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PKS Jatim inisiasi gerakan 
"Ayo Menanam" 

wujudkan ketahanan pangan
peternakan dan perkebunan harus menjadi 

keunggulan orang jatim," ucapnya.

Kang Irwan, sapaan akrabnya, mengajak agar 

bercocok tanam menjadi hobi dan gaya hidup yang 

mengajak masyarakat semakin dekat dengan alam, 

lalu menjadikannya gaya hidup, kemudian 

menjadikannya sebagai mata pencaharian.

Sementara itu, Ketua Bidang Petani Pekerja dan 

Nelayan DPW PKS Jatim Fajar Pujilaksono 

menyampaikan gerakan ini digulirkan hingga 

tingkat desa dan perkampungan.

"Sehingga nantinya bisa memanen sayur dan buah di 

lahan milik sendiri dan tidak perlu menggantungkan 

pasokan dari pasar atau daerah lain," katanya.

Dalam kegiatan sama juga dilaksanakan penyuluhan 

daring tentang cara menanam di lahan terbatas serta 

memanfaatkan limbah rumah tangga.

Sumber: antaranews.com, 10 Mei 2020

Surabaya (10/05) — Dewan Pengurus Wilayah Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) menginisiasi gerakan "Ayo 

Menanam" untuk mewujudkan ketahanan pangan di 

saat pandemik COVID-19 seperti sekarang ini.

"Gerakan ini untuk kader, lalu diteruskan ke 

masyarakat, khususnya di Jatim," ujar Ketua Umum 

DPW PKS Jatim Irwan Setiawan yang secara resmi 

meluncurkan gerakan tersebut melalui konferensi 

video di Surabaya, Sabtu.

Gerakan "Ayo Menanam", kata dia, yakni mengajak 

masyarakat bercocok tanam di rumah masing-

masing dengan memanfaatkan lahan yang ada serta 

limbah rumah tangga.

Menurut dia, di masa pandemi dan pemberlakuan 

PSBB saat ini membuat masyarakat harus lebih 

banyak di rumah sehingga gerakan ini menjadi 

momentum bagi swasembada pangan.

"Jatim adalah provinsi agrobis dengan potensi nomor 

satu di Indonesia. Maka sektor pertanian, perikanan, 

Kader PKS di Jatim saat melakukan gerakan 'Ayo Menanam' yang baru diluncurkan untuk mewujudkan ketahanan pangan

 di saat pandemik COVID-19
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PKS Jatim : Distribusi Bansos di 
Jatim Ruwet dan Bikin Gaduh

Lilik sendiri bersama fraksinya di DPRD Jatim masih 

mempertimbangkan usulan Panitia Khusus (Pansus) 

mengenai mekanisme penyaluran Bansos. Menurut 

dia, kebijakan itu harus dievaluasi, agar penanganan 

Covid-19 di Jatim tidak berlarut-larut.

“Mekanaisme tata kelola penanganan dan 

pencegahan Covid , termasuk masalah transparansi 

anggaran, antara eksekutif – DPRD hrus jalan scr 

koordinatif. Ini dewan harus tahu seluk beluk terkait 

penanganan Covid di jatim,” tandasnya.

Lilik juga menyebut agar pengawasan terhadap 

anggaran penanganan Covid-19 Pemprov Jatim 

sebesar Rp 2,3 T diperketat agar potensi pelanggaran 

bisa ditekan.

“Fungsi pengawasan anggaran, edukasi masy atas 

psbb. Penanganan dan pencegahan juga fungsi 

evaluasi (evalusi program),” tambahnya.

Sumber: kanalindonesia.com, 11 Mei 2020

Surabaya (11/05) — Sekretaris DPW Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) Jawa Timur Lilik Hendarwati 

mengaku banyak menerima keluhan warga karena 

distribusi Bantuan Sosial (Bansos) di Jawa Timur 

yang tidak merata. Menurut dia, hingga saat ini, 

banyak masyarakat kurang mampu terdampak 

pandemi Covid-19 yang belum tersentuh bantuan 

dari Pemprov Jatim dan pemerintah pusat.

“Saya melihat sudah ramai dibawah dan ruwet,” 

katanya Senib (11/5/2020).

Lilik mengaku, banyaknya keluhan masyarakat itu 

karena Pemprov Jatim tidak memiliki data yang jelas, 

mengenai jumlah masyarakat yang berhak menerima 

bantuan. Sehingga, seringkali ditemukan data ganda, 

sehingga membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk 

melakukan verifikasi di lapangan.

“Semua RT mengeluh perubahan hanya dari 

Dinsos.Dan itu butuh waktu,” tambah anggota 

DPRD Jatim itu.

Hj. Lilik Hendarwati
Sekretaris Umum DPW PKS Jatim
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DPW PKS Jatim Siap Kolaborasi 
Dengan Kapolda Jatim yang Baru

"Dengan berbagai pengalaman teritorial, fungsional, 

dan manajemen beliau, saya optimis Polda Jatim 

akan mampu mengayomi dan melindungi 

kepentingan warga Jatim," jelasnya.

Pria yang menjabat anggota DPRD Jatim dua periode 

ini juga menyampaikan terima kasih kepada Irjen Pol 

Luki Hermawan yang telah memimpin Polda Jatim 

dalam berbagai agenda penting selama lebih dari 

dua tahun terakhir.

"Kami haturkan apresiasi yang mendalam atas segala 

upaya Irjen Luki dalam membawa Jatim dalam 

kondisi kamtibmas yang kondusif melewati agenda-

agenda penting seperti Pemilu serentak lalu hingga 

penanganan covid-19 dan awal penerapan PSBB di 

beberapa daerah di Jatim," kata Irwan.

"Kami sampaikan terima kasih dan selamat bertugas 

kepada Kapolda Jatim Irjen Luki. Semoga sukses 

selalu menyertai," tutur orang nomor satu di DPW 

PKS Jatim itu.

Sumber: timesindonesia.com, 13 Mei 2020

Surabaya (13/05) — Ketua Umum Dewan Pengurus 

Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jawa 

Timur Irwan Setiawan menyambut baik dilantiknya 

Irjen Pol Dr. M. Fadil Imran, M.Si sebagai Kapolda 

Jatim menggantikan Irjen Pol. Drs. Luki Hermawan, 

M.Si kemarin, Selasa (12/5/2020).

"Kami sampaikan selamat datang dan selamat 

bertugas bagi Pak Kapolda Irjen Fadil. Sebagai salah 

satu partai politik di Jatim, PKS siap berkolaborasi 

menjaga keamanan dan ketertiban di Jatim agar tetap 

kondusif," ujar Kang Irwan, panggilan akrabnya.

Irwan menambahkan bahwa kehadiran Irjen Fadil 

sebagai Kapolda tentu diharapkan membawa 

perbaikan di Jatim. 

"Setiap pergantian kepemimpinan selalu ada 

harapan baru. Dan kita sangat optimis ada 

peningkatan kondisi kamtibmas di bawah komando 

beliau," ujar pria lulusan Universitas Airlangga ini.

Irwan mencatat setidaknya ada tiga hal yang sedang 

dan akan dihadapi Jatim dalam waktu dekat. 

"Pertama adanya wabah corona yang berdampak 

pada kondisi kesehatan, sosial, ekonomi, dan juga 

keamanan. Apalagi Jatim sekarang nomor dua 

setelah Jakarta. Zona merah hampir merata dan 

beberapa daerah juga ditetapkan PSBB oleh 

Pemerintah. 

Maka peran Polda tentu sangat besar dalam 

penanganan wabah ini bersama Pemprov dan 

seluruh elemen masyarakat," tutur Kang Irwan.

"Kedua, Lebaran dan Tahun Ajaran Baru. Ini 

biasanya berkaitan dengan soal sosial ekonomi serta 

tingkat kerawanan keamanan. Tentu Pak Kapolda 

pasti memahami," lanjutnya.

Yang ketiga adalah momentum Pilkada. "Tahun ini 

Jatim sedang melaksanakan tahapan Pilkada di 19 

kabupaten/kota. Peranan Polda sangat penting dalam 

menentukan kesuksesan agenda ini," terangnya.

Irwan meyakini berbagai tantangan di Jatim akan 

mampu diatasi dalam kepemimpinan Irjen Fadil. 
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PKS Jatim soroti insiden 
Satpol PP dengan Habib Umar

telah mencoreng institusi yang selama ini telah 

bersusah payah menjaga situasi kondusif ini," 

ucapnya.

Ia mengaku sepakat dengan Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) Jatim melalui Sekretaris Umum Ainul Yaqin 

yang seharusnya petugas bisa bersikap lebih 

persuasif.

Sebab, kata dia, Habib Umar merupakan tokoh 

masyarakat yang dihormati.

Mantan anggota DPRD Jatim dua periode itu 

mendukung adanya ketegasan dalam pemberlakuan 

PSBB, tapi jangan sampai berakhir dengan 

kekerasan.

Irwan juga menyampaikan bahwa Dewan Pengurus 

Daerah (DPD) PKS Kabupaten Pasuruan bersama 

Anggota DPRD akan menjenguk Habib Umar di 

kediamannya di Bangil sekaligus silaturahim.

Sementara itu, Polda Jatim memediasi insiden 

ketegangan di titik pemeriksaan pintu keluar Tol 

Satelit Surabaya beberapa hari lalu.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo 

Wisnu Andiko di Surabaya, Jumat, mengatakan 

pihaknya sudah meminta dua orang yang saling 

bersitegang untuk saling memaafkan satu sama lain.

"Sebetulnya kedua belah pihak sudah menjalin 

komunikasi, masing-masing menahan diri dengan 

adanya kesalahpahaman ini," katanya.

Dia berharap pada momen bulan Ramadhan ini 

kedua belah pihak bisa saling memaafkan agar dapat 

dicontoh masyarakat luas. 

Sumber: antaranews.com, 22 Mei 2020

Surabaya (22/05) — DPW Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) Jawa Timur menyoroti insiden ketegangan di 

titik pemeriksaan pintu keluar Tol Satelit Surabaya 

yang melibatkan personel Satpol PP dengan seorang 

warga Bangil, Umar Abdullah Assegaf.

