
mudah melenceng. Sehingga, 
beberpa pasal di UU tersebut 
membuat sebagian orang takut 
bersuara lantang, termasuk 
mengkritik pemerintah karena 
khawatir dijerat dengan UU ITE. 

Karena itu, Gus Jazil men-
gatakan setuju terhadap keingi-
nan Presiden Joko Widodo agar 
DPR merevisi UU ITE lantaran 
tujuan awal dikeluarkannya UU 
ITE bukan khusus untuk ujaran 
kebencian. 

“Kami setuju revisi, sebab 
UU ITE filosofi dan tujuan awal-
nya terkait transaksi elektronik, 
bukan ujaran kebencian,” kata 
Wakil Ketua Umum DPP PKB 
yang juga akrab disapa Gus Jazil, 
Selasa (16/2).

Jakarta, E-Progres – Presi-
den Joko Widodo telah mem-

berikan opsi untuk melakukan 
UU Nomor 11 tahun 2009 ten-
tang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (UU ITE) jika dirasa 
implementasinya tak menguta-
makan keadilan.

“Kalau UU ITE tidak bisa 
memberikan rasa keadlian, ya 
saya akan minta kepada DPR 
untuk bersama (pemerintah) 
merevisi UU ini,” kata Jokowi 
saat rapat pimpinan TNI-Polri, 
Senin (15/2).

Dalam pertemuan tersebut, 
Jokowi mengingatkan Polri agar 
lebih selektif dalam merespon 
pelaporan pelanggaran UU ITE.

“Saya minta kepada Kapolri 
agar jajarannya lebih selektif se-
kali lagi lebih selektif mensikapi 
dan menerima pelaporan pelan-
ggaran undang-undang itu,” te-
gasnya.

Ia juga berencana akan 
menghapus pasal karet yang ter-
cantum dalam UU ITE.

“Pasal-pasal karet yang pe-
nafsirannya bisa berbeda-beda, 
yang mudah diinterpretasikan 
secara sepihak,” terangnya.

Menurutnya, UU ITE memili-
ki semangat awal dalam menjaga 
kondusifitas ruang digital di In-
donesia.

“Semangat awal UU ITE ada-

Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada Peserta Rapat Pimpinan TNI-Polri, Istana Negara, 15 Februari 2021. Foto: BPMI Setpres. 
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Tambal Sulam UU ITE
PRESIDEN JOKO WIDODO BUKA PELUANG REVISI UU ITE

Jakarta, E-Progres – Pi-
dato Presiden Joko Wido-

do yang meminta masyarakat 
mengkritik pemerintah dalam 
rangka Laporan Tahunan Om-
budsman menuai keraguan 
dari berbagai kalangan masya-
rakat.

Peneliti Komisi untuk 
Orang Hilang dan Korban 
Tindak Kekerasan (KontraS), 
Rivanlee Anandar menyam-
paikan jika para pengkritik 
bisa saja berujung di meja hi-
jau dengan tuduhan melang-
gar UU ITE.

“Jika benar Presiden men-

ginginkan kritik, beri dan ja-
min ruangnya dari ancaman 
pasal karet yang ada selama 
ini. ia bisa memulainya den-
gan bertanggung jawab kepa-
da orang-orang yang menjadi 
korban pembatasan kebeba-
san sipil, baik karena surat te-
legram Kapolri maupun UU 
ITE,” tegas Rivan, dikutip dari 
Tempo, Rabu (10/2).

Dari catatan KontraS, sam-
pai Oktober 2020, setidaknya 
ada 10 peristiwa dan 14 orang 
yang diporses secara hukum 
karena mengkritik Jokowi.

“Lalu 14 peristiwa, 25 orang 

diproses dengan objek kritik 
Polri, dan 4 peristiwa dengan 
4 orang diproses karena men-
gkritik Pemda. Mereka dipro-
ses dengan penggunaan surat 
Telegram Polri maupun UU 
ITE,” tambah Rivan.

Sejumlah aktivis dan mas-
yarakat yang harus berhada-
pan dengan polisi setelah men-
gkritik Jokowi diantaranya 
adalah: Dhandy Dwi Laksono, 
Ananda Badudu, dan Ruslan 
Buton. Mereka berhadapan 
dengan polisi setelah men-
yampaikan kritik dan aspirasi 
mereka.n

Sampaikan Aspirasi, Ketemu Polisi

lah untuk menjaga agar ruang 
digital Indonesia bersih, sehat, 
beretika, dan produktif,” tulis 
Jokowi di akun Twitter priba-
dinya, Selasa (16/2).

Lebih lanjut, jikalau tak me-
nimbulkan prinsip keadilan 
maka UU ITE perlu dilakukan 
revisi yang mudah diinterpreta-
sikan.

“Kalau implementasinya me-
nimbulkan rasa ketidakadilan, 
maka UU ini perlu direvisi. Ha-
pus pasal-pasal karet yang mul-
titafsir, yang mudah diinterpre-
tasikan secara sepihak,” tambah 

Jokowi.
Berdasarkan data SAFEnet, 

aktivis, jurnalis, serta masya-
rakat yang melontarkan kri-
tik menjadi pihak yang sering 
dikriminalisasi dengan menggu-
nakan pasal-pasal karet UU ITE.

Sementara itu, berbagai pi-
hak ikut serta mengomentari 
tentang peluang ‘tambal sulam’ 
UU ITE yang dianggap multita-
fsir atau ambigu.

Wakil Ketua MPR, Jazilul 
Fawaid mengatakan sejumlah 
pasal yang oleh beberapa pihak 
sering disebut “pasal karet” yang 

ada di UU ITE sejatinya juga ha-
sil revisi. Namun, pasal tersebut 
masih parsial, multitafsir, dan 

Kalau UU ITE tidak 
bisa memberikan rasa 

keadlian, ya saya 
akan minta kepada 
DPR untuk bersama 

merevisi UU ini. 

 n Bersambung ke Hal 5. 



AHMAD MAGHFUR (Ed)

Jakarta, E-Progres – Pan-
demi Covid-19 yang sudah 

berlangsung hampir setahun 
belakangan ini menimbulkan 
persoalan multidimensi. Salah 
satu pekerjaan rumah (PR) be-
sar bangsa ini adalah persoalan 
ekonomi. 

Apalagi, mengacu pada data 
terkini Badan Pusat Statistik 
(BPS), angka kemiskinan In-
donesia kembali menyentuh 
angka 10,19% pada September 
2020. Jumlah penduduk miskin 
Indonesia bertambah 2,76 juta 
orang bila dibandingkan den-
gan periode yang sama tahun 
lalu. Kini, total penduduk mis-
kin per September 2020 men-
capai 27,55 juta orang.  

