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Khawatir Ada Gelombang Kedua 
Pandemi Covid-19, PKS Jatim Minta 

Pertimbangkan Penerapan New 
Normal

"Dengan kurva positif Covid-19 yang terus melonjak, 

apakah bijak bila Jatim ikut memaksakan diri 

mengikuti anjuran New Normal? Apa malah nggak 

njlomprongno warganya," lanjut Anggota DPRD 

Jatim dari Dapil Jatim I (Surabaya) ini.

Dengan New Normal Life, menurut Lilik akan ada 

seleksi alam di mana yang kuat akan bertahan dan 

yang lemah akan tereliminasi.

"Belajarlah dari kasus negara lain. Jangan sampai 

terjadi gelombang kedua wabah karena kesalahan 

kebijakkan," tegas Lilik. Ia meminta pemerintah agar 

betul-betul mempertimbangkan kajian para 

epidemiolog yang lebih berkompeten dalam 

penelitian wabah dan pandemi.

"Terkait ekonomi, sepanjang masih ada kehidupan, 

bisa dilakukan perbaikkan meski membutuhkan 

butuh waktu yang tidak sebentar. Kasihan Tenaga 

Kesehatan yang sudah berjibaku dan berkorban, 

bahkan cerita beberapa teman nakes mereka belum 

pulang semenjak bulan Maret," ucap Lilik

Jika memang Pemprov Jatim ingin menerapkan New 

Normal Life, hendaknya tidak dipukul rata. 

Melainkan dibeda-bedakan melihat kondisi setiap 

kabupaten/kota. "Setidaknya yang masih kita lihat 

berat kan Surabaya, ketambahan Tulungagung. Tapi 

yang sekiranya sesuai hasil kajian sudah cukup 

aman, silakan mulai menormalkan geliat 

kehidupan," pungkasnya.

 

Sumber: tribunnews.com, 02 Juni 2020

Surabaya (02/06) — DPW Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur (Pemprov Jatim) tidak terburu-buru 

untuk menerapkan New Normal Life. 

Melihat kasus positif virus Corona atau Covid-19 di 

Jatim masih tinggi, menurut Sekretaris DPW Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) Jatim, Lilik Hendarwati 

belum saatnya Pemprov Jatim menerapkan New 

Normal Life.

"Seperti sudah diperkirakan para epidemiolog, tren 

peningkatan kasus sudah bergeser (dari DKI Jakarta) 

ke Jatim, bahkan luar pulau Jawa. Karena ada yang 

mudik atau balik dan masifnya tes pada penduduk 

yang beresiko," kata Lilik, Selasa (2/6/2020).

Dengan adanya rapid test di beberapa tempat di 

Surabaya, bahkan swab untuk mereka yang reaktif 

ternyata ditemukan penambahan yang cukup 

signifikan di Jawa Timur, terutama di Surabaya.

Hj. Lilik Hendarwati
Sekretaris Umum DPW PKS Jatim
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Halal Bihalal DPW PKS Jatim, Sohibul 
Iman: Ekonomi Bisa Dibangkitkan, 

Nyawa Tak Bisa Dikembalikan

menyampaikan aspirasi berbagai pihak, antara lain 

para pekerja, agar UU tersebut tidak merugikan 

kepentingan rakyat.

Dalam kesempatan itu, Sohibul Iman memberikan 

apresiasi kepada kader dan pengurus PKS di Jawa 

Timur yang bisa menerjemahkan arahan umum 

pimpinan dengan wujud upaya yang maksimal 

dalam menekan penularan Virus Corona (Covid-19).

Ia juga menampakkan keharuannya bisa 

bersilaturrahim dengan kader dan pengurus di Jatim.

"Beginilah kader PKS ini. Situasi yang terbatas 

seperti ini. Tidak bisa bertemu langsung, tidak bisa 

bersalam-salaman, malah dianggap istimewa. 

Spesial. Ini wujud rasa syukur kita. InsyaAllah akan 

membawa keberkahan untuk kita semua," ujar 

mantan Wakil Ketua DPR RI ini.

Sementara itu, Ketua Umum DPW Irwan Setiawan 

dalam sambutannya menyampaikan pesan kepada 

seluruh pengurus dan kader PKS agar selalu 

Surabaya (07/06) — - Presiden Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menegaskan partainya 

menolak segala pembahasan undang-undang yang 

lebih menitikberatkan dampak ekonomi daripada 

perihal kesehatan dalam masa Pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Sohibul Iman saat Halal 

Bihalal secara virtual bersama DPW PKS Jatim, Sabtu 

(6/6/2020). "PKS menolak pembahasan Undang-

undang yang melihat Covid-19 lebih kepada dampak 

ekonomi. Sebab ini persoalan utamanya pada 

kesehatan. Jadi yang didahulukan adalah persoalan 

dampak kesehatannya," ucap Sohibul Iman.

Menurutnya, persoalan keselamatan dan nyawa 

rakyat harus lebih diutamakan dibandingkan 

persoalan ekonomi."Ekonomi yang terpuruk bisa kita 

bangkitkan. Tapi nyawa manusia yang terenggut 

tidak bisa kita kembalikan," lanjutnya.

Sedangkan untuk pembahasan UU Omnibus Law, 

PKS turut serta dalam pembahasannya dalam rangka 

M. Shohibul Iman, PhD (Kiri) & Irwan Setiawan, S.IP (Kanan)
Presiden PKS | Ketua Umum DPW PKS Jatim
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menjaga persatuan, memupuk optimisme dan 

harapan, serta terus bergerak mengokohkan 

pelayanan kepada rakyat. Menurut Irwan, pelayanan 

kepada masyarakat adalah ladang amal yang luas baik 

saat wabah covid-19 maupun pada saat tidak 

pandemi.

"Alhamdulillah meski banyak yang tak terhitung, 

catatan Tim Genta Covid-19 DPW setidaknya kita 

telah menyalurkan bantuan sebesar 7,69 Miliar rupiah 

lebih. Ayo terus bergerak, menuntaskan 

tanggungjawab yang dimanahkan kepada kita." ajak 

Irwan.

Halal bihalal virtual ini dihadiri oleh Presiden PKS 

Mohamad Sohibul Iman PhD, Ketua DPP PKS 

Wilayah Jatim-Jateng-Jogja Ir Sigit Sosiantomo, serta 

seluruh jajaran pengurus DPW pimpinan Ketua 

Umum Irwan Setiawan.

Juga jajaran MPW (Majelis Pertimbangan Wilayah) 

pimpinan Ahmad Jabir, MT, dan DSW (Dewan Syariah 

Wilayah) yang dipimpin Dr KH Muhammad Ajir Abdi 

Moenip MA.

Selain itu, diikuti pula oleh seluruh Kader dan seluruh 

pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD), Dewan 

Pengurus Cabang (DPC), serta Dewan Pengurus 

Ranting (DPRa) PKS se-Jawa Timur.

Acara tersebut dibuka dengan penampilan hadrah 

dari Darud Da'wah Malang dan juga diselingi dengan 

aneka kuis online serta penampilan virtual dari musik 

positif Suara Persaudaraan.

Acara Halal Bihalal ditutup dengan Doa Bersama yang 

dipimpin Ketua DSW PKS Jatim Dr KH Muhammad 

Ajir, memohon kepada Allah SWT agar segera 

mengakhiri pandemi di Jawa Timur dan juga 

Indonesia.

Sumber: tribunnews.com, 07 Juni 2020
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Angka Covid-19 Terus Naik, PKS Jatim 
Minta Pemprov Dan Pemda Tingkatkan 

Kerjasama Tekan Penularan

Surabaya (18/06) — - Ketua Umum DPW PKS Jatim, 

Irwan Setiawan menyampaikan keprihatinannya 

melihat terus meningkatnya kurva pandemi Covid-19 

di Jatim, terutama di Surabaya Raya.

Menurut Irwan, hal ini merupakan peringatan keras 

bagi pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota agar meningkatkan upaya penanganan 

Covid-19 di masa transisi sehingga kurva pandemi bisa 

landai. 

Ia juga berharap Pemprov Jatim tidak begitu saja 

menyerahkan pengendalian pandemi kepada pemkab 

dan pemkot, terutama di Surabaya Raya yang angka 

positif covid-19 memberikan kontribusi lebih dari 70 

persen. 

"Pandemi covid-19 ini kan bencana nasional. 

Aturannya mengikuti pusat. Dan pemprov adalah 

perpanjangan tangan pemerintah pusat. Maka harus 

intervensi. Sebab banyak hal yang tidak dimiliki 

kewenangannya oleh pemerintah kabupaten/kota," 

kata Irwan, Kamis (18/6/2020).

Irwan mencontohkan terkait transportasi bandara, 

pelabuhan, kereta api. Dan juga soal industri dan tenaga 

kerja yang berwenang adalah Pemprov sebagai wakil 

pemerintah pusat. "Intervensinya harus nyata di 

lapangan," jelasnya.

Menurut Kang Irwan, panggilan akrabnya, sebenarnya 

ada dua kunci utama agar kurva penularan bisa 

melandai.Yang pertama adalah disiplin dalam 

pemberlakuan protokol kesehatan terlebih lagi di masa 

transisi. Menurut Kang Irwan harus ada sanksi yang 

tegas dan jelas dari pemerintah kabupaten/kota.

"Semua orang wajib memakai masker. Yang tidak 

memakai langsung diberikan sanksi. Agar ada efek jera. 

Ini untuk melindungi masyarakat," kata Kang Irwan, 

Kamis (18/6/2020). Pemberlakuan sanksi tersebut juga 

harus diterapkan pada pelaku ekonomi yang tidak 

melaksanakan protokol.

"Anda boleh buka usaha, tapi jika tidak patuh, ditutup 

lagi. Sesederhana itu. Toh tidak berat juga melaksanakan 

protokol kesehatan ini. Hanya butuh kedisiplinan. Di 

sinilah sesungguhnya esensi new normal itu," lanjut 

Kang Irwan.

18 Juni 2020
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Kunci kedua, imbuhnya, adalah kesiapan fasilitas 

kesehatan dalam menerima pasien Covid-19, baik PDP 

maupun yang terkonfirmasi Positif Covid-19. Mulai dari 

kesiapan APD, biaya operasional, dan juga koordinasi 

harian.

"Ini juga harus disupport pemprov dan setiap hari 

dipantau. Jangan sampai kekurangan logistik. Dan 

jangan sampai kebutuhan tenaga kesehatan tidak 

terpenuhi lalu mengakibatkan gugurnya mereka," 

lanjutnya. 