"Seharusnya penegakan aturan PSBB dilakukan 

secara persuasif," ujar Ketua Umum DPW PKS Jatim 

Irwan Setiawan di Surabaya, Jumat.

Ia memberikan apresiasi kepada pemerintah, Polri, 

dan TNI di Jawa Timur yang selama ini melakukan 

penegakan PSBB secara persuasif sehingga situasi 

kamtibmas selama ini kondusif selama wabah 

COVID-19.

"Tapi, tindakan oknum petugas beberapa waktu lalu 

Irwan Setiawan, S.IP.
Ketua Umum DPW PKS Jatim
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Petugas Satpol PP dan Habib 
Umar Islah, PKS Jatim Bersyukur

boleh menyerah dan terpecah belah. Harus terus 

bersatu dan saling menjaga. Pemerintah, petugas 

keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan 

warga, seluruhnya mari bahu membahu 

menyukseskan program pemerintah yang sudah 

diputuskan. Kita optimis mampu melewati ini 

semua,” pungkasnya.

Sumber: jatim.pks.id, 23 Mei 2020

Surabaya (23/05) — Kabar tentang adanya Islah 

antara petugas Satpol PP dengan Habib Umar 

Assegaf di Bangil, Pasuruan, Jum’at malam tadi 

ditanggapi positif oleh PKS Jatim.

“Alhamdulillah, kita tentu bersyukur atas terjadinya 

Islah ini. Memang sudah semestinya demikian. 

Petugas yang keliru meminta maaf. Dan Habib Umar 

memberi teladan kepada kita dengan memberi maaf. 

Bukan hanya itu, beliau juga ternyata memberikan 

hadiah kepada petugas tersebut,” ujar Irwan 

Setiawan, Ketua Umum DPW PKS Jatim.

Irwan menambahkan, insiden kamis lalu itu memang 

cukup mengganggu perasaan dan kekhusyu’an 

ramadhan. “Karena beliau tokoh agama yang 

menjadi pemimpin umat. Tentu banyak umat Islam 

yang terganggu. Karena itu kemarin kami minta agar 

pemerintah dan petugas menyelesaikan persoalan 

ini. Dan alhamdulillah sudah selesai,” ungkap 

mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim ini.

Irwan berharap kejadian serupa tak akan terjadi lagi. 

“Seluruh pihak saya pikir sudah saling mengambil 

hikmah,” ujarnya yakin.

Dengan selesainya persoalan ini, Irwan berharap 

semua bisa kembali fokus kepada penanganan 

wabah covid-19. “Insiden kemarin ini ekses saja. 

Persoalan kita yang utama adalah pencegahan 

semakin meluasnya wabah covid-19 dan penanganan 

para penderita. Juga persoalan ekonomi yang 

dihadapi warga Jawa Timur,” paparnya.

“Kurva pandemi belum juga landai. Bahkan 

pemprov berencana melakukan PSBB di seluruh 

Jawa Timur. Tentu ini akan membutuhkan kesiapan 

dan persiapan yang lebih matang. Energi besar pasti 

akan kita butuhkan,” jelas pria berkacamata ini.

Karena itu Irwan mengajak masyarakat Jatim untuk 

bergotong royong mengatasi wabah ini. “Kita tidak Irwan Setiawan, S.IP.
Ketua Umum DPW PKS Jatim
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Punya Keluhan? Sampaikan via 
Jaring Aspirasi Virtual Fraksi PKS 

DPRD Kota Malang Hari Ini
pandemi kita adakan secara online. Melalui Zoom, 

Facebook, YouTube dan IG," ujarnya.

Acara tersebut merupakan bagian dari upaya anggota 

DPRD dalam merangkul aspirasi masyarakat Kota 

Malang. 

Karenanya, Fraksi PKS juga turut mengundang Ketua 

RT, Ketua RW, tokoh masyarakat hingga tokoh agama 

untuk turut serta bergabung dalam kegiatan tersebut. 

Masyarakat yang ingin bergabung dalam live streaming 

nanti, cukup mengakses F-PKS DPRD Kota Malang 

baik melalui sosial media Facebook, Instagram, 

ataupun YouTube. 

Trio menambahkan, melalui acara tersebut pihak Fraksi 

PKS DPRD Kota Malang menerima semua aduan dan 

saran dari masyarakat perihal penanganan Covid-19. 

“Saat ini kita ambil tema tentang Penanganan Covid-19 

di Kota Malang. Kita menerima berbagai aduan dan 

saran dari masyarakat terkait penanganan Covid-19 

yang telah dilakukan oleh Satgas Covid-19 Pemkot 

Malang," imbuhnya. Lebih lanjut, ia menyampaikan 

melalui agenda rutin Hari Aspirasi tersebut diharapkan 

masyarakat bisa dengan mudah memberikan keluh 

kesah atau aspirasinya untuk disampaikan kepada 

wakil rakyat. "Karena selain untuk menyampaikan 

kegiatan yang sudah dilakukan, kami juga menerima 

aspirasi langsung dari masyarakat terkait berbagai 

keluhan maupun saran dari masyarakat kota Malang 

itu sendiri," tandasnya

Dia menekankan, pandemi Covid-19 tak menyurutkan 

aktivitas anggota DPRD Kota Malang untuk terus 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah 

satunya yang dilakukan sistem pelayanan kepada 

masyarakat terus digalakkan yakni dengan 

menampung aspirasi dan menyampaikan pada pejabat 

publik terkait.

Sumber: jatimtimes.com, 11 Mei 2020

Malang (11/05) — Bagi warga yang tinggal di Kota 

Malang, atau warga Malang yang tengah merantau di 

seantero Indonesia, bisa ikut menyampaikan 

keluhannya secara virtual.  Siang ini (Senin, 11/5/2020) 

Fraksi PKS DPRD Kota Malang kembali menggelar 

program Hari Aspirasi. Bedanya, kali ini Fraksi PKS 

DPRD Kota Malang melakukan pertemuan tersebut 

secara virtual. 

Mengambil tema Evaluasi Penanganan Covid-19 di 

Kota Malang, seluruh elemen masyarakat diharapkan 

turut berpartisipasi dalam kegiatan yang akan 

dilangsungkan mulai pukul 13.00 WIB nanti.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Trio Agus 

Purwono menyatakan Hari Aspirasi merupakan 

program rutin fraksi PKS yang rutin dijalankan setiap 

bulan. 

Khusus di masa pandemi Covid-19, acara 

dilangsungkan melalui media daring atau online. 

"Kegiatan rutin setiap bulan, cuma karena masa 
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pengurus RT/RW belum mendapatkan sosialisasi yang 

memadai.

“Saat kami diminta mendata Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah, kami masukkan data apa 

adanya. Namun ternyata yang masuk cuma separuh. 

Yang separuhnya nggak masuk. Malah disuruh 

masukkan data lagi sebagai warga terdampak. Padahal 

yang ndak masuk MBR (masyarakat berpengahasilan 

rendah) ini justru malah yang menurut kami lebih 

membutuhkan bantuan. Kami jadi bingung dengan 

kriteria pemkot,” ujar Joni, Ketua RT di Pagesangan.

Senada dengan Joni, Suparman pengurus RT di 

Medokan Semampir menyampaikan adanya 

ketidaksamaan data MBR antara di aplikasi pemkot 

dengan data yang disodorkan Dinas Sosial melalui 

kelurahan. “Ini juga membingungkan. Di aplikasi 

sudah masuk, kok di data Dinsos belum masuk. 

Banyak warga saya seperti itu,” tuturnya.

Kelima anggota dewan dari PKS secara bergantian 

menyampaikan solusi atas aspirasi warga. “Untuk BPJS 

KIS yang terputus, datanya bisa disampaikan ke saya. 

Prinsipnya bisa dialihkan ke BPJS PBI melalui SKM 

(Surat Keterangan Miskin),” ujar Shobir.

Mengenai MBR, Ibnu Shobir menyampaikan Fraksi 

PKS telah meminta agar Pemkot menambah kuota 

MBR hingga 50 persen. “Pak Fatkur sudah 

menyuarakan ini. Sebab memang kenyataan di 

lapangan warga kita masih banyak yang belum masuk 

data. Padahal mereka memenuhi kriteria. Istilahnya 

masuk desil 1 sampai 4 dalam kategorisasi ekonomi,” 

terang Shobir.

Reni Astuti menambahkan bahwa hari ini pemerintah 

mulai mengucurkan dana 600 ribu rupiah per bulan 

kepada 174.332 KK. “Itu dana dari pemerintah pusat. 

Diberikan selama tiga bulan. Semua MBR dalam data 

Pemkot akan menerima, kecuali yang sudah 

mendapatkan PKH (Program Keluarga Harapan) dan 

BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai),” ujar Reni.

“Saya tadi cek di kantor pos, memang banyak soal 

teknis yang masih harus diperbaiki dalam penyaluran 

dana ini,” imbuh Reni.

Seorang peserta lalu menyampaikan bahwa oleh pihak 

kelurahan, mereka yang tidak masuk MBR, diminta 

untuk dimasukkan ke data warga terdampak COVID-

19.

“Itu akan dimasukkan ke dalam data bantuan 

pemerintah provinsi. Jumlahnya 200 ribu rupiah per 

bulan. Selama 3 bulan,” tambahnya.

Dalam forum yang berlangsung selama dua jam lebih 

tersebut sempat muncul pula keluhan pedagang sore. 

“Saya jual sate mulai jam 5 sore. Kalau jam 9 malam 

harus sudah tutup, ajooor Pak,” kata Zaenal seorang 

pedagang sate. Ia mengusulkan agar jam malam selama 

PSBB diundur sampai jam 11 malam.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Akhmad 

Suyanto akan menyampaikan kepada Pemkot. Ia juga 

meminta kepada pemkot untuk segera memberikan 

hak warga. “Ketaatan warga kota kepada protokol 

PSBB ini akan berbanding lurus dengan pemenuhan 

kebutuhan warga oleh Pemkot. Kalau kebutuhan warga 

dipenuhi, mereka juga akan taat. Jadi ada imbal 

baliknya,” tuturnya.