Wakil Ketua DPR Abdul 
Muhaimin Iskandar (Gus AMI) 

mengatakan, dengan jumlah 
penduduk lebih dari 260 juta 
jiwa, ditambah angka kemiski-
nan yang meningkat, persoalan 
ekonomi menjadi PR yang san-
gat berat yang harus segera di-
tangani. 

Menurutnya, selama 32 ta-
hun Orde Baru berkuasa, mam-
pu melahirkan kesejahteraan 
dalam bentuk kedaulatan pan-
gan. Namun, rezim Orde Baru 
kemudian jatuh ketika tidak 
bisa menjawab persoalan eko-
nomi masyarakat, baik dalam 
pemenuhan kebutuhan ekono-
mi jangka pendek dan jangka 
panjang masyarakat. 

”Maka lahirlah Orde Refor-
masi yang memiliki basis teori 
demokrasi yang cukup efektif 
dan berhasil hingga hari ini,” 
katanya saat memberikan sam-
butan pada Konsolidasi Nasio-

nal Perempuan Bangsa dengan 
tema Penguatan Peran Perem-
puan Bangsa dalam Pemban-
gunan Demokrasi yang Ber-
keadilan di Gedung Serbaguna, 
Rumah Jabatan Anggota DPR, 
Kalibata, Jakarta, Selasa (16/2).

Dikatakan Gus AMI, pada 
era Orde Baru yang berkuasa 
selama 32 tahun, ekonomi han-

ya dikuasai para konglomerat 
yang diharapkan bisa menetes 
ke bawah. Faktanya, keinginan 
untuk mewujudkan kesejahte-
raan tersebut tidak terwujud.

Kemudian, Orde Reforma-
si memilih membangun kese-
jahteraan dari bawah ke atas 
ke bawah. Sayangnya, menurut 
Gus AMI, setelah 23 tahun ber-
jalan, Orde Reformasi ternyata 
baru menjanjikan kesejahte-
raan dan kebahagiaan politik 
saja, sementara persoalan eko-
nomi masih perlu banyak pem-
benahan. 

”Kita melihat pekerjaan 
yang besar dan berat, pekerjaan 
kita bertumpuk di waktu yang 
di luar dugaan, di tahun ini, 
menambah semakin menum-
puknya pekerjaan rumah yang 
selama ini belum kita lakukan 

ALFAN NIAM SOFI

Jakarta, E-Progres – Be-
lakangan ini masyarakat di-

buat resah dengan tingkah laku 
buzzer yang menyerang karakter 
individu yang mengkritik pe-
merintah.

Menyikapi hal tersebut, MUI 
mengeluarkan fatwa haram buz-
zer dalam Fatwa Nomor 24 ta-
hun 2017 tentang Hukum dan 
Pedoman Bermuamalah Melalui 
Medsos.

“Aktivitas buzzer di media 
sosial yang menjadikan penye-
diaan informasi berisi hoaks, 
ghibah, fitnah, namimah, bu-
llying, aib, gosip, dan hal-hal lain 
sejenis sebagai profesi untuk 
memperoleh keuntungan, baik 
ekonomi maupun non-ekonomi, 
hukumnya haram,” papar Ke-
tua MUI, Asrorun Niam dalam 
keterangan tertulisnya, Jumat 
(12/2).

Fatwa tersebut juga mencan-
tumkan haram hukumnya bagi 
penyedia fasilitas yang men-
dukung aktivitas buzzer.

“Demikian juga orang yang 
menyuruh, mendukung, mem-
bantu, memanfaatkan jasa dan 
orang yang memfasilitasinya,” 
pungkas Asrorun.

Melalui sebuah cuitan, Kwik 
Kian Gie mengaku gelisah den-
gan aktivitas para pendengung 
yang mencampuri urusan priba-
dinya.

“Saya belum pernah setakut 
ini mengemukakan pendapat yg 
berbeda dng maksud baik mem-
berikan alternatif. Langsung saja 
d-buzzer habis2an, masalah pri-
badi diodal-adil,” tulis Kwik da-
lam akun twitternya. n
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Resahkan 
Masyarakat, 
MUI Fatwakan 
Buzzer Haram

2

Gus AMI saat memberikan sambutan pada Konsolidasi Nasional Perempuan Bangsa dengan tema Penguatan Peran Perempuan Bangsa dalam 
Pembangunan Demokrasi yang Berkeadilan di Gedung Serbaguna, Rumah Jabatan Anggota DPR, Kalibata, Jakarta, Selasa (16/2).

Angka Kemiskinan Bertambah, Gus AMI: 
Persoalan Ekonomi Jadi PR Serius

Rumitnya P3K, Bupati 
Fadeli Diprotes 
Pegawainya Sendiri
ADYAD AMMY IFFANSAH

Lamongan, E-Progres – Di 
akhir masa jabatannya se-

bagai Bupati Lamongan, H. Fa-
deli diprotes selesaikan urusan 
program Pegawai Pemerintah 
dengen Perjanjian Kerja (P3K).

Desakan tersebut muncul 
seiring kesimpangsiuran pro-
gram P3K khususnya di La-
mongan. Padahal, proses pem-
berkasan hingga seleksi telah 
usai pada Desember 2020 yang 
lalu. “Harusnya Januari kami 
(P3K) sudah terima hak upah. 
Namun, karena keterlambatan 
hingga saat ini belum juga ada 
kejelasan,” ujar koordinator 
perwakilan P3K Dinas Perta-
nian, Said, Selasa (16/2).

Aksi protes itu dilayangkan 
sebanyak 348 pegawai lewat 
tiga koordinator perwakilan 
diantaranya Dinas Pertanian 
melalui Said, Dinas Pendidikan 

melalui Ahmad Warisan dan 
Dinas Kesehatan Sis Tridian-
tor.

Menurut mereka usaha yang 
dilakukan selalu menemui ja-
lan buntu ketika berhadapan 
dengan Badan Kepegawaian 
Daerah (BKD) Lamongan. 
“Berkali-kali kami minta ke-
jelasan ke BKD. Namun, bala-
sanya selalu menunggu bupati 
terpilih dilantik,” kata Koordi-
nator P3K Dinas Pendidikan, 
Ahmad Wasiran.

Diungkapkan para koor-
dinator, Pemkab Lamongan 
terlihat menyepelekan proses 
program P3K ini. Penantian 
jaminan upah yang lebih baik 
selalu dinantikan para pegawai 
yang masih terima upah hono-
rer tersebut.