Hal ini juga untuk meminimalisasi banyaknya pasien 

Covid-19 yang masuk RS sudah dalam kondisi parah. 

"Karena katanya RS penuh. Sehingga mereka isolasi di 

rumah. Padahal kalau sudah parah baru masuk RS, 

maka kemungkinan sembuhnya malah lebih kecil," kata 

Kang Irwan.

Kedepannya, Irwan meminta baik Pemprov Jatim 

maupun pemerintah kabupaten kota memberikan 

edukasi yang masif dan sanksi yang tegas agar 

masyarakat bisa patuh protokol kesehatan "Soal 

pemakaian masker misalnya. Bagikan maskernya. Suruh 

pakai jika keluar rumah. Dan ada sanksi yang mendidik 

jika tidak digunakan. Itu kan sederhana. Namun butuh 

teladan dan konsistensi," katanya.

"Bansos diteruskan sambil perlahan-lahan roda  ekonomi 

digeliatkan kembali. Tetapi protokol kesehatan secara 

disiplin diterapkan. Kalau ini berhasil, baru kita bisa 

masuk masa normal baru," pungkas Irwan.

Sumber: tribunnews.com, 18 Juni 2020

Irwan Setiawan, S.IP
Ketua Umum DPW PKS Jatim
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Istilah Normal Baru, PKS Jatim 
Minta Masyarakat Tak Terjebak

serta tetap menjaga jarak aman sekitar dua meter, 

mencuci tangan pakai sabun dengan benar dan 

sesering mungkin atau gunakan cairan pembersih 

tangan. "Kami tidak merasa malu dan bosan untuk 

terus mengingatkan perlunya memakai masker. Ini 

untuk menjaga diri kita dan orang lain. Jangan 

bandel," kata Irwan.

Ia juga menyarankan warga beradaptasi dengan 

kebiasaan baru agar bisa survive sebagai masyarakat 

secara keseluruhan.Sementara itu, kepada 

Pemerintah, PKS Jatim meminta terus berupaya 

menekan laju penyebaran pandemik sesuai protokol 

dan saran para ahli.Selain itu, pihaknya 

mengapresiasi langkah Pemprov melakukan 

intervensi dengan membentuk Tim Gabungan 

Forkopimda Jawa Timur dan Gugus tugas Surabaya 

Raya.

"Kami berharap pemerintah terus meningkatkan 

tensi penanganan wabah ini, sebab kurva pandemik 

masih terus naik. Saya yakin pemerintah dan juga 

kita tidak akan menyerah karena semua harus 

terlibat sesuai peran masing-masing," tutur Irwan.

 

Sumber: antaranews.com, 28 Juni 2020

Surabaya (28/06) — Dewan Pengurus Wilayah Partai 

Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jawa Timur meminta 

masyarakat tidak terjebak pada istilah normal baru 

yang kemudian malah melonggarkan protokol 

kesehatan saat menjalankan aktivitas sehari-hari.

"Kami juga instruksikan semua pengurus dan kader 

di Jatim untuk meningkatkan disiplin dalam 

protokol kesehatan," ujar Ketua Umum DPW PKS 

Jatim Irwan Setiawan usai Rapat Koordinasi Unit 

Pembinaan dan Pengkaderan Anggota (UPPA) PKS 

se-Surabaya Raya secara daring di Surabaya, 

Minggu.

Menurut dia, sesuai fakta dan data di Jatim menjadi 

pusat pandemik saat ini sehingga tak ada alasan 

selain melindungi diri, keluarga dan masyarakat 

sekitar. Ia meminta kader dan warga Jawa Timur 

untuk tidak membuat kerumunan atau keramaian 

yang tidak perlu dan jika harus keluar hanya untuk 

kepentingan penting, seperti bekerja atau belanja.

"Itu pun setelahnya kembali ke rumah dan langsung 

mandi. Seluruh pakaian dan perlengkapan dicuci 

bersih," ucap mantan anggota DPRD Jatim itu.

Saat di luar, kata dia, wajib memakai masker bersih 



Irwan Setiawan, S.IP
Ketua Umum DPW PKS Jatim

PKS Jawa Timur @PKSJATIM @PKSJATIMPKSTV Jatim www.jatim.pks.id

Mempertahankan 
nilai-nilai Ketuhanan, 
Kemanusiaan, 
Persatuan, 
Permusyawaratan, 
dan Keadilan dalam 
mewujudkan bangsa 
Indonesia yang maju 
dan sejahtera”

Memperingati

HARI LAHIR

1 J U N I 2 0 2 0
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PKS All Out Ciptakan Irama Sendiri 
Di Pilbup Trenggalek

Trenggalek (19/06) — Tak ingin larut dalam irama 

dua partai besar di Trenggalek, Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) bakal menciptakan irama sendiri 

pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) 

Trenggalek 2020.

Hal itu disampaikan oleh Agus Cahyono selaku 

Ketua Dakwah Dapil VII Dewan Pimpinan Wikayah 

(DPW) PKS Jawa Timur (Jatim) saat di konfirmasi 

awak media terkait kesiapan menghadapi Pilbup 

mendatang, yang rencananya bakal mengusung bakal 

calon Bupati yakni Muhadi.

"Kita (PKS) tidak ingin terpaku pada irama dua partai 

besar yang ada," ungkap Agus Cahyono, Kamis 

(18/6/2020). Menurutnya, selama ini yang menjadi 

fokus atau tolak ukur dalam kontestasi Pilbup 

Trenggalek hanya mengikuti irama dua partai besar 

yakni PDI Perjuangan dan PKB. 

Dari alasan tersebut, pada Pilbup tahun ini PKS 

mencoba berjalan dengan membuat irama sendiri. 

Tidak mengikuti irama politik parta PDI Perjuangan 

maupun PKB. "Jika di tengah perjalanan menuju 

pendaftaran calon terdapat kesamaan irama, tidak 

menutup kemungkinan PKS akan berjalan bersama 

dengan salah satu partai besar tersebut," tuturnya.

Masih menurut Agus Cahyono, semua itu masih 

sangat mungkin terjadi dalam politik, bahkan jika 

irama dua partai besar tersebut tidak sama atau tidak 

bisa untuk berkoalisi, maka PKS akan siap 

memberangkatkan calon sendiri. 

Selain pertimbangan tersebut, semua pasti bisa 

menebak jika akhirnya PDI Perjuangan dan PKB 

berkoalisi. Kontestasi politik di Trenggalek nanti akan 

menjadi kurang ada irama, karena tidak ada lawan. 

"Maka PKS harus muncul, dengan konsekuensi jika 

PKS harus berhadapan dengan dua partai besar 

tersebut jika PKS kalah masih sangat wajar," ucapnya. 

Ditambahkan Agus Cahyono, jika dalam bertarung 

dengan PKB dan PDI Perjuangan,  seumpama PKS 

kalah itu sangat wajar, namun jika menang akan 

menjadi sejarah. Mengingat dua partai besar 

tersebut yakni PKB dan PDI Perjuangan menjadi 

partai pemenang pemilihan legislatif.

Kendati demikian, jika DPD PKS Trenggalek bisa 

mengusung calon sendiri maka PKS se Jawa Timur 

akan all out untuk memenangkan Pemilihan 

Bupati Trenggalek. "Jika calon PKS Trenggalek 

tetap maju maka kekuatan di seluruh Jawa Timur 

akan ke Trenggalek," pungkasnya.

Sumber: suaraindonesia.com, 19 Juni 2020

Agus Cahyono
Ketua�Dakwah�Dapil�VII�Dewan�Pimpinan�Wikayah�(DPW)�PKS�Jawa�Timur
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PKS Surabaya Bergabung Dengan 
Koalisi Machfud Arifin

Surabaya (25/06) — Dukungan untuk Machfud Arifin 

untuk menjadi Wali Kota Surabaya semakin 

bertambah. Kali ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

menjadi partai kedelapan yang memberikan 

dukungan kepada Machfud Arifin. Secara de facto 

PKS sudah bergabung dengan koalisi Machfud Arifin 

hanya menunggu administrasi pusat. 

Sebelumnya sudah ada tujuh partai yang resmi 

mengusung mantan Kapolda Jawa Timur (Jatim) itu 

maju dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya. 

Baca Juga: NU Jatim Beri Lampu Hijau Machfud 

Arifin untuk Maju Pilwali Surabaya Ketua Dewan 

Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Surabaya Akhmad 

Suyanto menyampaikan kabar baik tersebut langsung 

ke kediaman Machfud, pada Rabu (24/6) malam. 

"Sudah mendapat kabar dari Ketua DPW (Dewan 

Perwakilan Wilayah) PKS Pak Irwan Setiawan untuk 

Pilwali Surabaya DPP PKS bulat mendukung Jenderal 

Machfud Arifin," ujar Suyanto di Surabaya. Menurut 

Suyanto, proses pemberian Surat Keputusan (SK) dari 

Dewan Perwakilam Partai (DPP) PKS hanya tinggal 

menyelesaikan persoalan administratif serta 

menunggu penyerahannya saja. 

“Tinggal administrasi saja, setelah itu penyerahan. 

InsyaAllah dalam Minggu ini bisa selesai," kata 

Suyanto. Bersama seluruh kader Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) PKS Surabaya, dirinya siap 

mendukung penuh serta akan terus berjalan 

berdampingan demi kemajuan kota pahlawan.

Untuk itu Suyanto berharap agar Cak Machfud bisa 

meyakinkan publik dengan kapasitas dan kapabilitas 

yang dimilikinya bisa membuat Kota Surabaya bisa 

lebih maju lagi. Baca Juga: Beri Peringatan Penting, 

Sarah Azhari: Kalian Tahu kan ini Bisa jadi Masalah 

Hukum "Di detik-detik terakhir PKS bergabung. 

Partai nomor 8 menjadi partai yang ke 8 juga 

mendukung Pak Machfud. Semoga ini permulaan 

yang bagus," harap Suyanto.

Sumber: jpnn.com, 25 Juni 2020

Machfud Arifin bersama Akhmad Suyanto, ST., MT. 
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2 Kader PKS 
Berpeluang Jadi 
Kandidat Wawali 
Pendamping 
Machfud Arifin
di Pilwali 
Surabaya 2020

Surabaya (28/06) — PKS telah menyetorkan dua nama 

untuk mendampingi Machfud Arifin di Pemilihan 

Wali Kota atau Pilwali Surabaya 2020.

Dua nama tersebut adalah Ketua DPD PKS Surabaya, 

Akhmad Suyanto, dan Wakil Ketua DPW PKS Jatim 

sekaligus Wakil Ketua DPRD Surabaya, , Reni Astuti.

