motor di Lamongan, polisi 
periksa sopir truk dengan uji ke-
layakan jalan dan tes urine.

Kanitlaka Satlantas Pol-
res Lamongan, Iptu Dirman 
mengutarakan, hingga saat ini 
petugas masih melakukan pe-
meriksaan lebih lanjut kepada 
sang sopir truk.“Kami telah 
melakukan tes urine ke sopir 
truk dan hasilnya negatif,” kata 
Dirman saat dikonfirmasi war-
tawan, Selasa (9/2) Siang.

Khoiron, sang sopir truk 
naas itu diperiksa setelah me-
nerobos lampu merah dan me-
newaskan AS (22) warga Desa 
Sidobinangun Kecamatan De-
ket Lamongan, jam 15:00 Senin 
(8/2) kempengamanan tapi en-

tah remnya tidak berfungsi dan 
mengakibatkan kecelakaan.

Dalam waktu dekat, kata Dir-
man pihaknya akan melakukan 
uji kelayakan kendaraan ber-
sama dengan instansi terkait 
dalam hal ini Dinas Perhubun-

gan Lamongan. “Uji kelaikan 
kendaraan kami lakukan untuk 
mengetahui apakah kendaraan 
ada masalah atau tidak,” katan-
ya.

Setelah dilakukan pemerik-
saan, truk yang memuat barang 

bawaan berupa mebeler seberat 
7 ton dengan nopol L 8459 UF 
itu ternyata menerobos lampu 
merah dari berat menuju timur 
pada saat yang bersamaan lam-
pu lalu lintas dari jalur utara 
menunjukan lampu hijau sehin-
gga AS yang mengendarai sepe-
da Beat dengan nopol L 8459 
UF melaju dan tertabrak hingga 
terseret ke parit di pertinggan 
Deket. Menurut info yang ber-
dar AS adalah seorang guru les 
privat yang ketika itu, korban 
hendak mengajar les privat di 
salah satu siswanya. Korban kini 
sudah dimakamkan di pemaka-
man desa setempat.

Sementara itu, Khoiron men-
gaku saat kejadian bermula ia 
sudah melakukan upaya penga-
manan tapi entah remnya tidak 
berfungsi dan mengakibatkan 
kecelakaan. n