Menurut mereka, seharus-
nya Surat Perintah Melaksa-
nakan Tugas (SPMT) sudah 
menjadi hak mereka akan 

WARTA

Jumlah penduduk 
miskin Indonesia 
bertambah 2,76 
juta orang bila 

dibandingkan dengan 
periode yang sama 

tahun lalu.

tetapi belum juga diterbitkan. 
“Jangankan SPMT, wong Surat 
Keputusan saja belum kami teri-
ma, belum tanda tangan kontrak 
dan sebagainya,” ungkap Ahmad 
Warisan.

Utamanya, para pegawai 
yang mengajukan P3K tersebut 
kehilangan hak upah selama 
dua bulan kerja lantaran SPMT 
belum juga diserah terimahkan. 
“Logika berfikir saya, di mana 
gaji dua bulan pertama kena-

pa diselesaikan menunggu dan 
terus diulur-ulur,” keluh koor-
dinator perwakilan Dinkes, Sis 
Tridianto.

Bahkan para koordinator ter-
sebut ungkap akan galakkan aksi 
demo jika terus ditempatkan 
pada kondisi yang serba dilema-
tis oleh BKD. Mereka berharap 
agar segera diselesaikan P3K ini 
dan menuntut hak mereka dibe-
rikan.

Kedua koordinator perwakilan dari dinas pertanian dan kesehatan 
saat keluhkan rumitnya P3K. Foto: Ammy.

 n Bersambung ke Hal 5.  

 n Bersambung ke Hal 5. 



Gus Jazil: Demokrasi Harus Jadi Alat 
Mensejahterakan Rakyat

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid saat mengikuti Seminar Pengembangan Demokrasi dan Partisipasi Politik bagi Supra dan Infra Struktur Politik di 
Bojonegoro, Kamis (11/2). Foto: Adm.
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SEREMONIA

Jakarta, E-Progres - Pemili-
han Co-Chair dari The Coali-

tion of Finance Ministers for Cli-
mate Action atau Koalisi Menteri 
Keuangan Dunia Untuk Aksi Pe-
rubahan Iklim yang dilakukan 
secara voting oleh 52 negara, 
kemudian mengukuhkan Sri 
Mulyani Menteri Keuangan In-
donesia untuk menjadi Co-Chair 
pada periode 2021-2023 pada 
Rabu (10/2).

Menjalankan tugas bersama 
dengan Finlandia, Sri Mulyani 
sukses menambah nilai plus dan 
menempatkan Indonesia pada 
posisi strategis di kancah Inter-
nasional, setelah penetapan In-
donesia sebagai presidensi G20 
Tahun 2022 dan Chairmanship 
ASEAN Tahun 2023.

Sebagai negara yang tidak 
bisa terlepas dari segala bentuk 
perubahan alam dan iklim, In-
donesia dipercayai oleh global 
untuk dapat menangani masalah 
ini.

“Hal ini tentunya tidak lepas 
dari berbagai aksi nyata miti-
gasi dan adaptasi perubahan 
iklim yang dilaksanakan oleh Pe-
merintah Indonesia selama ini,” 
tutur Sri Mulyani dikutip dari la-
man resmi Kementerian Keuan-
gan, Kamis (11/2).

Untuk terus menjaga dan me-
ningkatkan eksistensi Indonesia 
di mata dunia, Menkeu bertekad 
akan bertugas dengan optimal 
sebagai Co-Chair. n

Sri Mulyani 
Terpilih Sebagai 
Co-Chair The 
Coalition 
of Finance 
Ministers For 
Climate

Deklarasi BMI Jember, Siap 
Perjuangkan Harapan Rakyat

Para kader Bintang Muda Indonesia (BMI) saat berfoto bersama dalam acara deklarasi dan pelantikan DPC 
BMI Jember, Senin (15/2). Foto: Adm.

Jember, E-Progres — Orga-
nisasi sayap Partai Demo-

krat, Bintang Muda Indonesia 
(BMI) terus memperluas jarin-
gannya di Jawa Timur. Hari ini, 
Senin (15/2), DPC BMI Kabupa-
ten Jember resmi dilantik dan 
dideklarasikan, bertempat di 
Desa Panti, Panti, Jember.

Acara pelantikan ini dihadiri 

langsung oleh Ketua Umum BMI 
Farkhan Evendi serta Ketua BMI 
Jawa Timur Ahmad Syahroni 
dan beberapa pengurus DPN 
dan DPD lainnya.

Dalam sambutannya, 
Farkhan menegaskan bahwa 
BMI merupakan organisasi sa-
yap yang diharapkan mampu 
mendekatkan Partai Demokrat 

kepada masyarakat khususnya 
anak-anak muda.

“Untuk itu, menjadi pengurus 
BMI jangan sampai mengambil 
jarak dengan masyarakat. Serta 
terpenting, menjadi kader BMI 
haruslah meyakini bahwa ber-
sama BMI dan Partai Demokrat 
kita mampu membawa kamu-
juan bangsa dan negara Indone-

sia,” tutur Farkhan.
Selain itu, Farkhan juga ber-

harap, kehadiran BMI di Jember 
mampu menunjang kinerja Par-
tai Demokrat dalam memper-
juangkan harapan rakyat.

“Maka dalam merancang ke-
giatan ke depan, tidak perlu ha-
rus mewah, apa yang bisa kita 
lakukan untuk rakyat, mari kita 
lakukan. Sebisa mungkin juga 
dilakukan dengan cara gotong 
royong agar bisa menyentuh 
rakyat secara langsung,” terang-
nya.

Kegiatan ini juga dihadiri 
oleh Ketua DPC Partai Demokrat 
Jember, Zarkasih. Dalam sam-
butannya, ia mengatakan bahwa 
BMI merupakan tonggak kesuk-
sesan Demokrat di tahun 2024.

“Di tangan pemuda ke depan, 
Jember khususnya akan mem-
bangun kejayaan Partai Demo-
krat. Dengan Kecerdasan dan 
kesantunan, maka anak muda 
kita akan peduli pada lingkun-
gannya. Ini lah anak muda yang 
ingin kita bentuk,” kata Zarka-
sih.

Zarkasih juga menjelaskan 

Bojonegoro, E-Progres – 
Wakil Ketua MPR Jazilul 

Fawaid mengatakan bahwa de-
mokrasi merupakan sistem pe-
merintahan yang sangat bagus. 
Karena itu, demokrasi harus 
dijadikan sebagai alat (wasilah) 
untuk mensejahterakan rakyat.