Menutup Hari Aspirasi, Sekretaris Fraksi Aning 

Rahmawati mengucapkan terima kasih kepada para 

pengurus RT/RW dan masyarakat yang telah 

menyampaikan aspirasinya. “Kita akan perjuangkan 

bersama aspirasi ini. Kami yang di dewan memang 

membutuhkan data dan masukan dari Ibu dan Bapak 

sekalian untuk mengawasi jalannya PSBB dan 

program-program penanganan COVID-19 agar berjalan 

sesuai tujuannya,” pungkasnya.

Sumber: lensaindonesia.com, 12 Mei 2020
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Banyak warga sambat, Fraksi PKS 
minta Pemkot Surabaya segera 
salurkan bantuan COVID-19 

tidak berlaku karena tidak berada di tempat saat 

dilakukan Survey.

Sedangkan Ramadhani dari Wonocolo meminta agar 

pemerintah membebaskan Pajak Kendaraan Bermotor 

selama masa pandemi. Alasannya, agar tidak antri 

bayar pajak dan meringankan beban keuangan warga.

Selain itu, Suparman di Menur Pumpungan 

mengeluhkan soal insentif bagi PAUD di tempatnya, 

yang dihentikan karena persoalan status tanah Balai 

RW. Padahal kegiatan PAUD tetap berjalan walaupun 

dengan tugas-tugas di rumah.

Keluhan terbanyak yang disampaikan para peserta 

adalah soal bantuan sosial. Pada umumnya para 

Surabaya  (12/05) —Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 

(FPKS) DPRD Kota Surabaya kembali 

menyelenggarakan Hari Aspirasi di Bulan Mei 2020. 

Mengingat masih berlakunya Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya, maka forum 

aspirasi tersebut diadakan secara online melalui 

aplikasi zoom. Selain itu juga disiarkan secara LIVE di 

halaman facebook PKS Kota Surabaya.

Sebanyak 25 orang warga kota yang diantaranya para 

pengurus RT/RW mengikuti forum online tersebut. 

Mereka mengutarakan beragam aspirasi kepada lima 

anggota Fraksi PKS dengan antusias. Misalnya 

Muhammad Arif dari Nyamplungan, Ampel 

menyampaikan soal BPJS KIS warga nya yang tiba-tiba 
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Data MBR, Pemkot 
Surabaya Diminta 
Tak Tinggal Diam

Surabaya (12/05) — Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya 

Reni Astuti meminta agar Pemkot Surabaya tidak 

tinggal diam terkait maraknya informasi jika data 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ternyata 

kurang akurat. Misalnya, nama warga telah lama 

meninggal bertahun-tahun yang lalu masih tercatat 

sebagai penerima manfaat.

“Kemudian beberapa informasi warga yang masuk, ada 

penerima yang kaya atau mampu tetapi tercatat sebagai 

MBR dan sebaliknya warga kurang mampu yang 

seharusnya berhak menerima tidak tercatat. Keluhan 

dan pengaduan yang demikian muncul dari berbagai 

pembicaraan di masyarakat, sosial media, dan juga 

ketika keluhan tersebut disampaikan langsung oleh 

warga ke saya,” kata Reni. 

 “Terkait dengan kondisi tersebut, maka Pemkot 

Surabaya perlu menyikapi dengan serius karena data 

MBR menjadi data yang sangat penting sebagai pijakan 

tidak hanya dalam bantuan sosial COVID-19. Data 

MBR juga menjadi pijakan bagi Pemkot dalam 

melakukan intervensi membantu warga pada program 

kesejahteraan yang lain diantaranya pada Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB) digunakan sebagai pijakan 

pendaftaran PPDB jalur mitra warga. Kemudian data 

MBR digunakan sebagai pijakan dalam memberikan 

beasiswa kuliah, pemberian premi BPJS-PBI, digunakan 

juga untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Jika 

tidak dilakukan perbaikan, maka program-program 

kesra tidak tepat sasaran sehingga tidak menunjang 

output kinerja program Pemkot,” tambah politisi PKS 

ini.

Lebih lanjut, Reni pun memberikan beberapa usulan 

kepada Pemkot Surabaya sebagai solusi di kala kisruh 

data MBR ini. “Pertama, Updating Data MBR. Pemkot 

memfasilitasi RW untuk verifikasi data MBR di 

wilayahnya, dengan memilah warga yang sudah 

meninggal dan warga yang mampu tetapi tercatat serta 

warga yang membutuhkan tetapi belum terdaftar. 

Reni Astuti, S.SI.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya 

Warga yang sudah meninggal, jika masih memiliki 

keluarga maka bantuan akan diberikan pada keluarga. 

Kemudian data warga yang mampu harus dilakukan 

pemutakhiran dengan mengalihkan data warga yang 

mampu tersebut ke warga tidak mampu yang belum 

terdaftar sebagai MBR. Begitupun jika warga pindah,” 

katanya.

“Kedua, segera Sampaikan ke Kemensos RI Proses 

tersebut harus segera dilakukan agar warga yang tidak 

mampu dapat segera terpenuhi haknya dan 

diupayakan dapat tercatat sebagai penerima bantuan 

sosial tunai (BST). Warga yang mampu harus diganti 

dengan warga yang tidak mampu untuk menerima 

BST. Pemutakhiran data dilakukan dengan segera 

melaporkan kepada Kementerian Sosial RI, selama 

Pemkot cepat menindaklanjuti perubahan data yang 

diajukan maka warga tidak mampu dapat segera 

terbantu. Bantuan sosial tunai ini akan berlangsung 

hingga tiga bulan kedepan,”

“Edukasi Warga Mampu yang dimiskinkan oleh Data 

Di sisi lain Pemkot perlu melakukan edukasi dan 

pemahaman bagi warga yang mampu. Saya kira warga 

yang mampu ini memahami dan berkenan jika harus 

mengalihkan bantuan ke warga yang lebih berhak 

selama ada penjelasan yang baik oleh Kelurahan 

setempat. Dalam hal ini, Pemkot harus proaktif 

menindaklanjuti kekurangakuratan data MBR,” 

pungkas Reni.

Sumber: beritajatim.com, 12 Mei 2020
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Dukung PSBB, Fraksi PKS Minta 
Pemkot Malang 

Seriusi Kekurangan Ini
Malang (13/05) — Fraksi PKS DPRD Kota Malang 

mendukung pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB) Malang Raya. Meski begitu, PKS tetap 

menekankan agar Pemerintah Kota Malang 

memperhatikan beberapa hal yang harus dipenuhi 

selama PSBB dilaksanakan. Anggota DPRD Kota 

Malang Fraksi PKS, Ahmad Fuad Rahman 

menyampaikan, PSBB Malang Raya menjadi salah satu 

upaya dalam percepatan penanganan Covid-19. 

Sehingga, dia mendorong agar penerapan PSBB 

dilaksanakan secara maksimal dan bisa belajar dari apa 

yang telah dilaksanakan di Surabaya Raya.

"Dan ketika Perwal PSBB ini sudah keluar, agar secara 

masif disosialisasikan kepada masyarakat," katanya.

Sosialisasi menurutnya harus bersifat masif kepada 

masyarakat di masing-masing wilayah. Sehingga, 

masyarakat bisa mengetahui secara mendetail dan 

teredukasi dengan baik berkaitan dengan PSBB itu 

sendiri. Di sisi lain, dia pun berharap agar Pemerintah 

Kota Malang berpacu dengan waktu dalam menangani 

amburadulnya data penerima bantuan sosial. 

Salah satunya agar pendataan dapat dilakukan secara 

terintegrasi melalui kebijakan satu pintu yang 

melibatkan RT, RW dan Lurah sebagai bagian dari 

pemerintahan terkecil dengan supervisi penuh oleh 

Pemerintah Kota Malang.

Hal ini dilakukan agar data yang masuk merupakan 

data valid dan faktual. Selain itu, pemerintah juga 

diharapkan agar bisa mempublikasikan aplikasi 

Sibansos yang kini dimanfaatkan tim untuk mendeteksi 

NIK warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan.

Ketika aplikasi tersebut juga bisa diakses masyarakat, 

maka akan meningkatkan keterbukaan dan 

transparansi atas program Jaring Pengaman Sosial Kota 

Malang. Karena masyarakat juga dilibatkan langsung 

untuk mengawasi.

"Masyarakat juga bisa membantu agar tak terjadi 

penerima ganda," terang Fuad.

Lebih jauh dia menyampaikan, selama ini skema dan 

jenis bantuan yang diberikan ke masyarakat sangat 

beragam. 

Namun pemahaman masyarakat berkaitan dengan jenis 

bantuan yang diberikan tersebut masih sangat terbatas. 

Sehingga dia meminta Pemkot Malang lebih masif lagi 

mensosialisasikan skema pencairan bantuan sosial. 

"Baik itu mengenai berapa lama bantuan cair setelah 

pendataan berakhir, mekanisme pencairan dana 

bantuan sosial, serta aturan lain yang mengikuti," 

tambahnya. Hal itu dilakukan agar masyarakat 

mendapatkan kepastian serta meminimalkan 

disinformasi yang berkembang terkait bantuan sosial. 

Selanjutnya, Pemerintah Kota Malang juga dapat 

melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh 

pendidikan, dan media untuk menyukseskan kebijakan 

PSBB.

Sumber: jatimtimes.com, 13 Mei 2020

Ahmad Fuad Rahman
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Malang 
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DPRD Dorong Pemkot Malang Fokus 
Optimalisasi Kampung Tangguh

sanitizer, dan penyemprotan disinfektan dilakukan 

suka rela. Tidak ada timbal balik kepada mereka yang 

bersifat materi. Semua ingin Covid-19 berlalu, enyah 

dari Bumi Arema bahkan dunia.