Akhmad Suyanto mengatakan DPP PKS telah 

bertemu dengan Machfud Arifin dan telah 

mengusulkan dua nama tersebut "Kalau belum ada 

SK-nya. Tapi kami sampai secara lisan. DPP sudah 

bilang ke Pak Machfud," kata Akhmad Suyanto 

kepada SURYAMALANG.COM, Sabtu (27/6/2020).

Akhmad Suyanto yakin setiap partai koalisi 

mempunyai nama yang diusulkan ke mantan 

Kapolda Jatim tersebut.

"Keputusan soal bakal calon wawali sepenuhnya ada 

di Pak Machfud. Pak Machfud akan menyeleksi dan 

melihat masing-masing calon.” "Kami menghormati 

keputusannya," lanjutnya.

Akhmad Suyanto menegaskan PKS tetap akan solid 

dalam koalisi bila Machfud Arifin memilih 

pendamping bukan kader PKS.

"PKS itu satu komando mulai dari pusat sampai 

daerah," terangnya. Sekedar diketahui, Machfud 

Akhmad Suyanto, ST., MT. & Reni Astuti, S. Si. 
Ketua DPRD PKS Surabaya | Wakil Ketua DPRD Surabaya

Arifin belum menentukan pendamping di Pilwali 

Pilkada Surabaya 2020.

Machfud Arif diusung sejumlah partai koalisi, 

yaitu PKS, PKB, Partai Demokrat, Nasdem, PPP, 

PAN, Golkar, dan Gerindra. Masing-masing partai 

koalisi sudah mempunyai jagoan masing-masing 

untuk mendampingi purnawirawan jenderal 

bintang dua tersebut.

Sumber: tribunnews.com, 28 Juni 2020
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Sudah Disahkan, Ini Sederet Catatan 
Fraksi PKS Terkait Pengelolaan BMD 

Kota Malang

Malang (08/06) — Rancangan 

peraturan daerah (Ranperda) tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(PBMD) di Kota Malang telah 

disahkan DPRD Kota Malang siang 

tadi (Senin, 8/6/2020). 

Meski begitu, ada beberapa catatan 

yang disampaikan masing-masing 

fraksi DPRD Kota Malang perihal 

pengelolaan aset ke depannya agar 

tidak menyebabkan kerancuan data 

dan permasalahan.

Fraksi PKS DPRD Kota Malang 

misalnya, yang menyampaikan 

beberapa catatan penting untuk bisa 

dijadikan acuan Pemerintah Kota 

(Pemkot) Malang dalam mengelola 

BMD. Anggota Fraksi PKS, Bayu 

Rekso Aji menyatakan ada lima poin 

di pandangan akhir fraksi PKS 

berkaitan dengan Ranperda PBMD 

yang didorong untuk bisa dilakukan 

Pemkot Malang. 

Di antaranya, mendorong Pemkot 

Malang untuk membangun sistem 

aplikasi yang terintegrasi dalam 

pengelolaan BMD yang tekoneksi 

dengan e-planning dan e-

budgetting. 

"Muaranya hal ini ke APBD di mana 

bisa diakses semua lapisan 

masyarakat dengan mudah," 

jelasnya saat menyampaikan 

pendapat akhir fraksi PKS dalam 

pembahasan rapat paripurna di 

Kantor DPRD Kota Malang, Senin 

(8/6/2020). 

Poin berikutnya yang menjadi 

sorotan yakni, apabila telah menjadi 

Perda (Peraturan Daerah) untuk 

selanjutnya dibuatkan perwali 

sebagai acuan dalam pelaksanaan 

Perda selambat-lambatnya 6 bulan.

Dalam hal ini, Fraksi PKS 

mendorong Pemkot Malang bisa 

serius ke depannya dalam 

pendataan aset BMD. "Dengan 

dibuatkan manajeman aset daerah 

misalnya, agar masyarakat ikut 

berperan aktif dalam 

pengawasannya," imbuhnya. 

Kemudian, dengan Perda yang baru 

maka ada perubahan dari retribusi 

aset daerah menjadi sewa oleh 

pihak ketiga. Karenanya, hal ini 

diharapkan mampu meningkatkan 

PAD (Pendapatan Asli Daerah) di 

sektor BMD.

"Di mana adanya perubahan 

perjanjian baru di aset-aset daerah 

yang di tempati pihak ketiga 

sebelumnya sangat rendah nilai 

sewanya. Contoh ada sebidang 
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tanah di Perda lama hanya retribusi Rp 250 ribu per 

tahun dengan Perda baru ini bisa disesuaikan dengan 

harga pasar yang bisa mencapai Rp 5 juta," jelasnya.

Pemkot Malang dalam pemanfaatan BMD juga diminta 

untuk meningkatkan upaya pembinaan, pengawasan, 

dan pengendalian agar lebih maksimal. Baik itu dalam 

hal sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, 

bangun guna serah atau bangun serah guna, serta kerja 

sama penyediaan infrastruktur agar tetap berjalan 

dengan baik. 

"Sehingga setiap pihak yang mengakibatkan kerugian 

daerah, akibat kelalaian, penyalahgunaan atau 

pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik 

Daerah harus dikenakan sanksi administratif dan atau 

sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan," kata pria yang juga anggota 

komisi B DPRD Kota Malang ini.

Terakhir, berkaitan dengan validasi hukum aset daerah 

Pemkot Malang diminta untuk lebih serius dalam 

melakukan program sertifikasi aset-aset berupa tanah 

atau bangunan yang belum tersertifikasi dengan 

menggandeng BPN (Badan Pertanahan Nasional).

"Kami mendorong agar Validasi status hukum aset 

daerah dapat dilakukan dengan cermat dan dalam 

jangka waktu yang sesingkat-singkatnya setelah Perda 

ini disahkan. Dengan menggandeng BPN untuk 

sertifikasi aset-aset daerah yang masih sangat banyak 

belum tersertifikasi," tandasnya.

Sumber: jatimtimes.com, 08 Juni 2020
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Di Tengah Pandemi Covid-19, 
DPD PKS Kota Malang Gelar 

Halal Bihalal Virtual

Malang (09/06) — Momen hari Raya Idul Fitri 1441 H 

tak lengkap rasanya jika tanpa kegiatan silaturahmi 

atau dikenal dengan bahasa halal bihalal. Ajang ini 

selain memperkuat silaturahmi, juga untuk temu 

kangen antar sanak saudara ataupun kegiatan 

komunitas dan organisasi yang memang berdomisili 

berjauhan.

Hal inilah yang dilakukan DPD PKS Kota Malang. 

Sebagai bentuk soliditas pengurus dan jejaring yang 

luas, Senin (8/6/2020) digelar halal bihalal. Namun, di 

tengah pandemi Covid-19 momen silaturrahim halal 

bihalal keluarga besar DPD PKS Kota Malang 

dilakukan secara virtual dan disiarkan live di media 

sosial.

Gelaran tersebut setidaknya dihadiri 500 peserta 

melalui aplikasi Zoom. Di antaranya, kader, pengurus 

DPD, DPC, DPRa, anggota DPRD Fraksi PKS, tokoh 

dan simpatisan, serta masyarakat Kota Malang. Ketua 

Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono 

menyatakan ajang tersebut untuk memperkuat tali 

silaturahmi dari berbagai pihak termasuk bagi 

masyarakat di Kota Malang. 

"Sebanyak 500 peserta menyimak melalui aplikasi 

zoom, media sosial Facebook dan YouTube. Halal 

bihalal ini bertujuan untuk menguatkan tali 

silaturrahim kader, mendekatkan hubungan pimpinan 

partai dengan kader sampai dengan pengurus Ko RW, 

Ko RT dan simpatisan PKS di Kota Malang," ujarnya.

Yang membuat semakin menarik, dalam kegiatan 

tersebut turut mengundang Ketua Bidang Kaderisasi 

DPP PKS Ustadz Dr H Ahmad Heryawan, Lc MSi atau 

dikenal dengan sapaan Kang Aher. Ia menyampaikan 

dengan 3 karakter PKS, yaitu keagamaan, kebangsaan, 

dan kemanusiaan maka diharapkan partai ini bisa 

menjadi pelopor yang komprehensif, moderat dan 

menyatukan persoalan - persoalan bangsa. 

"Syarat sebuah organisasi (PKS) menjadi kokoh dan 

kuat itu harus memiliki nilai yang luhur. Memiliki 

ikatan dan daya rekat antar anggotanya yang kuat, dan 

jejaring yang luas," ungkap mantan Gubernur Jawa 

Barat dua periode 2013 hingga 2018 tersebut.

Kegiatan tersebut semakin meriah karena diisi 

penampilan dari grup Hadrah Daarud Dakwah, 

kemudian pemutaran video kreatif PKS Muda dan kuis 

dengan doorprize utama 1 buah kulkas dan sejumlah 

uang senilai Rp 1.400.000,- yang dibagikan dalam 

bentuk uang tunai, token listrik serta sembako secara 

gratis kepada peserta halal bihalal virtual.

Sumber: jatimtimes.com, 09 Juni 2020
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Jembatan Kedungkandang Mulai 
Digarap, Dewan Beri Catatan Ini

sebelumnya juga tak terbuang sia-sia.

Dia pun mengajak agar masyarakat turut serta 

memantau proses pembangunan Jembatan 

Kedungkandang. Sehingga tak lagi tertunda dan dapat 

dirasakan masyarakat untuk mengurai kemacetan. 

Terlebih saat ini tol Malang-Pandaan juga telah 

dioperasikan.

 

Selain itu, Fuad sepakat dengan rekayasa lalu lintas 

yang telah direncanakan Dinas PUPRPKP dan Dishub 

Kota Malang untuk proses pembangunan Jembatan 

Kedungkandang tersebut. "Bahkan kalau bisa ada 

terobosan untuk membuat jalan alternatif yang bisa 

dipermanenkan di kemudian hari. Sehingga ruas ruas 

jalan juga bertambah dan bisa menjadi bagian dari 

pengurai kemacaten di wilayah Kedungkandang," 

tambahnya.

Sementara berkaitan dengan kasus hukum yang sempat 

menyandung proses pembangunan Jembatan 

Kedungkandang, dia berharap agar kejaksaan turut 

mendampingi proyek pembangunan tersebut. Sehingga 

diharapkan tak memunculkan hal-hal yang tak 

diinginkan. "Semoga tidak ada permasalahan di 

kemudian hari," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan 

Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman 

(DPUPRPKP) Kota Malang, Hadi Santoso 

menyampaikan, pembangunan yang dilakukan selama 

pandemi Covid-19 akan dipastikan memenuhi protokol 

kesehatan. Pembangunan pun ditargetkan rampung 

pada Desember 2020. Namun lantaran masa pandemk, 

maka pembangunan diperkirakan molor hingga tahun 

depan.