Dalam penerapan sistem de-
mokrasi, hal yang sangat penting 
ada pada sumber daya manusia 
(SDM). Saat ini, karena tradisi 
budaya yang salah, praktik de-
mokrasi yang ada menjadi de-
mokrasi oligarkis.

“Demokrasi yang hanya bisa 
dijalankan oleh orang-orang 
yang punya uang. Mereka yang 
dipilih bukan hanya yang punya 

visi, tapi juga yang punya ‘gizi’. 
Ini yang saya sebut parasit de-
mokrasi, efek samping dari de-
mokrasi,” katanya saat menjadi 
pembicara dalam Seminar Pen-
gembangan Demokrasi dan Par-
tisipasi Politik bagi Supra dan 
Infra Struktur Politik Kabupaten 
Bojonegoro dengan tema “Mela-
lui Harmonisasi Kita Tingkatkan 
Peran Supra dan infra Struktur 
Politik dalam Pembangunan Me-
nuju Bojonegoro yang Produktif 
dan Energik” di Ruang Angling 
Dharmo, Pemkab Bojonegoro, 
Jawa Timur, Kamis (11/2).

Menurutnya, sistem demo-
krasi sebenarnya sangat bagus, 
dari rakyat, oleh rakyat, dija-

lankan berdasarkan kedaulatan 
rakyat, serta memiliki tujuan 
untuk mensejahterakan rakyat. 
“Itu semua murni, tapi ada efek 
sampingnya. Nah efek samping 
demokrasi itu salah satunya 
adalah high cost politic. Apalagi 
kedepan ini, untuk menjadi an-
ggota DPRD saja biayanya be-
sar karena pembelajaran politik 
yang sudah terlanjur salah. Itu 
efek samping dan susah sekali 
menghilangkan itu,” tuturnya.

Dikatakan Gus Jazil, Pe-
merintah bersama dengan DPR 
sudah membuat aturan untuk 
mencegah terjadinya praktik 
money politics, namun faktanya 
dalam setiap gawe politik seperti 

pemilu, bukan rahasia lagi kalau 
penyelenggara pemilu (KPU) 
dan juga pengawasnya (Bawas-
lu) justru tidak jarang terlibat 
dalam pelanggaran aturan yang 
disepakati. “Demokrasi yang ti-
dak konsekuen akan melahirkan 
money politics, dan money poli-
tics akan memberikan beban ke-
pada rakyat,” katanya.            

Karena itu, Wakil Ketua 
Umum DPP PKB Bidang Peme-
nangan Pemilu ini mengatakan, 
karena partai politik memiliki 
tugas salah satunya memberikan 
pembelajaran politik maka pi-
haknya mengajak kepada mas-
yarakat agar memiliki pencera-
 n Bersambung ke Hal 5.  

 n Bersambung ke Hal 5.  

Foto: Dok. Kemenkeu.
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PENDIDIKAN 4.0

8 Program 
Kampus 
Mengajar 
Kemendikbud

ALFA KAMILA

Jakarta, E-Progres – Pro-
gram Kampus Mengajar 

yang diluncurkan oleh Kemen-
dikbud pada Selasa (9/2) men-
dapat tanggapan positif dari pe-
mangku perguruan tinggi dan 
mahasiswa.

Sejak peluncuran dan sosia-
lisasinya yang diikuti oleh 6000 
peserta, sampai saat ini telah 
dikonfirmasi bahwa sudah ada 
empat kampus dengan pendaf-
tar terbanyak, yaitu Universitas 
Sari Mutiara Indonesia Medan, 
Universitas Nusa Cendana, Uni-
versitas Pendidikan Indonesia, 
dan Universitas Muhammadi-
yah Prof. Dr. Hamka.

Seperti yang diketahui, Pro-
gram Kampus Mengajar me-
rupakan wujud dari kebijakan 
Permendikbud No.3 Tahun 
2020 tentang SN Dikti yaitu 
hak belajar tiga semester di luar 
program studi. Dilansir dari 
kemendikbud.go.id, terdapat 
sebanyak 24 ribu desa belum 
terkoneksi internet, sehingga 
proses pembelajarannya ter-
hambat, sehingga kemudian 
inilah yang menjadi target bagi 
Program Kampus Mengajar.

“Termasuk anak-anak di 
daerah 3T dengan sekolah dasar 
berakreditasi C. Ayo bantu adik-
adik kita di daerah 3T dengan 
cara bergabung dalam program 

Kampus Mengajar 
Angkatan 
Pertama, Empat 
Kampus Telah 
Mendaftar

Kampus Mengajar,” tutur Pa-
ris mewakili Direktur Jenderal 
Pendidikan Tinggi.

Selain itu, Direktur Pembe-
lajaran dan Kemahasiswaan 
Ditjen Dikti, Aris Junaidi men-
yampaikan 4 poin penting 
terkait Program Kampus Men-
gajar. 

Di antaranya adalah mem-
bantu pembelajaran di masa 

pandemi terutama untuk SD 
di daerah 3T, menghadirkan 
mahasiswa sebagai bagian dari 
penguatan pembelajaran litera-
si dan numerasi, menjadi mitra 
guru dalam melakukan kreativi-
tas dan inovasi dalam pembela-
jaran, serta memberi dukungan 
dan turut andil dalam proses 
administrasi dan manajerial 
sekolah.n

Kover peluncuran Kampus Mengajar via daring melalui laman YouTu-
be resmi Kemendikbud, Selasa (9/2).

Gus Jazil Sebut Manajemen Pendidikan 
di Era Pandemi Perlu Pembenahan Serius

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid. Foto: Adm.

AHMAD MAGHFUR (ED)

Jakarta, E-Progres – Pan-
demi Covid-19 yang sudah 

berlangsung hampir setahun 
berdampak serius pada berbagai 
aspek kehidupan. Salah satunya 
di bidang pendidikan.

Wakil Ketua MPR Jazilul 
Fawaid mengatakan, berbagai 
program yang diluncurkan Ke-
menterian Pendidikan dan Ke-
budayaan (Kemendikbud) di era 
pandemi seperti Program Kam-
pus Merdeka atau Kampus Men-
gajar, selama ini hanya sebatas 
nyaring sebagai jargon saja.

“Kita tahu di era pandemi ini 
dunia pendidikan kurang teru-
rus secara baik. Ada Kampus 
Merdeka, sekarang ada Kampus 
Mengajar, itu seakan-akan jar-
gon saja, belum terimplemen-
tasi secara baik,” katanya saat 
memberikan sambutan secara 
virtual dalam Musyawarah Na-
sional (Munas) Ikatan Alumni 
Doktor Ilmu Manajemen (IKA-
DIM) Universitas Negeri Jakarta 
(UNJ) bertajuk “SDM Unggul, 
Manajemen Unggul, dan Indo-
nesia Maju dalam Era Industri 
4,0”, secara virtual, Sabtu (13/2).