Upaya relawan seperti yang dilakukan Relawan MBLC 

yakni membentuk Kampung Tangguh. Data terupdate, 

dilaporkan sudah ada 66 Kampung Tangguh yang 

terbentuk. Rinciannya, 62 ada di Kota Malang, 2 di Kota 

Batu, dan 2 di Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Asmualik berharap semangat yang dibangun para 

relawan Covid-19 adalah semangat maraton. Artinya, 

tidak 'panas' di awal pembentukan saja tapi berlanjut 

seterusnya mengingat imbas dari pandemi ini cukup 

luar dan berkelanjutan. "Dampaknya tidak hanya 

kesehatan tapi juga ekonomi. Minimal satu tahun ke 

depan tetap ada jenjang komunikasi. Penting sekali 

adanya relawan ini," tutur anggota Fraksi PKS DPRD 

Kota Malang itu. 

Sumber: jatimtimes.com, 14 Mei 2020

Malang (14/05) — DPRD mendorong Pemkot Malang 

melakukan percepatan penanganan Covid-19 dan 

dampak sosial ekonomi yang semakin jelas dirasakan 

masyarakat. Kampung Tangguh yang digagas 

Universitas Brawijaya (UB) bersama relawan Malang 

Bersatu Lawan Corona (MBLC) diminta supaya 

dioptimalkan gerakannya.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kota 

Malang, Asmualik, saat rapat koordinasi bersama Wali 

Kota Malang dan 36 perwakilan relawan se-Kota 

Malang di Balai Kota Malang, Kamis (14/5/2020).

"Kami minta (Pemkot) segera membentuk Kampung 

Tangguh ini. Maksimalkan saja. Karena semangat 

mereka adalah semangat gotong royong," tegas Politisi 

PKS itu. Asmualik menjelaskan, peran relawan 

mempunyai tempat sangat strategis dalam upaya 

mencegah penyebaran Covid-19, bahkan membantu 

meringankan beban masyarakat.

Melalui relawan, lanjutnya, hal teknis berkaitan medis 

seperti bantuan alat pelindung diri, masker, hand 

Wakil Ketua DPRD Kota Malang Asmualik (paling kiri) bersama Wali Kota Malang (tengah) dan Wawali Kota Malang usai 

pertemuan dengan perwakilan relawan se-Kota Malang.
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F-PKS Sebut Pendataan Bansos 
di Kota Malang Masih Lemah

berdiskusi dengan salah satu RT/RW, mereka 

menyampaikan bahwa dari Kelurahan itu tidak jelas, 

pendataan itu buat apa. Akhirnya sempat ditemukan 

bahwa PKL sebanyak 30an orang didata semua, 

padahal bukan warga setempat," ungkap Bayu Rekso 

Aji, Bendahara F-PKS DPRD Kota Malang.

Lanjut Bayu, hal seperti itu terjadi karena dari RT/RW 

tidak mengetahui bahwa informasi yang diberikan 

tersebut adalah untuk bansos. 

“Tahunya mereka itu pendataan untuk keamanan, 

dan akhirnya bansos yang turun hanya tiga. Hal-hal 

seperti kejelasan dari atas ke bawah itu yang masih 

kurang, dan kasian kepada RT/RW nya karena 

mereka menjadi sasaran emosi dari masyarakat," 

sambungnya.

Hal itu sempat diutarakan F-PKS dalam pembahasan 

wakil rakyat di kantor DPRD Kota Malang dan hal 

tersebut harus segera diselesaikan agar masyarakat 

yang terdampak Covid-19 bisa segera mendapatkan 

bantuan.

"Tapi kami sempat membicarakan bahwa di lapangan 

pendataan masih berjalan lambat, masih kurang 

efektif dan banyak keluhan di lapangan. Artinya 

masih banyak ditemukan bantuan yang double, lalu 

yang seharusnya dapat lalu jadi tidak dapat dan 

sebagainya," ujarnya.

Untuk mengantisipasi kejanggalan dalam pendataan 

itu, F-PKS memunculkan ide bahwa pendataan bisa 

dilakukan satu pintu untuk mengurangi kerancuan.

"Dari diskusi internal kami, muncul gagasan bahwa 

pendataan itu harus melalui satu pintu. 

Sebelumnya pendataan dilakukan di lima OPD yakni 

Dishub, Disdik, Disporapar, Diskopindag sama 

Dinsos. Itu kan menurut kami tumpang tindih, dan 

jika bisa dilakukan satu OPD saja akan sangat bagus 

karena mengurangi kerancuan pada data," 

pungkasnya.

Sumber: jatimtimes.com, 15 Mei 2020

Malang (15/05) — Situasi pandemi Covid-19 membuat 

masyarakat bingung dengan bantuan sosial (bansos) 

yang turun tidak merata. Hal tersebut dinilai oleh 

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota 

Malang karena lemahnya pendataan.

Padahal, dampak Covid-19  sangat dirasakan 

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebab, 

dalam aturan social distancing yang sedang digalakkan 

oleh pemerintah ini menyulitkan perputaran roda 

perekonomian.

Terkait dengan pendataan yang dilakukan Pemkot 

Malang, F-PKS DPRD Kota Malang menilai informasi 

dari pucuk pimpinan ke bawah sangat lemah, sehingga 

membuat pendataan tidak berjalan secara efektif.

"Saya rasa pendataan masih lemah. Karena saya sempat 

Bayu Rekso Aji 
Bendahara Fraksi PKS DPRD Kota Malang 
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Jelang Lebaran, Anggota Fraksi PKS 
DPRD Kota Malang Bagikan 

1 Ton Beras
Pemkot sedikit lambat paling tidak membantu," 

tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PKS, Fuad 

Rahman, mengapresiasi langkah yang dilakukan 

Bayu. Melalui PKS, pihaknya berkomitmen 

melakukan aksi sosial kemanusiaan dalam rangka 

mencegah penyebaran Covid-19 serta penanganan 

dampaknya.

"Ini pesan untuk pemerintah. Bahwa anggaran Covid-

19 harus tepat sasaran dan akan kita kawal bersama-

sama. PKS sendiri memberikan 165 juta sekian untuk 

peduli Covid-19. Bentuknya sembako hand sanitizer 

masker dan lain-lain," ungkapnya. Politisi dari Fraksi 

PKS DPRD Kota Malang itu berharap anggaran APBD 

yang besar ini bisa dikawal dan dikontrol bersama-

sama.

Sumber: jatimtimes.com, 22 Mei 2020

Malang (22/05) — Anggota Fraksi PKS DPRD Kota 

Malang, Bayu Rekso Aji, melalui Program Gaji untuk 

Rakyat membagikan 1 ton beras untuk warga 

terdampak Covid-19, Jumat (22/5/2020). Rinciannya, 1 

ton beras tersebut dikemas dalam 200 bingkisan 

masing-masing 5 Kg. Masyarakat yang mendapatkan 

adalah mereka yang secara langsung terdampak Covid-

19.

"Baksos seperti ini kami lakukan sebelum menjadi 

anggota dewan. Karena usaha saya juga kebetulan di 

sini (Samaan). Sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat 

Allah swt yang dianugerahkan selama ini," kata Bayu.

Ia berkoordinasi dengan RT RW setempat untuk 

memastikan penyaluran bantuan merata dan tepat 

sasaran. Setiap hari Jumat ia rutin melakukan bakti 

sosial.

"Harapan kami program ini membantu meringankan 

beban masyarakat yang terdampak Covid-19. Apalagi 

Penyaluran bantuan Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, membagikan bantuan kepada warga.



Irwan Setiawan, S.IP
Ketua Umum DPW PKS Jatim

PKS Jawa Timur @PKSJATIM @PKSJATIMPKSTV Jatim www.jatim.pks.id
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Bansos Covid Amburadul 
DPRD Jatim Tuding Ada Ketidak 

Harmonisan Pemprov dan 
Pemkot Surabaya

masing. Kasihan rakyat yang jadi korban,” tandasnya 

dengan nada kesal.

Sementara itu kepala BPBD Jatim Subhan mengakui 

keterlambatan ini karena persoalan tehnis. Sehinga 

bantuan dari pemerintah provinsi belum sampai ke 

tangan warga Jatim. Uniknya Subhan terkesan 

menyalahkan pihak Pemkot maupun Pemkab yang 

belum menyerahkan rekening terkait penyaluran 

anggaran bagi masyarakat yang ada di wilayah 

masing – masing.

” Hari ini Pemprov Jatim akan melakukan koordinasi 

lewat Daring terhadap Pemkot/ Pemkab di seluruh 

wilayah Jatim untuk mempertanyakan kenapa kok 

belum menyetorkan nomor rekening supaya sesegera 

mungkin Pemprov Jatim memberikan anggaran 

sebesar rp 450 Milyar untuk di bagikan di 38 

kabupaten/ kota di seluruh Jawa Timur akibat 

Dampak Pandemi wabah corona ini, ” kata Subhan.

Sumber: kanalindonesia.com, 04 Mei 2020

Surabaya (04/05) — Komisi E DPRD Jatim mencium 

aroma kurang harmonis antara Pemprov Jatim dan 

kabupaten kota yang melakukan PSBB, terutama 

Surabaya. Akibatnya sampai saat ini bantuan pemprov 

untuk kabupaten kota belum juga dicairkan.

Ini diungkap Wakil Ketua Komisi E Ir. Artono, usai 

komisinya memanggil BPBD , Disnsos Jatim dan 

beberapa dinas terkait penyaluran Bansos Covid 19 

Pemprov Jatim Senin (4/5/2020).

“Kami mencium aroma tidak harmonis antara dua 

institusi ini terutama Pemprov Jatim dan pemkot 

Surabaya. Dari hearing tadi kan jelas komunikasi 

kurang bagus. Pemerintah provinsi Kurang intens 

koordinasi dengan pemerintah tingkat 2 sehingga 

menyebabkan terlambatnya bantuan dari Pemprov 

untuk masyarakat,” ungkap Artono.

Dengan kondisi sekarang harusnya pemprov lebih 

bersikap mendukung dengan lebih pro aktif 

berkomunikasi dengan kota kabupaten. “Seharusnya 

Pemprov dalam hal ini BPBD Jatim harus pro aktif 

koordinasi dengan Pemkot/ Pemkab setempat sehingga 

tidak terjadi miskomunikasi yang menyebabkan tidak 

singkronnya data yang ada di lapangan , ” tegas Politisi 

PKS ini.