"Kami sudah ajukan surat ke Pak Wali Kota Malang 

untuk mohon arahan kalau kegiatan ini akan melewati 

tahun. Karena memang kondisinya dalam masa 

pandemi," imbuh Sony.

Sumber: jatimtimes.com, 13 Juni 2020

Malang (13/06) — Pembangunan Jembatan 

Kedungkandang telah berjalan belum lama ini. 

Pembangunan yang sempat tertunda beberapa tahun 

itu pun tetap mendapat catatan dari DPRD Kota 

Malang. Salah satunya disampaikan Anggota Komisi C 

DPRD Kota Malang Ahmad Fuad Rahman. Politisi PKS 

itu menyampaikan, ada beberapa hal yang harus 

digarisbawahi dalam pembangunan Jembatan 

Kedungkandang.

 

Terlebih, pembangunan dilaksanakan selama pandemi 

covid-19. "Terutama untuk perencanaan pembangunan 

yang harus matang selama proses pengerjaan. Apalagi 

sebelumnya proyek ini sempat tertunda beberapa 

tahun," katanya, Sabtu (13/6/2020). Selain itu, hal yang 

juga perlu menjadi perhatian adalah lamanya proses 

pembangunan. Di mana selama pandemi, maka akan 

sangat sulit pembangunan mampu terealisasi tepat 

waktu. Sehingga, perlu ada skema yang harus 

dipersiapkan.

"Karena dalam aturan jelas, jika tak selesai kontraktor 

akan mendapatkan denda atau sanksi. Tapi ini pada 

masa pandemi, maka perlu ada kebijakan lain," terang 

Fuad. Dia juga berharap agar material yang telah 

dibelanjakan dan masih memenuhi standart untuk 

dimanfaatkan dalam proses pembanguan tersebut. 

Sehingga, anggaran yang dikeluarkan tahun 

Ahmad Fuad Rahman 
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Malang
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Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota 
Malang Bagikan Bansos Sembako Ke 

Warga Kelurahan Mulyorejo

Malang (21/06) — Berbagai cara masih terus dilakukan 

masyarakat untuk membantu antar sesama bagi yang 

terkena dampak Covid-19. Wakil Ketua Fraksi PKS 

DPRD Kota Malang, Rokhmad berkesempatan terlibat 

dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako 

kepada warga Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, 

Kota Malang, kemarin (Sabtu, 30/6/2020).

Bantuan yang merupakan inisiatif dari Lembaga 

Pemberdayaan Kelurahan Mulyorejo (LPKM) ini 

disalurkan kepada warga yang belum menerima BLT 

(bantuan langsung tunai) dari pemerintah. Tak hanya 

penyaluran paket sembako berupa beras 2,8 Kg, minyak 

goreng 1 liter, gula 1 Kg dan 5 bungkus mie instan saja, 

dalam kegiatan tersebut juga ada bazar murah yang 

bisa dimanfaatkan oleh warga.

"Saya mengapresiasi kegiatan hari ini, karena inisiatif 

dari LPMK Kelurahan Mulyorejo yang mengadakan 

kegiatan sosial pembagian sembako 600 KK dan juga 

ada bazar murah, semoga bermanfaat," ujar Rokhmad.

Dalam kesempatan ini, di samping menyalurkan 

sembako kepada warga Rokhmad juga mengisi acara 

dengan membagikan doorprize melalui penampilan 

sulap kantong ajaib.

Ia menyatakan, kegiatan warga di wilayah tersebut 

sebagai bentuk gotong royong sesama untuk saling 

membantu bagi warga terdampak Covid-19.

"Ditengah pandemi Covid-19 ini, kita berharap bisa 

gotong royong saling tolong menolong sesuai 

kemampuan kita masing-masing, tidak cukup 

mengandalkan bantuan dari pemerintah karena 

jumlahnya terbatas," imbuhnya.

Sementara itu, Lurah Mulyorejo Sai Prayitno 

mengungkapkan penerima BLT kepada masyarakat di 

Kelurahan Mulyorejo sudah tersalurkan 500 KK yang 

bersumber dari bantuan pemerintah pusat dan 

pemerintah provinsi Jawa Timur. Melalui kegiatan 

tersebut, memang diprioritaskan bagi warga yang 

belum menerima BLT. Sehingga, semua yang 

terdampak dapat secara merata menerima bantuan.

"Bantuan sembako ini diprioritaskan dan dibagikan 

kepada masyarakat Mulyorejo yang masih kontrak 

belum punya KK belum menerima BLT dan terdampak 

adanya Covid-19. Sehingga apa yang disalurkan ini 

bermanfaat bagi mereka," ungkapnya.

Sumber: jatimtimes.com, 21 Juni 2020

H. Rokhmad, S.Sos
Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang
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Masyarakat Masih 
Abai Protokol 
Kesehatan, 
Dewan Soroti 
Penegakan Sanksi 
Pemkot Malang
Malang (27/06) — DPRD Kota Malang kembali 

menyoroti minimnya kepedulian masyarakat terhadap 

protokol kesehatan selama pandemi Covid-19. Wakil 

rakyat menilai, selama ini sanksi yang diterapkan dalam 

Peraturan Wali Kota Malang Nomor 19 Tahun 2020 

tentang Pedoman Masyarakat Produktif dan Aman 

Corona Virus Disease 2019 belum ditegakkan.

Hal ini disampaikan oleh anggota Fraksi PKS DPRD 

Kota Malang, Ahmad Fuad Rahman yang mengatakan, 

protokol kesehatan masih belum dilakukan secara 

maksimal. Dibeberapa pusat perekonomian, terutama 

pasar rakyat, masih terlihat jelas pedagang dan pembeli 

yang tak patuh dengan protokol kesehatan.

Mulai dari pedagang dan pembeli yang enggan 

mengenakan masker, sistem genap-ganjil yang tak 

berjalan sepenuhnya, hingga aktivitas jual beli yang 

masih saling berdesakan seperti sebelum saat terjadinya 

pandemi Covid-19. 

“Salah satunya yang saya lihat di Pasar Gadang, sangat 

luar biasa di sana. Protokol kesehatan diabaikan, saya 

juga tak bertemu petugas. Jadi seolah semuanya 

dibiarkan begitu saja," katanya.

Fuad pun menyayangkan belum ditegakkannya sanksi 

sebagaimana tertera dalam Peraturan Wali Kota Malang 

Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Masyarakat 

Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019. 

Padahal di dalamnya jelas menunjukkan sanksi yang 

harus diberikan kepada siapapun yang melanggar 

aturan tersebut.

Diantaranya berupa teguran lisan, teguran tertulis, 

pembubaran massa, penyitaan Kartu Tanda Penduduk 

(KTP), penutupan lembaga atau instansi selama 14 hari, 

hingga pencabutan izin sesuai dengan kewarganegaraan. 

"Bagaimana itu, apakah sanksi sudah dijalankan. Saya 

rasa belum maksimal," tegasnya.

 

Dia pun meminta agar pemerintah lebih serius dengan 

cara lebih masif lagi dalam mengedukasi masyarakat. 

Namun di sisi lain dia juga mengajak agar masyarakat 

menerapkan protokol kesehatan sebagaimana anjuran 

dari pemerintah. 

Dengan harapan, pandemi Covid-19 dapat segera 

diputus. Penyebaran virus yang menyerang organ 

pernapasan itu juga segera diselesaikan. Sehingga, 

masyarakat bisa beraktivitas lebih normal lagi dan 

menjalankan roda perekonomian lebih leluasa lagi.

 

"Masyarakat juga harus terus meningkatkan 

kewaspadaan, kebersihan, dan jangan acuh dengan 

protokol kesehatan," tambah Fuad. 

Ahmad Fuad Rahman 
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Malang
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Melihat masih banyaknya kasus pelanggaran atas 

protokol kesehatan, dia pun akan berkonsultasi dengan 

komisi terkait. 

Selanjutnya mengusulkan agar segera memanggil 

satuan perangkat daerah terkait, salah satunya Satpol 

PP Kota Malang.

 

Tentunya untuk membahas sejauh mana keseriusan 

dalam penegakan sanksi sebagaimana tercantum 

Peraturan Wali Kota Malang Nomor 19 Tahun 2020 

tentang Pedoman Masyarakat Produktif dan Aman 

Corona Virus Disease 2019.

"Sanksi bagaimanapun harus ditegakkan," terangnya.

Bukan hanya menyoroti minimnya pedagang dan 

pembeli dalam menerapkan protokol kesehatan, Fuad 

juga sangat menyayangkan aktivitas lalu lintas di 

kawasan Pasar Gadang yang tetap ramai dan macet. Di 

mana kendaraan pedagang masih banyak yang diparkir 

sembarangan dan mengganggu pengguna jalan lainnya.

Dia berharap agar pemerintah lebih serius melakukan 

penertiban di kawasan tersebut. Pasalnya, kondisi 

tersebut bukan baru kali pertama terjadi. Melainkan 

sudah menjadi pekerjaan rumah sejak beberapa tahun 

ke belakang. Termasuk kondisi pasar yang masih 

kumuh dan belum ada pembenahan.

Sumber: jatimtimes.com, 27 Juni 2020
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Semoga Allah SWT menerima Semoga Allah SWT menerima 
amal ibadahnya serta amal ibadahnya serta 

menempatkannyamenempatkannya
di tempat terbaik di tempat terbaik 

di Jannah-Nya, Aamiindi Jannah-Nya, Aamiin

Semoga Allah SWT menerima 
amal ibadahnya serta 

menempatkannya
di tempat terbaik 

di Jannah-Nya, Aamiin

Keluarga Besar PKS Jawa Timur
menyampaikan 

Turut
Berduka cita

atas wafatnya

Turut
Berduka cita

Gus H. Wachid
Mahfudz

Gus H. Wachid
Mahfudz

Wakil Sekretaris PWNU Jatim

Sabtu, 27 Juni 2020
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Anggota DPRD Komentari Tidak 
Adanya Bantuan Dana Dari Pemkot 

Untuk Kampung Wani Jogo 
Suroboyo

Hj. Lilik Hendarwati
Anggota DPRD Dapil I

Surabaya (02/06) — Anggota DPRD Jatim dari Dapil 

Jatim I (Surabaya), Lilik Hendarwati meminta 

Pemerintah Kota Surabaya untuk lebih 

memperhatikan Kampung Wani Jogo Suroboyo. Lilik 

mendengarkan keluhan warga, para pengurus RT dan 

RW pengelola Kampung Wani Jogo Suroboyo yang 

tidak mendapatkan bantuan dana dari Pemkot 

Surabaya sebagai inisiator Kampung Wani Jogo 

Suroboyo.