Karena itu, Gus Jazil berha-
rap agar para doktor ilmu ma-
najemen yang tergabung Munas 
IKADIM bisa mengeluarkan be-
berapa rekomendasi, utamanya 

terkait kebijakan di dunia pen-
didikan. “Ini menjadi penting 
karena masa depan negara kita 
ini sangat tergantung pada pe-
ningkatan sumber daya manu-
sia, dan itu tergantung dengan 
pendidikan, dan pendidikan di 
Indonesia memiliki keterkaitan 
yang kuat dengan UNJ,” tutur-
nya.

Menurutnya, persoalan ini 
perlu disuarakan dan para do-
ktor manajemen pendidikan 
dan ilmu manajemen yang lain 
di UNJ harus menawarkan 
konsep tentang kebijakan pen-
didikan di Indonesia ke depan. 
Apalagi, pandemi Covid-19 
diprediksi akan berlangsung 
cukup lama, bisa mencapai de-

lapan semester.
“Kalau delapan semester 

itu satu sarjana. Bisa jadi tiba-
tiba anak kita sudah lulus ku-
liah, tanpa pernah ada di meja 
perkuliahan, tapi hanya dengan 
metode virtual saja. Menurut 
saya ini menjadi penting untuk 
kita pikirkan, apalagi bagi para 
doktor ilmu manajemen,” ura-
inya.

Dia berharap para doktor 
ilmu manajemen UNJ bisa 
memberikan pikiran-pikiran 
cerdas sebagai kontribusi uta-
ma dalam bidang pendidikan, 
utamanya di masa pandemi se-
karang ini.

Tidak hanya persoalan pen-
didikan, kata Gus Jazil yang 

juga Doktor Bidang Manajemen 
Sumber Daya Manusia (SDM) 
UNJ, menurutnya  di masa pan-
demi ini, manajemen penanga-
nan bencana juga belum berja-
lan cukup baik.

Dia mencontohkan kebi-
jakan Pemulihan Ekonomi Na-
sional (PEN) sejauh ini masih 
belum terasa sangat baik dam-
paknya di masyarakat. “Saya 
tahu alokasinya cukup besar, 
tetapi mungkin manajemen 
perencanaan dan pelaksanaan 
membutuhkan tenaga dari para 
doktor yang tergabung di IKA-
DIM ini,” katanya.

Karena itu, momentum Mu-
nas yang berlangsung di tengah 
pandemi ini, bagaimana agar 
para doktor ilmu manajemen 
bisa berbagi ilmunya dalam 
rangka ikut mewarnai sekaligus 
memberi solusi dalam keadaan 
krisis multidimensi seperti se-
karang.

“Di tengah kondisi seperti 
ini, ilmu manajemen  menja-
di kunci. Saya ingat pepatah 
bahwa kebenaran yang tidak 
termenej dengan baik akan 
bisa dikalahkan oleh kejahatan 
yang termenej dengan baik. Di 
era modern ini kata kuncinya 
dalam manajemen. Posisi IKA-
DIM ini sangat penting untuk 
memberikan kontribusi kepada 
bangsa ini dalam mengatur se-
gala masalah,” katanya. n
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Program Kampus Mengajar 
yang menjadi bagian dari 

Program Merdeka Belajar Kam-
pus Merdeka yang digagas oleh 
Kemendikbud dan luncurkan 
pada Selasa (9/2) lalu, memiliki 
sejumlah program dan sederet 
nilai keuntungan yang bukan 
hanya untuk mahasiswa, tapi 
juga perguruan tinggi.

Kampus Mengajar memiliki 8 
program kegiatan pembelajaran, 
di antaranya: 

1) Pertukaran Pelajar. Pro-
gram ini diselenggarakan untuk 
membentuk beberapa sikap ma-
hasiswa yang mana telah ter-
muat dalam Permendikbud No. 
3 Tahun 2020. 

2) Magang/Praktik Kerja. 
Program ini berlangsung selama 
1-2 semester, bertujuan untuk 
memberikan pengalaman yang 
cukup kepada mahasiswa, dan 
pembelajaran langsung di tem-
pat kerja (experiantial learning).

3) Mengajar di Sekolah. Ke-
giatan pembelajaran dalam ben-
tuk asistensi mengajar dilakukan 
oleh mahasiswa di satuan pendi-
dikan seperti sekolah dasar dan 
menengah. Dan yang akan dida-
patkan oleh mahasiswa adalah 
kesempatan mengajar, mem-
bantu meningkatkan pemera-
taan kualitas pendidikan.

4) Penelitian/Riset. Melalui 
penelitian mahasiswa dihara-
pkan dapat membangun cara 
berpikir kritis sehingga mereka 
bisa lebih mendalami, memaha-
mi, dan mampu melakukan me-
tode riset secara lebih baik. 

5) Proyek Kemanusiaan. Pro-
gram ini memfokuskan pada 
perguruan tinggi yang selama 
ini banyak membantu menga-
tasi bencana melalui program-
program kemanusiaan, namun 
pelibatan mahasiswa selama ini 
bersifat Voluntary dan hanya 
berjangka pendek. 

6) Kegiatan Kewirausahaan. 
Berdasarkan Global Enterpre-
neurship Index (GEI) Tahun 
2018, Indonesia hanya memiliki 
skor 21% wirausahawan di bi-
dang pekerjaan, atau peringkat 
94 dari 137 negara yang disurvei. 

7) Studi/Proyek Independen. 
Program ini berkaca pada fakta 
lapangan bahwa banyak ma-
hasiswa yang memiliki passion 
untuk mewujudkan karya besar 
yang dilombakan di tingkat In-
ternasional atau karya dari ide 
yang inovatif. 

8) Membangun Desa/Kuliah 
Kerja Nyata Tematik. Kuliah 
Kerja Nyata Tematik (KKNT) 
merupakan suatu bentuk pendi-
dikan dengan cara memberikan 
pengalaman belajar kepada ma-
hasiswa untuk hidup di tengah 
masyarakat di luar kampus dan 
secara langsung bersama masya-
rakat untuk memanfaatkan ilmu 
pengetahuan teknologi dan ke-
terampilan yang dimiliki, serta 
membantu percepatan pemban-
gunan di wilayah pedesaan.n
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SAMBUNGAN

Sambungan dari hal.3.

dengan baik,” katanya. 
Menurut Ketua Umum DPP 

PKB ini, basis utama kebaha-
giaan dan kesejahteraan adalah 
agama. Selain dari itu, hal yang 
juga mendesak untuk mewuju-
dkan tatanan masyarakat yang 
sejahtera adalah tercukupinya 
persoalan ekonomi. 