Artono memcontohkan banyak masyarakat yang sudah 

dapat bantuan dari dari pemerintah malah dobel dobel 

sedang yang belum terdata namun butuh bantuan sama 

sekali gak teresentuh,” pokoknya datanya amburadul , 

kasihan mereka yang terdampak hanya karena gak 

punya KTP jadi gak diperhatikan, padahal kan 

harusnya dapat. Ini yang kita minta dapat perhatian 

katanya sih janjinya dapat 200 ribu. Saya sendiri terus 

berupaya membantu secara mandiri orang orang yang 

begini ini segera dapat bantuan. Kami berharap 

pemprov dan pemkot harus bersama sama 

mengerjakan ini. Jangan mempertahankan ego masing 
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Fraksi KBN DPRD Jatim Desak 
Pemprov Sediakan RS Khusus Corona

Khusus Corona sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

"Apalagi virus ini telah bermutasi dari virus yang 

telah ada sebelumnya. Dengan adanya RS Corona, 

maka kita sudah siap apabila andaikata nanti 

menemukan jenis virus yang bersumber dari virus 

Corona," ungkapnya.

Sedangkan untuk mendirikan RS Khusus Corona ini 

kata legislator PKS asal Malang Raya ini sangat 

mudah. Cukup ditunjuk RS yang telah ada untuk 

menangani Corona.

"Tinggal menunjuk RS Pemerintah maupun RS Swasta 

yang telah ada. Sedangkan anggarannya bisa 

dicarikan oleh Pemprov untuk pemenuhan tenaga 

medis, SDM maupun sarana pendukung lainnya," 

urainya. Apabila RS Khusus Corona terealisasi, Ketua 

Fraksi KBN DPRD Jatim, Dwi Hari Cahyono ini yakin 

penanganan virus Covid-19 tersebut akan menjadi 

lebih mudah lagi.

Sumber: timesindonesia.com, 05 Mei 2020

Malang (05/05) — Belajar dari banyaknya buruh PT HM 

Sampoerna di Kota Surabaya yang terpapar virus 

Covid-19, Fraksi KBN DPRD Jatim Desak Pemprov 

menyediakan RS Khusus Corona. Ketua Fraksi KBN 

DPRD Jatim, Dwi Hari Cahyono mengatakan, 

banyaknya buruh PT HM Sampoerna yang terjangkit 

virus Covid-19 ini, salah satu penyebabnya adalah 

sulitnya mencari kamar untuk perawatan.

"Maka dari itu, perlunya RS Khusus Corona. Artinya, 

yang ditangani khusus hanya Corona. Sehingga tidak 

kesulitan mendapatkan perawatan bagi yang terjangkit 

virus tersebut," ujarnya kepada TIMES Indonesia, 

Selasa, (5/5/2020).

Lebih lanjut dia menjelaskan, apalagi Virus Corona 

memerlukan penanganan khusus. "RS Darurat berbeda 

dengan RS Khusus Corona. Artinya, RS ini bisa 

digunakan sampai kapanpun, meski wabah maupun 

Pandemi ini berakhir," terangnya.

Apalagi kata politisi PKS ini, penyebaran virus Covid-

19 tidak bisa diprediksi. Sehingga keberadaan RS 

Dwi Hari Cahyono, S.Hut.
Komisi B DPRD Jatim

Dwi Hari Cahyono, S.Hut.
Komisi B DPRD Jatim
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Berlakukan Genap di Pasar 
Tradisional, Khofifah Dinilai Tak 

Pro Rakyat
Surabaya (06/05) — Anggota Komisi B DPRD Jatim Dwi 

Hari Cahyono melihat kebijakan gubernru Khofifah 

yang memberlakukan sIstem ganjil genap pada setiap 

pasar tradisional di Jatim di tengah memutus mata 

rantai Covid-19 bukanlah kebijakan yang pro rakyat 

dan pedagang kecil.

Kebijakan tersebut justru mengancam kelangsungan 

hidup pedagang tradisional bukan mensejahterakan 

pedagang. Meski dalih yang digunakan yaitu untuk 

memutus mata rantai Covid-19.

“Seharusnya gubernur membuat kebijakan yang cerdas 

agar perekonomian pedagang di pasar tradisional tetap 

hidup. Kami dukung upaya gubernur memutus mata 

rantai Covid-19, tapi jangan membuat kebijakan yang 

ngawur dan jelas ini yang rugi adalah pedagang kecil 

jika diberlakukan kebijakan ini. Kami dengan tegas 

menolak kalau kebijakan ini diperuntukkan bagi 

pedagang saja. Ini jelas kebijakan yang tak pro rakyat 

dengan dikemas untuk memutus pandemik covid-19,” 

ungkapnya, Rabu (6/5/2020).

Pria yang juga ketua Fraksi Partai Keadilan Bintang 

Nurani( FKBN) DPRD Jatim ini mengatakan, di pasar 

tradisional, letak antar kios satu dengan yang lainnya 

sudah satu meter lebih, sehingga penerapan ganjil 

genap tak layak diberlakukan. “Untuk pedagang sudah 

berjarak. Saat ini yang harus diatur itu pembeli, bukan 

pedagang,” jelasnya.

Saat ini yang harus menjadi perhatian dari gubernur 

adalah pembeli yang ada di pasar tradisional.

“Harus mengerahkan relawan yang bertugas di pasar 

untuk mengingatkan pembeli dan pedagang untuk 

tetap jaga jarak, mencuci tangan hingga menggunakan 

masker. Bisa juga lewat pengeras suara dipasang untuk 

mengingatkan imbauan pemerintah tersebut,” jelas 

politisi PKS(Partai Keadilan Sejahtera) ini.

Diungkapkan oleh Dwi, saat ini kondisi ekonomi rakyat 

sudah susah akibat Pandemi Covid-19, jika 

diberlakukan sistem ganjil genap, pendapatan 

pedagang akan semakin turun lagi.

”Seharusnya pemprov maupun gubernur berpikir ke 

arah sana,” lanjut pria yang juga bendahara 

Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Malang 

Raya.

Tak hanya itu, lanjutnya, pihaknya juga meragukan 

jika sistem ini diberlakukan, akan menjamin pandemi 

Covid-19 akan menurun. “Tak menjamin jika ganjil 

genap diberlakukan pandemi menurun. Gubernur 

maupun Pemprov tak berani menjamin untuk itu. Ini 

jelas kebijakan yang mengancam kelangsungan 

perekonomian pedagang pasar tradisional di Jatim,” 

tandasnya. Sebelumnya, munculnya klaster baru di 

pasar Pujon Malang sebagai sebaran pandemi Covid-

19, menginisiasi dari Gubernur Jatim Khofifah untuk 

memberlakukan sistem ganjil genap di pasar 

tradisional.

Sumber: inikata.com, 06 Mei 2020

Dwi Hari Cahyono
Anggota Komisi B DPRD Jatim



PKS Jawa Timur PKSJATIM @PKSJATIM jatim.pks.id

BERITA DPRD JATIM
jatim.pks.id | Minggu, 31 Mei 2020

Banyak Keluhan Pekerja Shift Malam, 
Sulit Masuk Wilayah PSBB, 
Dewan Minta Dilonggarkan

Jangan Sampai Ganggu yang Perlu 

Anggota Komisi C DPRD Jatim Lilik Hendarwati 

mengaku menyesalkan jika pemberlakuan jam malam 

sampai mengganggu orang yang sedang mencari 

sandang-pangan untuk memenuhi kebutuhan 

keluarganya.

“Harusnya jika pekerja yang kondisinya dinyatakan 

sehat, dan memang jam kerjanya melewati batas jam 

malam, ya ada kebijakan khusus, sepanjang mereka 

bisa menunjukkan bukti-bukti nyata mereka memang 

bekerja shif malam,” ujar politisi asal PKS saat 

dikonfirmasi Jumat (8/6/2020).

Sebaliknya,  kalaupun kebijakan PSBB tersebut 

diberlakukan sama untuk semua orang yang keluar 

Surabaya (08/05) — Satu sisi jalanan masih banyak yang 

macet, di sisi lain, pekerja shift malam merasa 

kerepotan memasuki daerah PSBB (Pembatasan Sosial 

Berskala Besar). 

Kini, sejumlah pekerja khususnya yang masuk shif 

malam, mengaku kesulitan masuk wilayah Surabaya, 

Sidoarjo dan Gresik, meski sudah menunjukkan surat 

atau ID karyawan.

Tak ayal, keluhan pemberlakuan jam malam yang 

terkesan tanpa pilih-pilih itu, mereka adukan ke 

anggota DPRD Jatim dengan harapan agar ada win-win 

solusi yang terbaik. Untuk menghindari jam malam, 

para pekerja terpaksa berangkat dari rumah lebih awal 

sehingga jam istirahat mereka juga berkurang.
Dwi Hari Cahyono, S.Hut.
Komisi B DPRD Jatim

Lilik Hendarwati
Anggota Komisi C DPRD Jatim 
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malam, di situ pemerintah mempunyai tanggung 

jawab ekonomi dan sosial bagi mereka yang 

terdampak. Caranya dengan memberikan bantuan 

secepatnya.

Begitu pula dengan pemilik usaha, seharusnya mereka 

memahami kondisi seperti ini. Di mana pekerja 

diberikan kelonggaran jika terlambat masuk. Dan 

haknya harus diberikan semua. Termasuk pemberian 

bantuan ekonomi, keamanan pangan, bila terpaksa 

harus libur sehingga pekerja seperti ini juga 

dimasukkan dalam korban terdampak covid-19.

“Posisi keterlambatan karyawan karena kondisi 

lapangan seperti itu memang seharusnya tidak 

mendapat hukuman. Artinya mereka tetap mendapat 

hak sebagai pekerja aktif. Walaupun sedikit minus jam 

kerja atau paling tidak ada SOP Corona tentunya 

dengan berbagai syarat yang dipenuhi oleh para 

karyawan,” harap Lilik

Alumnus ITS ini mengaku cukup banyak menerima 

pengaduan kaum pekerja baik melalui WA maupun 

Medsos. Salah satunya dari salah satu buruh, bernama 

Yudha Anshari.