Jika Pemkot Surabaya mengandalkan kampung 

tangguh untuk menekan penularan Virus Corona 

(Covid-19), menurut Lilik harus ada dana untuk 

membantunya.

"Saya mendengar keluhan para RT dan RW yang 

swakelola membuat kampung tangguh. Apakah dana 

untuk penanggulangan Covid-19 sudah habis?" kata 

Lilik, Selasa (2/6/2020).

"Bersyukur masyarakat Indonesia itu nrimo, gotong 

royongnya masih luar biasa," lanjut politisi Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) Jatim ini. Lilik melihat, 

Pemkot Surabaya hanya sibuk melakukan evaluasi 

tanpa memberikan dukungan untuk perbaikan.

"Perhatiannya ada, dalam bentuk evaluasi. Yang tidak 

cukup itu dananya. Enak dong kalau bagian evaluasi 

doang," kata Lilik.Kampung Wani Jogo Suroboyo 

sendiri diinisiasi oleh Pemkot Surabaya dengan 

berbasis gerakan warga di tengah pandemi virus 

Corona (Covid-19). Terobosan ini diketahui juga 

merupakan bagian dari persiapan Surabaya 

memasuki New Normal.

Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Covid-19 Surabaya, Irvan Widyanto 

mengatakan memang saat ini Kampung Wani 

Jogo Suroboyo diperuntukkan untuk memutus 

mata rantai penyebaran Covid-19 secara 

menyeluruh di tingkat warga dan sebagai 

persiapan ketika memasuki tatanan 

kehidupan baru di tengah pandemi virus 

Corona ini.

Sumber: tribunnews.com, 02 Juni 2020
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DPRD Jatim Siapkan Perda Obat 
Tradisional

Ir. H. Artono
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur 

Surabaya (10/06) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Jawa Timur bersama Pemprov Jatim kini tengah 

membahas Perda perlindungan obat tradisional. Perda 

ini diharapkan menjadi pijakan dalam pengembangan 

penggunaan obat herbal berstandar, terutama untuk 

menyiapkan obat herbal covid-19.

Menurut Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur 

Artono, produksi obat herbal di Jawa Timur sangat 

potensial. Salah aatunya tersedianya bahan baku obat 

herbal. Mengutip data Kementerian Perdagangan tahun 

2016-2017, sejumlah komoditi asal Jawa Timur 

menyumbang secara signifikan produksi nasional. Di 

antaranya, jahe (26,7 persen dari total nasional), kunyit 

(5,6 persen), laos (11,5 persen), hingga kencur (9,8 

persen).

Demikian dengan Industri pengolahan obat herbal di 

Jawa Timur. Hal ini mengutip data Seksi Kefarmasian 

dan Alat Kesehatan serta Pembekalan Kesehatan Rumah 

Tangga (Alkes PKRT) Dinas Kesehatan Jawa Timur. 

Yang mana, terdapat 18 Industri Obat Tradisional (IOT) 

dan 242 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). Belum 

lagi dengan jumlah Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA) 

dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

Sumber: klikjatim.com, 10 Juni 2020
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PKS Jatim Minta Pemprov Segera 
Terapkan New Normal Secara 

Bertahap
Surabaya (05/06) — Anggota DPRD Jawa Timur Dwi Hari 

Cahyono meminta agar Pemprov Jatim mengejar 

ketertinggalan dari daerah lain seperti Jawa Barat dan 

DKI Jakarta dalam penurunan angka penularan Covid-19.

Dia khawatir, kalau Pemprov Jatim buru-buru 

menerapkan kebijakan New Normal sebelum berhasil 

menurunkan angka penularan corona akan blunder dan 

mengakibatkan gelombang kedua Covid-19. “Kalau 

dikatakan melewati ya jelas, daerah lain sudah melakukan 

kita ketinggalan. Contohnya di Malang masih ada yang 

positif tetapi new normal masih dilakukan ini kan lebih 

berbahaya dari daerah lain,” kata Ketua Fraksi Partai 

Keadilan Bintang Nurani (FKBN) DPRD Jatim pada Jumat 

(5/6).

“Ya harus dikejar biar penurunan kearah baik seperti 

daerah lain,” tambahnya. Dwi mencontohkan kebijakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya 

Raya yang kurang berhasil karena pemerintah terkesan 

setengah hati. Padahal di wilayah lain seperti Jawa Barat 

dan DKI Jakarta, PSBB tersebut sangat efektif 

menurunkan angka penularan Covid-19. “Kita ini kan 

PSBB PSBBan sebenarnya ini yang perlu dikritisi. PSBB 

dilakukan jam tujuh sampai jam 4 sore setelah itu bebas 

ini tidak efektif,” tandasnya.

Dia berharap agar Pemprov Jatim bijak dalam 

menerapkan kebijakan New Normal nantinya dan tidak 

terburu-buru. Jika memang dirasa mendesak, kebijakan 

itu harus dilakukan bertahahap agar tidak menimbulkan 

gelombang penularan baru Covid-19. “Kalau sekarang 

mau new normal ya jangan langsung, daerah yang merah 

harus lockdown kalau satu RT ada positif ya lockdown 

lokal ndak apa-apa,” katanya.

Apakah Jatim perlu menerapkan masa transisi seperti di 

DKI Jakarta? “Transisi itu bisa dilakukan kalau mendekati 

normal, kasusnya ditekan dulu supaya betul-betul turun,” 

pungkasnya. 

Sumber: cakrawalanews.com, 05 Juni 2020

Dwi Hari Cahyono, S.Hut. 
Ketua Fraksi KBN DPRD Jawa Timur
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Komisi E DPRD Jatim : Pasar Klojen 
Lumajang Layak Jadi Percontohan

Lumajang (20/06) — Jajaran Komisi E DPRD Jatim 

kembali memastikan protokol kesehatan wajib 

diterapkan di tempat-tempat umum. Salah satunya 

dengan melakukan peninjauan ke Pasar Klojen 

Lumajang bersama Bakorwil Jember, Sabtu (20/6) pagi.

Dipimpin Wakil Ketua, Ir H. Artono,  Jajaran komisi E 

keliling ke seluruh sudut pasar Klojen.  Mereka 

melakukan pengecekan sarana-prasarana penunjang 

dan penataan lapak pedagang guna pencegahan 

penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Beberapa anggota Komisi E juga melakukan dialog 

langsung dengan para pedagang pasar. “Kami sudah 

keliling pagi ini di Pasar Klojen, kami melihat pasar 

modern yang betul-betul mengikuti protokol 

kesehatan,” terang Artono yang didampingi anggota 

Komisi E lainnya seperti Kodrat Sunyoto (FPG), Hasan 

Irsyad (FPG), Hari Puji Lestari (FPDI-P), Aida Fitriyana 

(F-PKB) dan Umi Zahrok (F-PKB).

Dijelaskan Artono, seluruh pedagang dan pengunjung 

Pasar Klojen punya kesadaran yang sangat bagus. 

Semua pedagangnya sudah menggunakan masker, face 

shield dan  jaga jarak phsysical distancingnya sudah 

berlaku. “Lapaknya juga ditata ada jeda satu kosong 

satu diisi karena menggunakan sistem ganjil genap 

sehingga tidak terlihat sama sekali adanya kerumunan,” 

papar politisi PKS ini.

Pasar Klojen yang terlihat bersih ini kata Artono perlu 

mendapat standart SNI agar bisa dikembangkan di 

seluruh pasar seluruh Jawa Timur. Sehingga pembeli 

yang datang, merasa aman dan tetap terjaga 

kesehatannya tanpa terlalu kuatir ancaman penularan 

covid-19. Pedagang juga bisa tetap berjualan serta 

ekonomi tetap berputar. Karena jangan sampai dengan 

adanya corona ini menjadikan ekonomi berhenti dan 

tidak berkembang, sehingga masyarakat tidak bisa 

membiayai hidupnya. “Tentunya yang penting 

masyarakat bisa mendapat penghasilan. Itu yang kita 

harapkan,” tegas politisi dari Dapil Lumajang-Jember 

ini.

Ir. H. Artono
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur 
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Artono juga mengusulkan kepada DPRD 

kabupaten/Kota di Jawa TImur mencontoh Pasar Klojen 

di Lumajang ini. Supaya sistem pengaturan lapak ganjil 

genap bisa diterapkan pasar-pasar lain.  “Ini menurut 

saya bisa dijadikan percontohan di pasar seluruh Jawa 

Timur. Pemerintah Kabupaten kota di tempat lain bisa 

studi banding di Pasar Klojen Lumajang ini,” cetusnya.

Anggota Komisi E Kodrat Sunyoto menambahkan, 

punya alasan kuat meninjaui pasar Klojen di Lumajang 

ini. Karena selama ini Pasar kerapa diketahui menjadi 

episentrum penularan covid-19. sehingga KOmisi E 

ingin melihat apakah di pasar klojen ini apakah Sudah 

menerapkan pencegahan covid-19. “Dan ternyata 

sudah dilakukan. Tadi kita sudah keliling, lapak-

lapaknya teratur dengan bagus. Ada jarak antar lapak,” 

ungkap Kodrat yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar 

DPRD Jatim ini.

Ia berharap, Semoga pasar-pasar seluruhnya di Jawa 

Timur menerapkan protokol kesehatan seperti di Pasar 

Klojen ini. “Dengan cara ini maka mata rantai 

penyebaran covid-19 bisa diputus. Apalagi selama ini 

pasar menjadi salah satu klaster penularan covid yang 

cukup penting untuk diwaspadai,” terangnya.

Senada, Hari Puji Lestari, anggota Komisi E dari Fraksi 

PDI-P mengatakan, pasar punya potensi yang patut 

diperhatikan secara serius. Karena pasar menjadi 

tempat bertemunya masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Sehingga pemerintah perlu 

memastikan betul penerapan protokol kesehatan dan 

physical distancing agar pasar tidak menjadi tempat 

penularan baru. “Apalagi Lumajang ini sudah menjadi 

zona kuning jangan sampai menjadi zona merah lagi,” 

pintanya.