Karena itu, Gus AMI ber-
pesan bahwa tantangan serius 
yang harus dilakukan Perem-
puan Bangsa yakni peningkatan 
kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM). 

Kedua, bisa lebih bermanfaat 
untuk masyarakat melalui kegia-
tan-kegiatan untuk pemberda-
yaan.

“Dipilih saja, bisa melakukan 
pembelaan kaum-kaum TKI-
TKW, orang yang dapat musibah 
banyak masalah hukum, sosial, 
ekonomi. Kedua, pemberdayaan 
ekonomi, ini juga pekerjaan yang 
sangat berat,” katanya.

Dengan meningkatnya an-
gka kemiskinan, kata Gus AMI, 
diperlukan langkah darurat dan 
pemberdayaan masyarakat.

“Kita membutuhkan kerja se-
rius untuk menata ini semua. Pe-
rempuan Bangsa silakan pandai-
pandai memilah dan membagi 
tugas ini,” katanya. 

Melalui tiga modal yang di-

miliki Perempuan Bangsa yakni 
jaringan grassroot, SDM dengan 
basis kultural yang tangguh, ser-
ta jejaring eksternal dan inter-
nal, bisa menjadikan Indonesia 
kedepan lebih baik.

Sementara itu, Ketua Umum 
DPP Perempuan Bangsa Siti 
Mukaromah mengatakan, kon-
solidasi ini dilakukan agar Pe-
rempuan Bangsa terus terasah. 
Pihaknya telah menyusun kon-
sep revolusi perubahan bangsa. 
Antara lain, menyiapkan agar 
peran perempuan Bangsa tidak 
hanya di internal PKB, tapi bisa 
“go public” dengan berperan le-
bih di masyarakat. 

Selanjutnya, bagaimana men-
jadikan kader perempuan PKB 
lebih berkualitas dan bagaima-
na mewujudkan tantangan 30% 
perempuan di Parlemen bukan 
hanya sebatas mengisi kuota, 
namun bagaimana bisa lebih 
berkualitas. Juga memperkaya 
diri dalam pendekatan politik 
baik internal maupun eksternal. 

Pihaknya juga ingin mulai 
melakukan penyiapan bakal ca-
lon legislatif perempuan dalam 
rangka pencalegan dini untuk 
mewujudkan target 30 kursi dari 
100 kursi yang ditargetkan PKB 
pada Pemilu 2024 mendatang 
diisi kader Perempuan Bangsa.n

Gus Jazil: Demokrasi

Sambungan dari hal.3.Deklarasi BMI Jember

Sambungan dari hal.2.Angka Kemiskinan

han pada politik.
“Kalau sekarang orang yang 

dianggap cerah yaitu orang yang 
mengerti politik dan politik tidak 
bisa dibeli dengan uang. Selama 
daerah itu menggunakan tradisi 
shodaqoh politik atau budaya 
money politics, itu mengindika-
sikan bahwa disitu yang terjadi 
adalah demokrasi yang transak-
sional,” katanya.  

Padahal, kata Gus Jazil, me-
nurut filosofi Jawa “manungga-
lingkawulogusti”. “Kita semua, 
pemimpin dan rakyat tujuann-
ya adalah ‘Memayu Hayuning 
Bawana, Ambrasta dur Han-
gkara’. Artinya manusia hidup 
di dunia harus mengusahakan 
keselamatan, kebahagiaan dan 
kesejahteraan; serta memberan-
tas sifat angkara murka, serakah 
dan tamak. Setiap manusia pasti 
akan mengusahakan agar selalu 

selamat dan sejahtera dalam hal 
apapun,” tuturnya. 

Menurutnya, sebuah daerah 
kadang sulit mengalami kema-
juan karena pemimpin di dae-
rah tersebut tidak punya moti-
vasi untuk Memayu Hanuying 
Bawono. “Yang ada justru yang 
sering muncul kerakusan pada-
hal rakus itu nggak ada bagus 
sama sekali. Sekarang kita lihat 
ada banjir, ada macem-macam 
itu karena mereka tidak berprin-
sip Memayu Hayuning Bawono. 
Apa yang dilakukan baik oleh 
eksekutif legislatif itu seharus-
nya untuk menambah bagusnya 
sebuah wilayah,” katanya.

Dikatakan Gus Jazil, demo-
krasi sebenarnya adalah budaya 
kebersamaan, berbagi, punya 
posisi yang sama. 

“Kehadiran saya di Kabupa-
ten Bojonegro ini mengajak se-

mua hidup secara harmoni dan 
sinergi, itu kunci hidup. Hidup 
gak ada harmoni itu rusak. Tu-
buh kita gak ada harmoni, rusak. 
Semuanya berjalan menggu-
nakan harmoni, nafas, lingkun-
gan, di dalam politik juga meng-
gunakan harmoni,” tuturnya.

Saat ini, kata Gus Jazil, bang-
sa ini sedang menghadapi tan-
tangan kesehatan yang berdam-
pak pada menurunkan ekonomi. 

“Kala ekonomi turun hen-
daknya kita beri semangat, 
saling memberi, saling tolong-
menolong. Ini sudah mau ma-
suk lebaran, antara kita harus 
memperkuat. Kalau ekonomi 
turun harus diantisipasi karena 
akan muncul karawanan sosial, 
pencurian, tindakan-tindakan 
anarkistis karena masyarakat 
kehilangan pekerjaan, ini men-
jadi tantangan,” katanya. n

bahwa Demokrat adalah partai 
nasionalis religius, partai yang 
tidak mempertentangkan perbe-
daan.

“Justru karenya kita menjadi 
besar, kita besar karena kita be-
ragam,” ucap Zarkasih.

Selain itu hadir pula Wakil 
Bupati Jember terpilih Balya 
Firjaun Barlaman, ia datang un-
tuk memberikan ucapan selamat 
kepada para pengurus yang di-
lantik.

“Andai saya masih berkepa-
la 30-an, saya akan bergabung 
bersama BMI, masih enerjik. 
Saya sepakat dengan motonya, 
cerdas, santun dan peduli. Kalau 
ketiganya ada di dalam jiwa pe-
muda, maka masa depan bangsa 
ini akan maju,” tutur Firjaun.