Dalam pengaduan yang disampaikan, kata Lilik para 

buruh yang ada di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik 

memohon bantuan untuk kemudahan akses bekerja 

sepanjang pelaksanaan PSBB di wilayah Surabaya 

Raya.

Mereka Cari Sandang-Pangan

Dalam pelaksanaan PSBB terutama bagi buruh shift 

sore yang hendak pulang sekitar pukul 22.00 dan shift 

malam yang masuk pukul 22.00 sering mengalami 

kesulitan dalam melintasi batas Kota Surabaya, 

Sidoarjo maupun Gresik. Padahal mereka sudah 

mengantongi surat izin dari Kementerian 

Perindustrian, surat keterangan kerja dari kantor, ID 

Card kantor, surat dari Dinas Tenaga Kerja kabupaten / 

kota, KTP dan SIM.

“Sekalipun kami sudah memakai APD, bawa 

kelengkapan surat – surat tersebut, dan tidak 

melanggar lalu lintas kami tidak diizinkan melintas. 

Akibatnya kami yang shift malam terpaksa berangkat 

dari rumah lebih sore dan menunggu sekitar 3 jam di 

kantor agar terhindar dari jam malam yang 

mengakibatkan kami lelah menunggu bukan lelah 

bekerja. Atau kami harus memutar jauh mencari jalan 

agar bisa masuk ke kota tempat kami bekerja,” jelas  

Yudha Anshari.

Sedangkan untuk buruh yang shift sore terpaksa 

memutar mencari jalan pulang yang boleh dilewati 

sehingga menambah kelelahan usai bekerja. Bahkan 

ada yang menunggu di kantor sampai subuh lalu baru 

pulang.  Hal seperti ini membuat suasana 

kontraproduktif terhadap buruh yang butuh bertahan 

hidup dan wajib menjaga kesehatan agar tidak tertular 

covid-19.

Di sisi lain, para pengusaha juga dirugikan karena 

pekerjanya bekerja dalam keadaan tegang dan tertekan 

yang pada akhirnya menurunkan produktivitas, di 

mana jika diakumulasikan akan berpengaruh pada 

produktivitas nasional serta perekonomian makro 

khususnya di Jatim.

Dalam suratnya Yudha juga berpesan agar 

pengaduannya disampaikan ke Gubernur Jatim dan 

DPRD Jatim. “Karena itu sebagai wakil rakyat kami 

menyampaikan keluhan ini ke Gubernur Jatim agar 

segera ada solusi untuk buruh di Surabaya Raya,” 

pungkas Lilik Hendarwati. 

Sumber: duta.com, 08 Mei 2020
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PKS Sebut Lima Alasan yang Bisa 
Buat DPRD Jatim Gulirkan 

Pembentukan Pansus Covid-19
koordinasi antara eksekutif dan DPRD harus jalan 

sehingga kami tahu seluk beluk terkait penanganan," 

katanya.

Apalagi, menurutnya besarnya anggaran yang 

dikeluarkan tersebut berbanding terbalik dengan 

kesiapan penyaluran bantuan. "Kesiapan di lapangan 

masih perlu ditingkatkan. Kami khawatir 

penggelontoran dana malah tidak tepat sasaran," 

katanya.

Alasan kedua, dewan dalam fungsi pengawasan tetap 

harus terlibat mengingat masing-masing anggota dewan 

juga memiliki konstituen yang terdampak langsung 

pandemi ini. "Masyarakat/konstituen selalu 

menyampaikan aspirasi sekaligus keluhan dan curhatan 

kepasa kami," katanya.

Alasan berikutnya, Pansus juga mengantisipasi 

penyalahgunaan wewenang. Selain itu, Pansus ini bisa 

dibentuk untuk memberikan pemahaman kepada 

masyarakat.

Misalnya, edukasi kepada masyarakat atas Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB). "Contohnya, penanganan 

dan pencegahannya. Dari kemarin kaya tarik ulur, satu 

pihak menguatkan, lainnya mengendurkan sehingga 

masyarakat jadi jenuh," katanya.

Sedangkan alasan terakhir, mengingat pentingnya fungsi 

evalusi program yang kini dibuat Pemprov Jatim. 

"Prinsipnya, dewan juga harus dilibatkan dan diberikan 

penjelasan mengenai rencana program. Sebab, dewan 

juga ditabrak (ditanya) warga dan perangkat desa," 

pungkasnya.

Namun, PKS yang kini tergabung dalam Fraksi Keadilan 

Bintang Nurani (bersama PBB dan Hanura) masih harus 

bekerja keras untuk meyakinkan mayoritas Fraksi 

apabila menginisiasi pembentukan Pansus. Apalagi, 

Surabaya (07/05) —Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

menjelaskan tak menutup kemungkinan DPRD 

akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) 

penanganan covid-19. Menurut politisi PKS di 

DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, ada empat alasan 

yang bisa menjadi dasar pembentukan pansus 

Covid-19 di DPRD Jatim.

"Sedari awal, kami mendukung pembentukkan 

pansus ini," kata Lilik kepada Surya.co.id ketika 

dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (7/5/2020).

Menurut Sekretaris PKS Jatim ini, alasan-alasan 

tersebut bisa saja menjadi dasar kuat bagi DPRD. 

Pertama, sebagai bentuk pengawasan terhadap 

besarnya dana yang digulirkan untuk penanganan 

covid-19 yang mencapai Rp2,3 triliun.

"Jumlah ini kan luar biasa. Bahasa Jawanya, jor-jor 

an," kata Anggota DPRD Jatim dari dapil Jatim 1 

(Surabaya) ini.

Selain soal perencanaan, 

mekanisme tata kelola 

penanganan dan 

pencegahan Covid 

juga harus 

disampaikan 

kepada DPRD. 

"Termasuk, 

masalah 

transparansi 

anggaran, 

Hj. Lilik Hendarwati
Anggota Komisi C DPRD Jatim
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sebelumnya sejumlah Fraksi menyebut pembentukan 

Pansus di DPRD Jatim belum mendesak.

Di antaranya, Partai Gerindra yang menyebut tak perlu 

membentuk Pansus terkait penanganan covid-19 di 

level DPRD Jawa Timur. Sekalipun, partainya ikut 

menggalang dukungan pembentukan di level DPRD 

Surabaya.

Sekretaris DPD Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad, 

menyebut pihaknya masih cukup optimistis dengan 

penanganan covid-19 di level provinsi yang kini 

dipimpin oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar 

Parawansa. "Saya pribadi berpendapat tidak perlu. 

Pansus terlalu bernuansa politik," kata Sadad ketika 

dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (6/5/2020).

"Saya pribadi masih husnuzan, selalu berbaik sangka. 

Gubernur dan jajaran Gugus Tugas dapat bekerja 

secara taktis dengan memanfaatkan seluruh 

kewenangan kebijakan dan anggaran yang ada," 

katanya.

Sekalipun demikian, pihaknya tak memungkiri bahwa 

Pemprov Jatim masih harus bekerja ekstra dengan 

masih banyaknya beberapa temuan kluster baru. "Akan 

tetapi kebobolan pada klaster-klaster massal yang 

harusnya dapat terdeteksi dengan akurat, menandakan 

Gubernur harus segera mengkonsolidasikan 

jajarannya. Harus cepat dan tepat," kata Sadad.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ini menjelaskan bahwa 

pihak legislatif telah konsisten mendukung percepatan 

penyelesaian covid-19 di Jawa Timur. "Dalam hal 

penanganan Covid-19, Gubernur butuh DPRD hanya 

untuk tujuan relokasi dan refocusing anggaran," kata 

Sadad.

Sumber: surya.co.id, 07 Mei 2020
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Tak Jelas, Dewan Jatim Sorot 
Pemberlakuan PSBB Di Surabaya 

Raya Dan Malang Raya
cuma membagi masker saja,” sambungnya.

Untuk pemberlakuan PSBB, sambung Dwi, semuanya 

harus diserahkan kepada masyarakat, termasuk ada 

sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. ”Adanya 

sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam 

menerapkan standart Covid-19. Misalnya di pasar 

harus ada standar Covid-19 antara pedagang dan 

pembeli,” sambungnya.

Dwi juga melihat dalam pelaksanaan PSBB di Jatim 

tak jelas karena tak ada konsep yang benar-benar 

untuk memutus pandemi Covid-19. “Saya lihat 

pemberlakuan PSBB saat ini tanpa ada konsep yang 

jelas dan hanya ikut-ikutan tentunya akan sia-sia,” 

jelasnya.

Diterangkan oleh aktivis NU ini, jika sampai saat ini 

pemberlakuan PSBB tak memiliki konsep dan target 

yang jelas, maka Pandemi Covid-19 tak bisa diputus 

di Jatim. “Kalau namanya ikhtiar tentunya ada konsep 

yang jelas dengan target yang jelas juga,” tutupnya.

Sumber: nusantaranews.com, 11 Mei 2020

Malang (11/05) — Konsep tak jelas, Dewan Jatim sorot 

pemberlakuan PSBB di Surabaya Raya Dan Malang 

Raya. DPRD Jatim menilai pemberlakuan kembali PSBB 

(Pembatasan Sosial Berskala Besar) di Surabaya Raya 

dan akan dimulainya Malang Raya akan sia-sia jika tak 

ada aturan perubahan dalam pelaksanaannya.

“Kalau protokol Covid-19 tak dilakukan oleh Pemprov 

hingga pemda setempat percuma saja diberlakukan 

PSBB,” jelas Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Dwi Hari 

Cahyono di kantornya, Senin (11/5).

Dwi mengatakan pihaknya tak abis pikir soal kebijakan 

pemerintah pusat yang membuka operasional dari 

moda transportasi. ”Gara-gara dibukanya moda 

transportasi tersebut, daerah yang memberlakukan 

PSBB kesulitan untuk mengontrol pergerakan 

manusia,” ungkap pria asal Turen Malang ini.