Konteks kami dari KOmisi E, kata politisi perempuan 

yang berlatar Aktivis ini, pada urusan kesehatan perlu 

memastikan penggunaa masker, antar pengunjung dan 

penjual sudah tertib melakukan jaga jarak. “Harapan 

kami pasar Klojen ini bisa jadi contoh pasar-pasar yang 

lain, bahwa masyarakat masih bisa beraktivitas dengan 

tetap mencegah penularan covid-19,” ujar Hari Puji 

Lestari yang sebelumnya juga rajin turun ke 

masyarakat di Lumajang dan Jember untuk 

memastikan bantuan-bantuan dari pemerintah untuk 

masyarakat terdampak Covid-19 benar-benar 

tersalurkan.

Terpisah, Bupati Lumajang Thoriqul Haq mengatakan 

di masa pendemi Covid ini tantangan terberatnya 

adalah menjaga agar masyarakat Lumajang tetap hidup 

sehat. Status Zona Kuning saat ini diharapkan bisa 

menjadi zona hijau sesegera mungkin. “Geliat ekonomi 

di masyarakat memang sudah kita hidupkan lagi, 

namun dengan menerapkan protokol kesehatan dan 

jaga jarak agar tidak ada lagi penularan baru,” jelas 

Thoriq. 

Sumber: cakrawalanews.com, 20 Juni 2020
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Bantuan Rawan 
Tak Tepat 
Sasaran, Kinerja 
Dinas Sosial 
Jatim Disebut 
Lamban
Surabaya (18/06) — Bantuan rawan tak tepat sasaran, 

kinerja dinas sosial Jatim disebut lamban. Kinerja Dinas 

Sosial Jatim menjadi perhatian pihak DPRD Jatim 

karena dinilai lamban atau lemot dalam melakukan 

pembaruan jumlah masyarakat di Jatim yang layak 

menerima bantuan dari pemerintah.

Menurut wakil ketua Komisi E DPRD Jatim Artono, 

bantuan tidak tepat sasaran dari pusat hingga propinsi 

disebabkan karena update data dari desa melalui RT 

dan RW tidak jalan. “Hal ini disebabkan tak ada edukasi 

dari Dinas Sosial Jatim hingga Dinas Sosial kabupaten 

atau kota terhadap jajaran pemerintah desa,” jelasnya di 

Surabaya, Kamis (18/6).

Politisi asal PKS ini mengatakan edukasi yang tak jalan 

ini mengakibatkan data-data yang berasal dari bawah 

tidak bisa terakomodir sehingga masyarakat yang 

sudah mendapat bantuan masih tetap menerima 

bantuan.

“Tak ada upaya dari desa khususnya tingkat RT dan 

RW untuk merubahnya. Hal-hal seperti inilah yang 

menjadi sumber utama bantuan tak tepat sasaran,” 

terangnya.

Pria asal Jember ini mengatakan apa yang diungkapkan 

tersebut merupakan hasil temuan di lapangan. ”Temuan 

ini saat kami melakukan kunjungan di beberapa daerah 

di Jatim. Tak ada edukasi dari Dinas Sosial Jatim kepada 

masyarakat ditingkat desa. Kami sayangkan lemotnya 

kinerja pihak Dinas Sosial ini,“ tandasnya. 

Sumber: nusantaranews.com, 18 Juni 2020

Ir. H. Artono
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur 
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Ketua Fraksi FKBN DPRD Jatim 
Apresiasi Polda Jatim Ringkus 
Bandar Judi Online Jaringan 

Internasional

Dwi Hari Cahyono, S.Hut. 
Ketua Fraksi KBN DPRD Jawa Timur

Surabaya (25/06) — Ditreskrimum Polda Jatim berhasil 

meringkus AB (35), bandar judi online yang 

merupakan jaringan Hongkong pada 22 Juni 2019 lalu. 

Atas hal tersebut ketua Fraksi FKNB (Fraksi Partai 

Keadilan Bintang Nurani) DPRD Jatim, Dwi Hari 

Cahyono mengapresiasi keberhasilan Polda Jatim. 

“Apresiasi atas keberhasilan Polda Jatim meringkus 

bandar judi online,” ujarnya kepad TIMES Indonesia 

pada Kamis (25/6/2020).

Ia mengatakan bahwa ke depan FKBN atau PKS (Partai 

Keadilan Sejahtera) akan mendukung penuh kerja kerja 

kepolisian memberantas mo limo di masyarakat.

“Kita mendorong pemberantasan yang ini 

berkelanjutan selain judi online juga judi judi yang lain 

menjadi perhatian, pokoknya kita dukung penuh lah 

pemberantasan yang meresahkan masyarakat tentang 

kemaksiatan,” Tutur Cahyo.

Cahyo berharap agar bisa menjga diri terutama 

menjaa anak-anak agar terhindar dari judi online. 

Menurutnya, perjudian online kerap kali melakukan 

promosi secara masi sehingga semua orang rentan 

untuk ikut perjudian.

“Bentuk himbauan kepada masyarakat luas kita 

berharap terutama anak-anak tolong dijaga oleh 

orang tua judi online ini mereka juga melakukan 

promosi secara masif, semuanya rentan,” ungkapnya

Perlu diketahui bandar judi online tersebut 

merupakan Warga Desa Randujalak, Kecamatan 

Besuk, Kabupaten Probolinggo. Hingga kini Jatrantas 

Ditreskrimum Polda Jatim masih terus melakukan 

penyelidikan terhadap kasus tersebut.

Sumber: timesindonesia.com, 25 Juni 2020
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Keluarga Besar PKS Jawa Timur
menyampaikan 

Semoga Allah SWT menerima Semoga Allah SWT menerima 
amal ibadahnya serta amal ibadahnya serta 

menempatkannyamenempatkannya
di tempat terbaik di tempat terbaik 

di Jannah-Nya, Aamiindi Jannah-Nya, Aamiin

Semoga Allah SWT menerima 
amal ibadahnya serta 

menempatkannya
di tempat terbaik 

di Jannah-Nya, Aamiin

Turut
Berduka cita

atas wafatnya

Turut
Berduka cita
KH. Farihin MuhsanKH. Farihin Muhsan
Wakil Rais Syuriyah PWNU Jatim
Pengasuh PP Al Fattah Singosari 

Malang

Senin, 29 Juni 2020
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Mari Beradaptasi, Agar Keluarga 
Kokoh di Tengah Pandemi

PHBS

Ini adaptasi yang harus cepat kita jadikan budaya di 

keluarga. Membiasakan mencuci tangan, mengganti 

baju setelah bepergian, rajin olah raga hingga 

mengkonsumsi makanan yang sehat dan halal. 

Termasuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan 

saat harus keluar rumah.

Kelola Keuangan Keluarga

Tak ada yang menginginkan wabah, termasuk dampak 

yang diakibatkan olehnya. Namun realitanya, semua 

terdampak oleh pandemi ini. Termasuk kondisi 

ekonomi keluarga. Bisa jadi sebagian keluarga di 

Indonesia mengalami kondisi ekonomi yang tidak baik 

akibat pandemi. Maka beradaptasi dengan kondisi 

ekonimo keluarga pun harus dilakukan. Berat 

memang, tapi kita harus bisa survive melewati masa 

krisis ini bersama-sama.

Pilah kebutuhan-kebutuhan yang tidak mendasar. 

Tunda kebutuhan sekunder dan tersier. Mulai 

berkreasi dengan menu-menu ramah di kantong 

dengan tetap memperhatikan kondisi gizi. 

Bagaimanapun imunitas harus tetap terjaga agar 

anggota keluarga sehat. Dan jika memungkinkan 

carilah sumber-sumber penghasilan baru yang bisa 

dilakukan selama pandemi.

Kerjasama dengan Anggota Keluarga

Kerjasama yang baik dengan anggota keluarga sangat 

dibutuhkan di masa krisis seperti ini. Saling 

memahami, saling support termasuk saling 

mengingatkan untuk selalu melakukan ikhtiar demi 

kebaikan seluruh anggota keluarga.

Istri memahami suami, suami mengerti kondisi istri, 

orang tua memahami anak, anak pun mengerti kondisi 

orang tua. Semua saling bahu-membahu menguatkan 

agar keluarga tetap kokoh dan survive melewati masa 

wabah ini. 

Surabaya (29/06) — Tak terasa sudah lebih dari lima 

bulan gelombang wabah melanda dunia. Badai yang 

mengubah banyak tatanan kehidupan, termasuk 

keluarga. Ayah yang biasanya berangkat pagi, pulang 

petang saat ini lebih banyak di rumah. Bisa jadi 

karena alasan WFH agar social distancing dapat 

terjaga, atau juga alasan PHK karena tempatnya 

bekerja tak mampu lagi menggajinya.

Anak yang biasanya berangkat sekolah pagi pulang 

lewat tengah hari, kini harus menjalani sekolah dari 

rumah. Mengerjakan tugas-tugas sekolah melalui 

media daring. Membuat foto, video untuk bahan 

laporan pembelajaran ke sekolah. Bagi anak usia SMP 

dan SMA mungkin lebih mandiri, tapi yang masih SD 

sekolah yang pindah ke rumah cukup menghebohkan 

para orang tua dengan segala dinamikanya.

Sementara Ibu, yang biasanya dapat sejenak bersantai 

karena anggota keluarganya jarang di rumah 

sekarang full ditemani orang-orang tersayang dengan 

segala dampak yang ditimbulkan. Memasak dengan 

porsi yang lebih banyak sementara penghasilan mulai 

tergganggu akibat wabah. 

Menjadi guru dadakan yang menyebabkan anggaran 

kuota meningkat drastic. Termasuk kondisi rumah 

yang mungkin lebih sering berantakan, karena 

penghuninya mulai dilanda kejenuhan.

Shock, mungkin itulah dirasakan banyak pihak di 

awal pandemi. Korban yang terus berjatuhan, 

perekonomian terpuruk, pendidikan yang tidak 

berjalan normal memaksa setiap keluarga beradaptasi 

dengan  cepat. 

Sementara kapan pandemi berakhir, kita tidak ada 

yang tahu. Yang dapat kita lakukan adalah secepat 

mungkin beradaptasi dengan kondisi lingkungan 

yang baru agar keluarga tetap survive selama 

pandemi. Syukur-syukur jika dalam proses adaptasi 

itu kita menangkap peluang-peluang yang dapat 

membuat keluarga kita semakin kokoh dan berdaya.
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Seluruh anggota keluarga dapat berbagi peran untuk 

meringankan tugas anggota lainnya. Kakak membantu 

tugas sekolah adik, anak membantu pekerjaan rumah, 

istri membantu mencari tambahan penghasilan, suami 

membantu meringankan pekerjaan istri. Semua dapat 

disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing.