Ucapan selamat juga disam-
paikan oleh Ketua DPD BMI 
Jawa Timur Ahmad Syahroni.

“Selamat kepada taman-te-
man DPC BMI Jember, ini me-
rupakan DPC ke tiga di Jawa Ti-
mur yang telah dideklarasikan. 
Semoga ini akan terus berlanjut 

ke kota atau kabupaten diselu-
ruh Jawa Timur,” terang Syahro-
ni.

Akhmad Taufik, dipercaya 
untuk memimpin DPC BMI Jem-
ber. Selaku ketua DPC yang baru 
dilantik, Taufik menyampaikan, 
dalam waktu dekat pihaknya 
akan segera membentuk ke-

pengurusan tingkat kecamatan. 
“Sesuai arahan Ketua Umum, 
kita akan segera bergerak untuk 
lebih mendekatkan diri dengan 
masyarakat utamanya anak-
anak muda. Sekaligus kami akan 
menyusun kepengurusan sam-
pai tingkat kecamatan,” kata 
Taufik. n

Ketua Umum BMI Farkhan Evendi memberi sambutan saat deklarasi 
DPC BMI Jember, Senin (15/2). Foto: Adm.

Sambungan dari hal.1.Tambal Sulam UU ITE

Dituturkan Gus Jazil, UU 
ITE saja tidak cukup. Perlu ada 
undang-undang yang mengatur 
etika, kesadaran dan ketertiban 
dalam menggunakan jejaring in-
formasi dan media sosial. 

“Hemat saya akan lebih ba-
gus jika diajukan draf RUU baru 
khusus tentang etika informasi 
yang dapat menertibkan infor-
masi palsu, akun palsu, bahkan 
buzzer palsu robotik yang berna-

luri hoaks, fitnah, ujaran keben-
cian, ancaman dan rasis,” tutur-
nya saat di Jakarta.

Diakuinya, pasal karet yang 
ada dalam UU ITE, salah sa-
tunya terkait pencemaran nama 
baik, ancaman dan lainnya. 

“Perlu diperjelas definisi dan 
batasannya,” katanya.

Di samping itu, Presiden 
Jokowi juga meminta Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit Prabowo 

untuk meningkatkan pengawa-
san agar implementasi terhadap 
penegakan UU ITE berjalan se-
cara konsisten, akuntabel, dan 
menjamin rasa keadilan di mas-
yarakat. 

Dan sekali lagi, Presiden 
Jokowi mengatakan UU ITE ha-
rus sesuai semangat awal untuk 
menjaga ruang digital Indonesia 
bersih, sehat, beretika, dan pro-
duktif. n

Sambungan dari hal.2.Rumitnya P3K, Bupati Lamongan

“Kalau dibutuhkan demo ya 
kita demo. Kita ini sudah bekerja 
bukan baru setahun atau 2 ta-
hun, tapi sudah puluhan tahun,” 
ancam para koordinator.

Said menambahkan, pem-
berkasan semua sudah beres, 
Dinas Pertanian 104 pegawai, 
Dinas Pendidikan 181 pegawai, 
sedang Dinas Kesehatan 63 pe-
gawai. “Cuman sampai hari ini, 
proses kontrak P3K itu di mana 

dan bagaimana. Itu kita rasakan 
kok belum ada titik temu,” ka-
tanya.

Sementara, Kepala Bidang 
Pengembangan Karir Pegawai 
BKD Lamongan, Echa Widya 
Karina mengutarakan saat ini 
proses P3K di Lamongan sudah 
pada tahap penetapan NIP.

“SK-nya sudah turun 11 Ja-
nuari lalu, tapi belum diberikan 
ke pihak yang bersangkutan, 

menunggu selesai semua agar 
bisa serentak,” ujar Echa pada 
Progresnews.id.

Ia menargetkan jika pada bu-
lan Maret para pegawai P3K ter-
sebut bisa menerima SPMT yang 
diterbitkan instansi masing-ma-
sing. “Akhir Februari Insyaallah 
selesai semua. Jadi Maret bisa 
terbit SPMT-nya dan bisa terima 
upah, semoga dilancarkan pro-
ses ini,” tandasnya.n

Para pemain seusai mengikuti seleksi yang digelar Askab PSSI Lamon-
gan. Foto: Istimewa.

Askab PSSI Lamongan 
Mantapkan Diri Tatap Gelaran 
Puslatkab Porprov 2022

ADYAD AMMY IFFANSAH

Lamongan, E-Progres — 
Bentuk formasi terbaik je-

lang gelaran Puslatkab Perprov 
2022, Asosiasi Kabupaten Per-
satuan Sepakbola Seluruh Indo-
nesia (Askab PSSI) Lamongan 
tutup seleksi dengan tambah 26 
pemain.

Sebanyak 26 pemain yang 
lolos setelah mengikuti tahap 
kedua seleksi Senin (15/2) ter-
sebut, akan mendukung skema 
yang dibutuhkan tim pelatih. 
“Sesuai dengan kuota yang di-
butuhkan, yaitu 26 pemain yang 
kita ambil,” kata Ketua Askab 
PSSI Lamongan, Bambang Didik 
Suparto, usai seleksi di Stadiun 
Surajaya.

Pemain yang terpilih dan 
akan menjalani Pemusatan La-
tihan Kabupaten (Puslatkab) 
diantaranya 3 penjaga gawang, 
5 bek tengah, 2 bek kanan, 2 bek 
kiri, 6 glandang, 2 sayang kanan, 

2 sayap kiri, dan 4 penyerang.
Nemun, sebelum dilaksa-

nakan Puslatkab, para atlet 
muda itu yang diseleksi untuk 
Cabang Olahraga (cabor) se-
pakbola maupun cabor lainya 
akan mengikuti tes parameter 
yang diadakan Komite Olahra-
ga Nasional Indonesia (KONI) 
Kabupaten Lamongan. “Untuk 
tes parameter cabor sepakbola 
dijadwalkan besok,” ungkapnya.

Salah satu anggota tim pen-
yeleksi Didik Ludianto menje-
laskan jika pelaksanaan Puslatda 
akan menggunakan sistem pro-
mosi degradasi untuk meracik 
tim inti. 

“Jadi masih ada kemungki-
nan dilakukan tambal sulam un-
tuk mencari skuad terbaik,” jelas 
Didik.