Dikatakan oleh Dwi,

“Pemberlakukan PSBB di Surabaya Raya dan Malang 

Raya tak memberikan dampak apapun dalam memutus 

pandemic Covid-19,” kata Dwi. “Coba lihat selama 

PSBB diberlakukan jumlah pasien Covid-19 tak turun 

malah naik terus. Bagi saya yang memiliki dampak 

Dwi Hari Cahyono, S.Hut.
Komisi B DPRD Jatim
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Terkait Penyaluran Bantuan, DPRD 
Jatim Heran Kok Gubernur 

Khofifah Hobinya One-Man-Show
“Seyogyanya gubernur Jatim bisa menitipkan ke 

anggota DPRD Jatim yang berjumlah 120 orang untuk 

penyaluran bantuan tersebut. Bukan, gubernur sendiri 

yang menyalurkan. Nantinya bisa disalurkan oleh 

anggota dewan sesuai dengan dapil(daerah pilihan) 

masing-masing,”jelas politisi asal Lumajang ini saat 

dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (13/5/2020).

Politisi asal PKS ini mengatakan tak hanya itu, dalam 

pemberian bantuan yang sumbernya dari APBD Jatim 

harusnya gubernur melibatkan para anggota 

legislative. “Gubernur tidak jalan sendiri untuk 

penyaluran bantuan tersebut,” sambungnya. 

Diungkapkan oleh Artono, dirinya melihat gubernur 

Khofifah tidak transparan dalam pemberian bantuan-

bantuan yang diberikan kepada masyarakat 

terdampak Covid-19.

“ Libatkan saja anggota dewan karena yang mengerti 

daerahnya masing-masing. Misalnya, daerah ini 

mendapat bantuan berapa paket atau bantuan 

lainnya. Yang tau semuanya wilayah adalah anggota 

Dewan. Tidak seperti sekarang ini gubernur tak 

transparan dalam bantuan yang ada saat ini,”jelasnya.

Gubernur, kata Artono, tak perlu kawatir ada 

permainan dalam pemberian bantuan ketika 

melibatkan para anggota Dewan.

“ Kami jamin akan sampai ke yang berhak 

menerimanya. Sebutkan berapa bantuannya. Toh, 

dalam pembelian bantuan tersebut juga 

menggunakan uang rakyat bukan uangnya 

gubernur,”lanjutnya.

Dengen menggunakan anggaran rakyat, sambung 

Artono, menjadi dasar yang harus melibatkan DPRD 

Jatim dalam penyaluran bantuan tersebut.

“Kita ini dipilih oleh rakyat tentunya berhak tau 

berapa anggaran dan paket sembako apa saja yang 

Surabaya (13/05) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Jatim menilai gubernur Jatim Khofifah Indar 

Parawansa tak transparan dalam bantuan yang 

disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19.

Menurut wakil ketua Komisi E DPRD Jatim Artono, 

selama ini bantuan yang diberikan gubernur Jatim 

Khofifah Indar Parawansa merupakan bantuan lain 

yang asal muasalnya dari pihak lain, bukan dari APBD 

(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Pemprov 

Jatim.

Artono
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim
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akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak 

Covid-19,”jelasnya. 

Selama ini, dijelaskan oleh Artono, gubernur selalu 

memberikan bantuan kepada masyarakat 

mengatasnamakan dirinya. “ Padahal yang diserahkan 

itu bantuan dari orang luar yang diklaim bantuan atas 

nama gubernur,”jelasnya.

Keberadaan dilibatkan pihak Dewan Jatim, kata 

Artono, ingin memastikan penerima langsung adalah 

masyarakat yang benar-benar layak untuk 

menerimanya. “ kawatirnya kalau diserahkan begitu 

saja, tanya melibatkan dewan akan jatuh kepada pihak 

yang tak layak menerima. Kami yang didaerah 

memiliki data yang valid siapa saja yang berhak 

menerima,”terangnya.

Artono juga sanksi kalau data yang dimiliki oleh 

Pemprov Jatim maupun pusat terhadap masyarakat 

yang berhak menerima bantuan pemerintah diragukan 

kevalidannya. “Saat monitoring didaerah didapati 

orang meninggal dapat bantuan. Ini yang benar saja 

masak orang meninggal dapat bantuan,”terangnya 

Idealnya, dalam memberikan bantuan pemerintah 

harusnya berdasarkan data yang dimiliki oleh Pemdes 

(pemerintah desa) setempat.

“Data yang dimiliki pemerintah kurang valid sehingga 

pemberian bantuan terdampak covid-19 tak tepat 

sasararn,”terang Artoni. Selama ini, kata Artono, tanpa 

dilibatkan oleh Pemprov dalam penyaluran bantuan 

masyarakat terdampak Covid-19, seluruh anggota 

DPRD Jatim sudah turun langsung kepada masyarakt 

untuk memberikan bantuan terhadap terdampak 

Covid-19. “Saya mengambil contoh diri sendiri, hampir 

setiap hari saya di dapil membawa ribuan paket 

sembako yang saya bagi-bagikan kepada masyarakat di 

wilayah dapil,”jelasnya.

Artono Kembali menegaskan perlu ada sinergi yang 

kongkret antara gubernur dan Dewan Jatim dalam 

penyaluran terdampak Covid-19 di Jatim. “ Tentunya 

jika saling mengisi satu sama lain akan terjadi 

komunikasi yang baik dan Kerjasama yang baik antara 

pihak Pemprov Jatim maupun Dewan 

Jatim.”tandasnya.

Sumber: kanalindonesia.com, 13 Mei 2020
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UMKM produsen APD harus 
dibantu dengan stimulus nyata

maupun pejabat, bahwa tenaga kerja dalam negeri 

skillnya rendah, maka itu menjadi tugas pemerintah 

untuk membina dan meningkatkan skill mereka. 

Hal itu bagian dari investasi sumber daya manusia 

untuk masa depan Indonesia. Amin juga 

mengingatkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, bahwa prioritas 

investasi adalah investasi di sektor manufaktur yang 

mampu menyerap tenaga kerja lokal. 

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Jatim IV 

(Kabupaten Jember dan Lumajang) itu merasa heran 

dengan penyataan Bahlil bahwa peningkatan 

realisasi investasi tak sejalan dengan kenaikan 

jumlah penyerapan tenaga kerja. Bahlil beralasan 

faktor skill dan penguasaan teknologi SDM 

Indonesia yang rendah.

“Saya menangkap ini alasan yang dicari-cari saja. 

Apa iya, kualitas SDM kita serendah itu? Coba beri 

mereka gaji yang tinggi sebagaimana para TKA 

China itu, saya yakin SDM kita jauh lebih baik dan 

punya dedikasi membangun negeri,” imbuhnya.

Lebih lanjut Amin mengapresiasi langkah Wali Kota 

Kendari, Sulkarnain Kadir yang menutup 

wilayahnya untuk menjaga psikologis warga pencari 

kerja di Kendari dan menutup potensi penyebaran 

virus Covid-19 dari TKA asal Cina.

“Mereka disuruh bertahan di rumah tidak kemana-

kemana bahkan tidak boleh mudik, lah ini justru 

TKA diijinkan masuk ditengah upaya bersama 

memerangi wabah Corona. Ini berbahaya secara 

sosial maupun ekonomi,” tegasnya.

Amin pun meminta pemerintah membatalkan 

kedatangan TKA asal China. Proyek pembangunan 

smelter lebih baik ditunda selama masa pandemi 

Covid-19 ini, sembari pemerintah menjalankan 

tupoksinya mempersiapkan SDM andal yang 

menguasai teknologi yang dibutuhkan. 

Sumber: telusur.com, 04 Mei 2020

Jakarta (04/05) —Anggota Komisi VI DPR RI dari 

Fraksi PKS, Amin Ak menanggapi ribut-ribut soal 

masuknya 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China 

ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Amin mengingatkan 

pemerintah mengenai tujuan investasi sesuai 

dengan sila ke-5 Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945, 

yakni untuk mewujudkan keadilan sosial dan 

kesejahteraan seluruh rakyat. 

Menurut Amin, gencarnya usaha pemerintah untuk 

menaikkan peringkat kemudahan berusaha (ease of 

doing business atau EoDB), jangan sampai 

melupakan tujuan yang hakiki yaitu meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Amin menyayangkan 

terbitnya regulasi yang melonggarkan investasi 

asing maupun praktik di lapangan selama ini 

terkesan mengorbankan kepentingan rakyat dan 

kedaulatan bangsa.

“Kita setuju peningkatan investasi asing dan 

memang kita harus membuka diri. Tapi tujuan 

investasi harus tetap sesuai dengan cita-cita luhur 

para founding fathers negara ini yang tertuang 

dalam sila ke-5 Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945,” 

kata Amin dalam ke0ada wartawan, Senin (4/5/20).

Menurut Amin, sudah sewajarnya dan seharusnya 

jika peningkatan investasi harus berbanding lurus 

dengan penyerapan tenaga kerja dalam negeri. Jika 

memang benar pernyataan sejumlah menteri 

Amin Ak
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS
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DPR Minta Pemerintah Tak 
Gegabah Alokasikan Dana 
Talangan dan PMN BUMN

meminta pemerintah untuk terbuka dan siap diuji 

publik mengenai skema PEN tersebut.

Dijelaskan Amin Ak, Sesuai dengan PP 23 tahun 

2020, khususnya pasal 3, bahwa implementasi PEN 

harus menerapkan kaidah-kaidah kebijakan yang 

penuh kehati-hatian, serta-tata kelola yang baik, 

transparan, akseleratif, adil, dan akuntabel sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

Pasal 3 juga menegaskan bahwa PEN tidak 

menimbulkan moral hazard, dan adanya pembagian 

biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai 

tugas dan kewenangan masing-masing.