Penyesuaian Standar

Kita berada dalam kondisi tidak normal, maka standar 

dan tuntutan normal yang biasa kita tuntut kepada 

anggota keluarga harus disesuaikan. Seperti kebiasaan 

keluar rumah, pola belajar di rumah, pekerjaan yang 

tiba-tiba pindah ke rumah ataupun kondisi lain yang 

membuat ketidaknyaman muncul.

Penyesuaian standar ini perlu dilakukan agar masing-

masing anggota keluarga tetap “waras” dan bahagia 

menjalani masa-masa baru ini. Harapnnya, stress 

berkurang dan imunitas anggota keluarga tetap 

terjaga.

Peka Kondisi Sosial Sekitar

Meski sama-sama terdampak, bisa jadi di sekitar 

banyak yang kondisinya lebih memprihatinkan dari 

kita. Ini dapat menjadi momen menyambungkan yang 

berpunya dengan yang membutuhkan. Atau 

mempertemukan orang-orang yang saling 

membutuhkan sehingga terjadi kerjasama yang 

menguntungkan. 

Pedagang yang kekurangan pelanggan kita fasilitasi 

agar bertemu dengan pembeli yang ingin tetap aman 

selama bertransaksi. Petani yang sayurnya melimpah 

namun kesulta menjual, kita pertemukan dengan ibu-

ibu rumah tangga yang ingin mendapatkan sayur 

dengan harga terjangkau. Selalu ada celah untuk 

membantu, sesuai dengan kadar kita masing-masing.

Pelajari Banyak Hal

Sebagain besar keluarga merasa banyak waktu luang 

selama wabah terjadi. Mari manfaatkan waktu tersebut 

untuk melakukan hal yang bermanfaat. Teknologi yang 

ada memudahkan kita memeplajari banyak hal hanya 

dari genggaman gawai. Siapa tahu, ada peluang yang 

dapat kita manfaatkan dari proses belajar tersebut.

Mendekatkan Diri Kepada Allah SWT

Apa yang terjadi saat ini, pasti ada campur tangan Allah di 

dalamnya. Sebagai kaum yang mengimani takdir, kita 

percaya bahwa setiap kejadian akan membawa hikmah 

untuk semua. Setelah ikhtiar maksimal kita lakukan, 

tawakkal adalah penyempurnanya. 

Momen pandemi ini adalah momen kontemplasi kita 

bersama keluarga untuk semakin banyak mengisi waktu 

dengan kebaikan. Ibadah bersama, belajar bersama, ngobrol 

dan bercanda bersama yang bisa jadi jarang bisa kita 

lakukan saat kondisi normal. 

Mari berdoa dan memohon kepada Allah agar mengangkat 

pandemi ini dari muka bumi. Karena saya, keluarga dan 

kita semua sudah ingin kembali dapat saling berjabat 

tangan, berpelukan dan beramal bersama seperti dulu lagi. 

Kita yakin, Indonesia bisa melewati pandemi ini, dengan 

izin Allah.

Sumber:jatim.pks.id, 29 Juni 2020

Lina Ariyani, S.Si., Apt.
Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPW PKS JAWA TIMUR
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PKS MUDA
SURABAYA

Ÿ Diskusi & Halal Bihalal Online yang 

dilakukan PKS Muda Surabaya pada 

13 Juni 2020. Kegiatan ini rutin 

diadakan tiap tahunnya. Dengan 

mengusung tema “Transformasi 

Dakwah PKS Era New Normal”, 

kegiatan ini dihadiri oleh Dr. H. Jazuli 

Juwaini, MA. - Ketua Fraksi PKS 

DPR RI sebagai pemateri, dan 

dimoderatori oleh Moch. Redza 

Kusuma - Ketua Bidang 

Kepemudaan PKS Surabaya

Ÿ ”Cangkrukan’e Nom Noman” yang 

mengangkat tema “Arek Enom Saldo 

ne Limit, Nggak Jaman Cuy” 

menghadirkan Izzudin Syaifullah, 

S.Pi. - Founder KPD Farm & 

dimoderatori oleh Arnasari, S.T - 

Squad Humas PKS Jatim. 
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PKS: Pemerintah Terlambat 
Terbitkan PP TAPERA

pemerintah mengumpulkan pendanaan dari 

masyarakat di tengah kondisi keuangan negara yang 

susah. 

“Karena PP ini lahir disaat pemerintah butuh uang, 

dengan potensi Tapera yang mencapai Rp 300 

Triliun (menurut PUPR) dikhawatirkan masyarakat 

menjadi terbebani disaat pandemi. Dampaknya, 

masyarakat bisa antipati dengan kebijakan ini 

mengingat kasus Jiwasraya-Asabri dan terakhir 

kisruh BPJS," ucap Sigit.

Sigit mengatakan pada awalnya UU ini dilahirkan 

untuk mengatasi back log perumahan yang 

mencapai 11,4 juta ditahun 2015 sekaligus 

membantu pekerja/buruh dalam memenuhi 

kebutuhan papannya. Oleh sebab itu PKS 

mendukung lahirnya UU No.4 Tahun 2016 tentang 

Tapera ini.

PKS juga mendorong dihapusnya ketentuan besaran 

simpanan peserta sebesar 3 persen dari RUU Tapera 

pada saat pembahasannya. Di mana besaran 

simpanan peserta ini kemudian diatur dalam 

Jakarta (04/05) —- Anggota Komisi V DPR RI fraksi 

PKS Sigit Sosiantomo menilai pemerintah lambat 

menjalankan amanat UU Tabungan Perumahan 

Rakyat (Tapera). 

Seharusnya, kata Sigit, Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 25 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan 

Tapera sudah terbit pada tahun 2018 lalu.

"PP ini adalah amanat dari UU Tapera yang ruhnya 

adalah memberikan kemudahan pada Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR) baik yang yang 

bekerja di sektor formal dan non formal untuk bisa 

memiliki rumah. Sayangnya, pemerintah 

menerbitkan PP disaat yang tidak tepat. Kenapa 

baru dikeluarkan sekarang, padahal UU Tapera 

mengamanatkan PP harus sudah selesai 2 tahun 

setelah UU disahkan. Artinya PP ini seharusnya 

sudah terbit dari tahun 2018,” kata Sigit melalui 

keterangannya, Kamis (4/6/2020).

Sigit juga menilai terbitnya PP Tapera di Tengah 

pandemi menimbulkan pertanyaan apakah 

Amin Ak
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Peraturan Pemerintah. Hal ini, lanjut Sigit, dilakukan 

agar Pemerintah dapat menyesuaikan aturan yang 

akan diterapkan dengan situasi dan kondisi di 

lapangan.

"Tapera disiapkan sebagai salah satu alternatif sumber 

dana murah jangka panjang dalam rangka memenuhi 

kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi 

Pesertanya. Saya berharap, aturan pelaksanaan dari 

PP ini nanti juga tidak menyulitkan peserta untuk 

mewujudkan rumah pertamanya dengan cepat dan 

berkualitas," ujarnya. 

Sigit juga mengingatkan pemerintah untuk 

memastikan pengalaman salah urus seperti kasus 

Jiwasraya dan Asabri tidak terjadi di BP Tapera.

"BP Tapera jangan sampai salah urus seperti Jiwa 

Sraya dan Asabri. Pemerintah juga harus segera 

membuat aturan dibawah PP yang 

mengklasifisikasikan sektor usaha apa saja yang bisa 

mengikuti Tapera, termasuk didalamnya pekerja 

disektor transportasi online," kata dia.

"Para driver ini harus masuk sektor formal karena ada 

pekerja dan ada perusahaan perekrut pekerja, maka 

perusahaan perekrut pekerja ojek online harus 

menyediakan dana 0,5 persen untuk Tapera setiap 

pekerjanya. Sehingga driver ojek online pun bisa 

mendapat kemudahan memiliki rumah pertama 

mereka dengan skema mudah dan bunga murah," 

pungkas Sigit.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah 

meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 25 tahun 

2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan 

Rakyat (Tapera).

Dengan terbitnya PP tersebut maka seluruh pekerja 

berpenghasilan upah minimum diwajibkan ikut 

program Tapera. Berdasarkan Pasal 7 PP 25/2020, BP 

Tapera tak hanya mengelola dana perumahan bagi 

pegawai negeri sipil (PNS), melainkan juga seluruh 

perusahaan.

Peserta BP Tapera adalah calon PNS, aparatur sipil 

negara (ASN), prajurit dan siswa Tentara Nasional 

Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Polri), pejabat negara, pekerja di Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa, 

perusahaan swasta, dan pekerja apa pun yang 

menerima upah.

Adapun besaran simpanan peserta ditetapkan 

sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta 

pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja 

mandiri, sesuai dengan bunyi pasal 15 ayat 1 PP 25 

Tahun 2020.

Sumber: tribunnews.com, 04 Juni 2020
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Legislator PKS: Anak Cucu BUMN 
Jangan Matikan Bisnis UMKM

Jakarta (07/06) — Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak 

kembali meminta keseriusan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) melalui anak cucunya, untuk tidak 

merecoki bisnis rakyat kecil yang dijalankan pelaku 

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Amin 

melihat masih banyak anak-cucu usaha BUMN yang 

mengerjakan bisnis yang bisa mematikan bisnis 

UMKM, sehingga peran UMKM terpinggirkan.

Hal itu disampaikan Amin setelah menerima aspirasi 

dari para pelaku UMKM, Sabtu (6/6/20) malam secara 

virtual. "Para pelaku UMKM mengeluhkan sulitnya 

menjalankan usaha mereka diantaranya karena harus 

bersaing dengan bisnis BUMN dan anak cucunya. 

Bahkan sebagian mengeluhkan transaksi bisnis mereka 

yang tidak atau belum dibayar oleh BUMN dan anak 

cucunya, dengan nilai mencapai belasan miliar rupiah”, 

kata Amin.

Menurut Amin, tentu sulit bagi UMKM untuk bersaing 

dengan BUMN. Sebagai contoh, manakala ada 

kegiatan, BUMN akan memakai anak usahanya di 

bidang perhotelan atau katering untuk menyediakan 

akomodasi. Legislator PKS itu menilai perlu ada 

persaingan yang fair agar Usaha Mikro dan Kecil bisa 

naik kelas setidaknya ke level menengah. BUMN dan 

anak cucunya justru harus mampu bersinergi dengan 

pelaku UMKM bukan mematikan. BUMN dan anak 

cucunya silahkan ambil atau ciptakan usaha yang tidak 

dilakukan UMKM.