Menurut rencana, Askap 
PSSI Lamongan akan memulai 
Puslatda pada akhir bulan Fe-
bruari, hal ini dilakukan untuk 
mematangkan tim idaman. n
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WARTA DAERAH

ADYAD AMMY IFFANSAH

LLamongan, E-Progres — 
Makin mantap jalankan 

mandat dari Kapolri, Polres 
Lamongan pasang dua kamera 
CCTV dalam pelaksanaan E-
Tilang.

Menurut keterangan AKBP 
Miko Indrayana, adanya kamera 
pengintai tersebut sudah terpa-
sang pada Rabu (10/2) yang lalu.

“Sudah mulai beroperasi yang 
ditempatkan di Simpang Adipu-
ra dan Perempatan Famili,” te-
rang Miko, Selasa (16/1).

Dijelaskan Miko, E-Tilang 
merupakan terobosan yang 
diakuinya cukup brilian lantaran 
tak perlu menugaskan petugas, 
kamera pengintai akan stand by 
konstan untuk awasi pengenda-
ra.

“E-Tilang akan terus kita go-
dog untuk mematangkannya, 
kita terus koordinasi dengan 
Dinas perhubungan dan pihak 
terkait lainya,” ujarnya.

Sebagai pengganti sistem 
yang menyita STNK hingga me-
nahan kendaraan, imbuh Miko, 
efek jera akan dilakukan den-
gan memanggil pelanggar den-
gan cara melihat plat kendaraan 
yang terekam di CCTV.

Tentunya, pihak-pihak terkait 
akan terus membantu pelaksa-
naan E-Tilang ini, dari data no-
pol yang terekam sudah tercatat 
di Dishub ataupun Samsat.

“Kan nanti data dari nomor 
kendaraan itu ada. Jadi kita bisa 
mudah untuk menghubungi pe-
langgar dan melakukan tilang 
kepada si pelanggar. Saya harap 
dengan adanya E-Tilang ini mas-
yarakat selalu mematuhi dan 
menjaga ketertiban lalu lintas,” 
pungkasnya.n

Jangan Langgar 
Aturan di Jalan 
Ini, Jika Tak 
Mau Kena 
Sanksi E-Tilang

FITROTIN NUFUS

Gresik, E-Progres — Pem-
bangunan underpass yang 

berada di Jalan Dr. Wahidin Su-
dirohusodo, Kecamatan Kebo-
mas, Kabupaten Gresik kembali 
dilanjutkan.

Kepala Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata Ruang (DPU-
TR), Gunawan Setiadji menga-
takan pembangunan terowon-
gan yang menghubungkan 
Jalan Sumatera dengan Peru-
mahan Randuagung tahap ke-

dua sedang berada pada proses 
lelang.

Pembangunan tahap kedua 
itu disebut-sebut dianggarkan 
hingga Rp7 miliar. Adapun pe-
kerjaannya meliputi pengga-
rapan dinding underpass yang 
longsor, peninggian dan pen-
gaspalan jalan bagian dalam.

“Anggarannya sekitar Rp 7 
miliar,” tutur Gunawan diku-
tip dari 1minute.id pada Selasa 
(16/02).

Gunawan juga menam-
bahkan bahwa underpass terse-

Proses Lelang, 
Pembangunan 
Tahap Kedua 
Underpass Gresik 
Dianggarkan 
Tujuh Milyar

but belum bisa difungsikan da-
lam waktu dekat lantaran masih 
dalam tahap kedua pembangu-
nan. Namun, akses jalan nasio-
nal Dr Wahidin Sudirohusodo 
mungkin akan dibuka.

Selama ini, kondisi terowon-
gan ditutup seng dan dinding 
underpass yang longsor terse-

but ditutup dengan terpal biru. 
Aktivitas pekerjaan pun tak ter-
lihat di lokasi.

Sesuai dengan Rincian An-
ggaran Belanja (RAB), proyek 
pembangunan underpass ini di-
biayai oleh Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Daerah (APBD) 
Gresik sebesar Rp 4,23 miliar. n

Underpass Gresik di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo.

Jembatan Warukulon Rusak Intai Pengguna 
Jalan, Satlantas Polres Lamongan Pasang Badan

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

ADYAD AMMY IFFANSAH

Lamongan, E-Progres — 
Jalan rusak intai pengguna 

jalan, tepatnya pada ruas jalan 
nasional yang ada di Jembatan 
Warukulon Kecamatan Pucuk 
Lamongan Jawa Timur.

Rusaknya jalan tersebut 
membuat Unit Turjawali Sat-
lantas Polres Lamongan menyi-
agakan anggotanya menginga-
tkan pengendara yang hendak 
melintas.

“Kami siagakan anggota dan 
ingatkan pengguna jalan dari 
arah Barat (Tuban – Babat) agar 
mengurangi kecepatan supaya 
tidak terjadi kecelakaan,” tutur 
Kanit Turjawali, Ipda Fifin Yuli 
S., Senin (15/2).

Menurut pantauan Progres-
news.id kerusakan yang menja-
di wewenang Balai Besar Jalan 
Nasional (B2JN) tersebut cukup 
parah.

Mulai dari permukaan jalan 
yang mengelupas sampai ber-
lubang hingga menembus te-
balnya kontruksi jembatan. “Ini 
lubang tembus ke bawah. Tidak 
bisa kita urug,” katanya.

Sudah ada upaya yang di-
lakukan warga setempat seperti 

memasang sparator serta kain 
sebagai penanda adanya jalan 
rusak yang berpotensi me-
makan korban.

Meski upaya yang dilakukan 
warga terbilang cukup solutif, 
imbuh Fifin, hal itu tak bisa di-
lakukan terus menerus karena 

hanya swadaya.
Untuk itu, dirinya terus me-

lakukan komunikasi intens den-
gan dinas terkait terlebih kepada 
korlap project officer jalan se-
kaligus pada Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK) untuk menun-
taskan kerusakan jalan ini. “Ba-
rusan tadi saya hubungi Pak Ju-
pri (Korlap project officer) dan 
saya tunjukkan kerusakan per-
mukaan jembatan Warukulon,” 
ungkap Fifin.

Dalam percakapanya dirinya 
mendesak percepatan penanga-
nan, karena jika dibiarkan keru-
sakan akan meluas ke bangunan 
fisik jembatan. Sedangkan untuk 
perbaikan jalan, lanjut Fifin, be-
lum ada kepastian kapan jem-
bat penghubung itu diperbaiki 
karena masih harus menunggu 
perintah provinsi.

“Sembari menunggu per-
baikan, Sat Lantas terpaksa ha-
rus intens konsentrasi di jemba-
tan Warukulon,” pungkasnya. n

AKBP Miko Indrayana, Kapolres 
Lamongan.