“Pemerintah sudah menetapkan skema PEN tanpa 

melibatkan DPR sebelumnya. Bagaimana kami tahu 

akuntabilitas dari setiap alokasi dana tersebut tanpa 

mengetahui asbabun nuzulnya, dana PMN dan 

talangan itu penggunaannya untuk apa saja? Kami 

berhak dan berkewajiban untuk mengawasi 

pelaksanaannya,” kata Amin Ak

Jakarta (13/05) —Anggota Komisi VI DPR RI dari 

Fraksi PKS, Amin Ak meminta pemerintah untuk 

tidak gegabah dalam menjalankan skema 

pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang tertuang 

dalam Peraturan Pemerintah (PP) 23 Tahun 2020.

Menurut Amin Ak, Prinsip kehati-hatian, 

transparansi, dan good governance wajib dijalankan 

pemerintah. 

Sebab, sudah berulangkali pemerintah terperosok ke 

lubang yang sama khususnya dalam pemberian 

dana talangan dan penyertaan modal negara (PMN) 

ke sejumlah BUMN.

“Skema semacam itu sudah sering dilakukan dan 

triliunan uang negara digelontorkan, namun 

hasilnya tidak jelas bahkan ada indikasi moral 

hazard yang dilakukan oknum pengelola BUMN," 

kata Amin Ak melalui keterangannya, Rabu 

(13/05/2020). Selain itu, Wakil rakyat asal Dapil Jatim 

IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) ini juga 

Amin Ak
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS
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Kapoksi PKS di Komisi VI DPR RI ini juga 

mengingatkan agar pemerintah sungguh-sungguh 

dan menghitung secara cermat alokasi PMN dan 

dana talangan tersebut. Sebab, dana itu 

menggunakan uang rakyat. 

Terlebih, berdasarkan pengalaman sebelumnya, 

banyak BUMN tetap berkinerja buruk meski sudah 

diguyur PMN hingga triliunan rupiah.

Merujuk pada dokumen Menteri Keuangan terkait 

skema PEN ini, sejumlah BUMN mendapat PMN, 

masing-masing adalah PLN Rp5 triliun, Hutama 

Karya Rp11 triliun, BPUI Rp6,27 triliun, PNM Rp2,5 

triliun, dan ITDC Rp500 miliar. 

Adapun talangan modal kerja ditujukan ke Garuda 

Indonesia sebesar Rp8,5 triliun, PTPN Rp4 triliun, 

Krakatau Steel Rp3 triliun, PT KAI Rp3,5 triliun, 

Bulog Rp13 triliun, dan Perumnas Rp650 miliar.

Amin Ak juga meminta kalkulasi pemberian talangan 

untuk BUMN yang sahamnya tidak sepenuhnya 

(100%) dimiliki oleh negara.

"Bagaimana dengan perlakuan terhadap pemegang 

saham swasta atau publik?" Tanya Amin.

Amin meminta pemerintah memberikan indikator 

kunci yang bisa menjadi alasan kuat mengapa dana 

PMN kembali diberikan pada BUMN yang 

sebelumnya sudah memperolehnya.

Misalnya saja PT KAI yang kembali akan dikucuri 

PMN padahal dua tahun lalu sudah mendapat PMN 

Rp3 triliun. Juga PT Krakatau Steel telah diguyur 

PMN Rp1,5 triliun, PTPN juga telah dikucuri PMN 

Rp3,5 triliun beberapa tahun lalu.

“Bagaimana dengan pertanggungjawaban publik dari 

PMN sebelumnya? Saya minta agar alokasi dana 

talangan maupun PMN ini diuji ke publik agar DPR 

bisa mengawasi bersama dengan indikator kinerja 

yang jelas sehingga uang rakyat tidak menguap 

begitu saja. Jika pengelola BUMN kinerjanya buruk 

atau bahkan ada indikasi moral hazard, maka 

sebaiknya jangan dulu diberi dana talangan atau 

PMN hingga good governance betul-betul 

dijalankan," ujar Amin.

Sumber: jurnas.com, 13 Mei 2020
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Komisi V Minta Kemenhub 
Adakan Rapid Test

Untuk Sopir dan ABK

melalui pandemi," kata politisi Partai PKS ini.

Untuk itu, Sigit mendesak Kemenhub untuk 

membatalkan kebijakan pelonggaran izin 

operasional seluruh trasnportasi selama mudik. Sigit 

juga mengingatkan Kemenhub untuk menjalankan 

hasil raker mudik Komisi V DPR dengan Kemenhub 

hari ini yang memutuskan pelarangan mudik.

"Dalam raker dengan Kemenhub, PUPR dan 

Korlantas tadi kita sudah sepakat ada pelarangan 

mudik. Jadi tidak perlu ada relaksasi izin 

operasional lagi. Jika tetap diberi kelonggaran ijin 

transportasi, yang ada justru nanti masyarakat 

malah mudik dan PSBB yang kita lakukan akan sia-

sia."

Sumber: suara.com, 06 Mei 2020

Jakarta (06/05) —Menteri Perhubungan Budi Karya 

Sumadi kembali membuka seluruh moda 

transportasi di Indonesia pada Kamis besok 

(7/5/2020) pasca dilakukannya pembatasan armada 

transportasi akibat pandemi Virus Corona atau 

Covid-19. 

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi V DPR RI 

Sigit Sosiantomo menyesalkan relaksasi izin 

transportasi di tengah pandemi Virus Corona. 

Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukan 

amburadulnya penanganan pandemi oleh 

pemerintah.

"Membolehkan semua moda transportasi untuk 

melayani mudik ditengah pandemi seperti ini 

menunjukan amburadulnya pemerintah menangani 

pandemi. Aturannya sudah jelas dilarang mudik. 

Bahkan Peraturan Menteri Nomor 25 tahun 2020 

juga melarang mudik, tetapi mengapa ada 

pelonggaran? Ini bukti pemerintah tidak konsisten 

dan amburadulnya penanganan pandemi," Kata 

Sigit dalam keterangan persnya, Rabu (6/5/2020).

Seperti diketahui, mulai Kamis (7/5/2020), 

Kemenhub akan melonggarkan ijin operasi 

transportasi. Relaksasi transportasi yang merupakan 

turunan dari Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 

2020 tentang Pengendalian Transportasi selama 

Musim Mudik Idulfitri 1441 H ini semua moda 

angkutan udara, kereta api, laut dan bus kembali 

beroperasi, dengan catatan harus pakai protokol 

kesehatan.

"Arahan presiden sudah jelas bahwa mudik 

dilarang, ini kok malah Menhub memberikan 

kelonggaran ijin semua moda transportasi untuk 

angkut penumpang. Jangan mengorbankan 

keselamatan rakyat demi perekonomian. 

Keselamatan rakyat harus diutamakan. 

Perekonomian bisa kita perbaiki setelah kita bisa 

Sigit Sosiantomo
Anggota Komisi V DPR RI
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Komisi V Minta Kemenhub 
Adakan Rapid Test

Untuk Sopir dan ABK

Karenanya, Sigit menyarankan agar Kemenhub 

menyediakan fasilitas rapid test virus corona 

terhadap sopir dan kenek angkutan logistik dan bus, 

serta ABK secara gratis. 

"Anggaran dari realokasi APBN 2020 sebaiknya juga 

digunakan untuk rapid test ini. Jangan hanya 

mementingkan pencegahan covid dilingkungan 

Kementerian, tapi mengabaikan pencegahan covid 

di masyarakat, khususnya para pejuang angkutan," 

kata Sigit. 

Seperti diketahui, dalam realokasi APBN 2020, 

Kemenhub mengalokasi anggaran sekitar Rp303 

miliar. Anggaran sebesar itu digunakan untuk 

pembelian peralatan pengaman diri, makanan dan 

minuman tambahan untuk petugas piket hingga 

pembelian penambahan daya tahan tubuh berupa 

vitamim c 1000mg dan multivitamin lainnya. 

Sementara anggaran untuk rapid tes bagi awak bus 

dan ABK.

 

Sumber: telusur.com, 11 Mei 2020

Jakarta (11/05) —Anggota Komisi V DPR RI Sigit 

Sosiantomo meminta Kemenhub mengalokasikan 

anggaran untuk rapid tes bagi sopir dan awak bus 

serta ABK dalam realokasi APBN 2020.

"Kebijakan pelonggaran transportasi saat pandemi 

akan menyebabkan semakin meluasnya penyebaran 

covid. Sebagai upaya mencegahan meluasnya virus 

ini, Kemenhub harus melakukan rapid test secara 

gratis kepada awak bus dan ABK," kata Sigit, 

anggota Komisi V DPR RI dari dapil 1 Jatim. 

Sopir, kernet dan ABK kapal, kata Sigit, sangat 

berpotensi menularkan virus corona jika tidak 

diawasi secara ketat. Apalagi, para sopir truk 

logistik dan bus penumpang itu melintasi berbagai 

daerah yang sudah terpapar virus covid 19.

"Sudah 34 provinsi dan 300 kabupaten/kota yang 

terpapar virus ini. Sopir dan kernet paling 

berpotensi terkena dan menjadi carier. Begitu juga 

dengan ABK. Mereka setiap hari berinteraksi 

dengan ratusan awak kendaraan. Jika tidak 

dilakukan kontrol yang mereka semua akan menjadi 

pembawa virus ke daerah," kata Politisi  PKS itu.

Sigit Sosiantomo
Anggota Komisi V DPR RI
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PKS Muda Kabupaten Malang 
borong sayur (20 Mei 2020)

Bagi-bagi Ta'jil PKS Muda Bojonegoro (11 Mei 2020)

PKS Muda, Gema Keadilan, dan 
Garuda Keadilan Blitar
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Garuda Keadilan Kabupaten Pasuruan Turun ke Jalan untuk 
membagikan 1000 Masker di Wilayah Bangil(16 April 2020 )

Garuda Keadilan Pasuruan membagikan beras 
kepada masyarakat (23 Mei 2020)
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Serangkaian diskusi online PKS Muda, Gema Keadilan, 
Garuda Keadilan Surabaya
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Bagi-bagi takjil PKS Muda Surabaya 
(10, 13,14,15, 16 Mei 2020)



kenali kami lebih dekat,
dapatkan info seputar Jawa Timur,

dan juga program menarik kami 

PKS Jawa Timur

@PKSJATIM

@PKSJATIM

PKSTV JATIM

www.jatim.pks.id
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