Anggota DPR dari Dapil Jatim IV (Kabupaten Jember 

dan Lumajang) itu menyontohkan, usaha jasa parkir di 

Bandar Soekarno Hatta, itu ternyata dikelola oleh anak 

perusahaan BUMN, dan UMKM hanya diberi peran 

pelaksana yang kurang menguntungkan. "Kalau 

memang BUMN core kompetensinya pengelolaan 

bandara, ya jangan ambil usaha katering atau jasa 

parkir. Itukan bisa dilakukan oleh UMKM," imbuhnya.

Dalam diskusi serap aspirasi Sabtu malam, terungkap 

jika selama ini yang terjadi adalah iklim usaha tidak 

mendukung UMKM. Dia menyebut UMKM kerap 

bersaing dengan BUMN sehingga menimbulkan 

persaingan tidak sehat. Bahkan tidak sedikit BUMN atau 

anak BUMN yang bermitra dengan UMKM namun 

pembayaran hak UMKM dipersulit bahkan tidak 

dibayar.

Amin pun mendukung aspirasi pelaku UMKM agar 

pelaku Usaha Mikro dan Kecil dibebaskan dari pajak 

penghasilan serta diberi kemudahan dan dibebaskan 

dari biaya perijinan. 

Amin juga menyoroti program orang tua asuh dari 

BUMN ke UMKM yang pada umumnya masih bersifat 

formalitas. Pembinaan terhadap UMKM pada umumnya 

belum mampu meningkatkan level UMKM baik dari sisi 

teknologi maupun daya saing. Seharusnya kemitraan 

BUMN dan UMKM itu lebih melibatkan UMKM dalam 

proses produksi yang dilakukan BUMN, sehingga 

UMKM mampu menghasilkan inovasi-inovasi baru.

Oleh karena itu Amin mendesak agar ada bagian dari 

laba BUMN yang dialokasikan untuk penelitian dan 

pengembangan UMKM selain yang selama ini sudah 

disisihkan untuk Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan (PKBL). 

“BUMN harus mengalokasikan dana untuk penguatan 

inovasi dan teknologi UMKM agar mereka naik kelas 

dan mampu bersaing dengan produk-produk impor,” 

pungkas Amin. 

Sumber: telusur.com, 07 Juni 2020
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PKS Sesalkan KEMENDAG Yang 
Terburu-Buru Cabut Larangan 

Ekspor APD

Jakarta (18/06) — Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS, 

Amin Ak menyesalkan dicabutnya larangan ekspor 

masker dan alat pelindung diri (APD) oleh 

Kementerian Perdagangan yang terkesan terburu-buru. 

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan 

menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan 

(Permendag) No.57 Tahun 2020 tentang Ketentuan 

Ekspor Bahan Baku Masker, Masker, dan Alat 

Pelindung Diri (APD) pada Selasa (16/6/20) lalu.

Menurut Amin, seharusnya pemerintah mengkaji 

pasokan dan kebutuhan di dalam negeri terlebih 

dahulu secara lebih detail, sebelum mencabut larangan 

eskpor. Karena faktanya, masih banyak rumah sakit, 

puskesmas, klinik, dan tenaga medis yang kesulitan 

memperoleh APD berkualitas dengan harga terjangkau.

Mestinya Pemerintah menghentikan impor APD karena 

masih banyak pelaku industri dalam negeri yang 

mengeluh APD buatannya tidak terserap oleh pasar 

karena banyaknya beredar APD impor. 

“Kelebihan pasokan APD di dalam negeri, karena 

banyaknya APD impor dan produksi lokal dianggap 

belum memenuhi standar,” kata Amin kepada 

wartawan, Kamis (18/6/20).

Anggota DPR dari Dapil Jatim IV itu menilai, 

pencabutan larangan ekspor APD sebagai keputusan 

yang gegabah, mengingat kasus positif Covid-19 di 

dalam negeri masih sangat tinggi, bahkan cenderung 

meningkat. 

"Dalam beberapa hari terakhir penambahan kasus 

positif berkisar antara 900 - 1.200 orang per hari,” ujar 

Amin.

Menurutnya, seiring meningkatnya jumlah warga yang 

terinfeksi Covid-19, maka kebutuhan APD pun 

diperkirakan bakal meningkat. Kalau ekspor dibuka 

lebar dan kebutuhan di dalam negeri kembali melonjak, 

maka tenaga medis di dalam negeri akhirnya 

dihadapkan pada dua pilihan, terpaksa membeli produk 

Amin Ak
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impor yang harganya mahal atau membeli produk non 

standar.

Dia mengingatkan, kebijakan membuka izin ekspor ini 

dapat memicu kenaikan harga APD di dalam negeri. 

Apalagi bila pasokan di dalam negeri menurun akibat 

kebijakan ini, dan pada saat yang sama demand 

meningkat. 

"Beberapa waktu lalu, kita masih ingat munculnya 

kasus Dokter dan Tenaga Kesehatan yang kekurangan 

APD (baju hazmat) yang standard dan masker yang 

sesuai standard (N95). Kemendag harus ingat bahwa 

Baju Hazmat yang tidak standard dapat menyebabkan 

Tenaga Kesehatan tertular Covid-19 melalui pori-pori 

bahan APD," ternagnya.

Dia mengungkapkan, kita pernah mengalami krisis 

ketersediaan APD (baju hazmat, masker, face shield 

dan bahan bakunya) terutama selama Maret hingga 

April 2020. Meski ketersediaannya saat ini jauh lebih 

baik, namun perhitungan untuk kebijakan ekspor 

harus cermat.

Banyaknya kasus Tenaga Kesehatan yang tertular 

Covid-19 disebabkan karena APD yang tidak standard 

(Laporan Kementerian Kesehatan RI, Dirjen Pelayanan 

Kesehatan Kementerian Kesehatan terkait kekurangan 

stok APD yang standard). Ikatan Dokter Indonesia 

(IDI) mencatat, hingga 7 Juni 2020 ada 32 Dokter di 

Indonesia yang wafat akibat Covid-19. Ini termasuk 

jumlah korban tertinggi di dunia.

Lalu, di Jawa Timur ada 175 Tenaga Kesehatan tertular 

Covid-19, ada 6 orang diantaranya yang wafat. Bahkan 

salah satu yang wafat akibat Covid-19 di Surabaya 

adalah perawat yang sedang hamil. Di Nusa Tenggara 

Barat, ada 66 Tenaga Kesehatan yang terjangkiti Covid-

19. 

"Mereka seharusnya jadi prioritas pertama karena 

berjuang di garis terdepan," tegasnya.

Amin mengingatkan amanah UU No.7 Tahun 2014 

tentang Perdagangan menyebutkan tentang 

Pelarangan Ekspor Barang untuk menjaga 

Kepentingan Nasional serta melindungi kesehatan dan 

keselamatan manusia (Pasal 50 ayat 2). Bila akibat 

kebijakan pencabutan larangan eskpor ini, terjadi 

kenaikan harga APD dan masker di dalam negeri, 

pemerintah dapat berpotensi melanggar UU 

No.7/2014 tentang Perdagangan pasal 25, 26 dan 54.

Pasal 25 UU Perdagangan mengamanahkan 

pemerintah untuk mengendalikan barang penting 

bagi rakyat dari 3 hal, yaitu pasokan, mutu dan harga. 

Bila mutu APD dalam negeri jadi berkurang atau 

harga APD jadi melonjak akibat Permendag ini, 

pemerintah harus bertanggungjawab.

Sedangkan pasal 26 UU Perdagangan mewajibkan 

pemerintah menjaga ketersediaan dan stabilitas harga 

barang pokok/barang penting untuk kebutuhan 

dalam negeri, pada situasi khusus atau adanya 

gangguan. 

"Saat pandemi ini, berlaku situasi khusus dimana 

pemerintah tak boleh gegabah mengambil kebijakan. 

Sementara di Pasal 54 UU Perdagangan tersebut 

menyebutkan kewajiban pemerintah mengeluarkan 

kebijakan terkait ekspor harus menjaga stabilitas 

harga dalam negeri (Pasal 54 ayat 2)," tandasnya. 

Sumber: telusur.com, 18 Juni 2020



PKS Jawa Timur PKSJATIM @PKSJATIM jatim.pks.id

BERITA DPR RI
jatim.pks.id | Selasa, 30 Juni 2020

Puji Semangat SYL, Komisi IV DPR 
Dukung Penambahan Anggaran 

KEMENTAN
Jakarta (22/06) — Komisi IV DPR RI mendukung 

penambahan anggaran untuk Kementerian Pertanian 

(Kementan).  Dengan penambahan tersebut, mereka 

berharap kementerian yang mengurusi pangan tersebut 

mampu menjalankan program-program kerja yang 

sudah direncanakan lima tahun ke depan.

"Melihat paparan dari Pak Mentan yang sangat 

semangat sekali untuk memperjuangan pertanian kita, 

kami sangat mendukung anggaran Kementan bisa lebih 

besar lagi ke depannya," kata anggota Komisi IV DPR 

RI, Sigit Sosiantomo saat menggelar rapat kerja di 

gedung parlemen, Senin (22/6/2020).

Menurut Sigit, target dan perjuangan harus berjalan 

realistis. Jadi, kata dia, bukan sekadar proyek pendek 

saja. Melainkan perencanaan ke depannya untuk sektor 

pertanian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat 

Indonesia. Sementara itu, anggota komisi IV lainnya, 

Hasan Aminuddin mengapresi kinerja Mentan Syahrul 

Yasin Limpo. Dia menilai, Mentan terus memberikan 

optimisme kepada masyarakat terkait ketersediaan 

pangan.

Menurut Hasan, dengan pendekatan tersebut, 

Kementan terbukti mampu menyediakan kebutuhan 

bahan pokok selama bulan Ramadan dan pandemi 

Covid-19, sehingga terjadi kekhawatiran di tengah 

masyarakat. "Saya salut dengan Pak Mentan yang tidak 

henti-hentinya terus memberikan keyakinan bahwa 

pangan kita ini dalam kondisi aman dan terkendali," 

katanya.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) 

mencatatkan produksi beras Januari-Agustus 2020 

sebesar 23,05 juta ton. Sehingga diprediksi stok beras 

pada Agustus 2020 sebesar 8,84 juta ton. Produksi 

jagung pada tahun 2020 juga memperlihatkan tren 

positif, yaitu sebesar 22,58 juta ton.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi IV 

lainnya Siti Mukaromah, menilai sektor pertanian 

memiliki potensi yang sangat besar untuk 

menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Untuk itu, 

dia berharap dukungan dari semua elemen untuk 

mendorong sektor pertanian.

"Yang paling mungkin diselamatkan dari dampak 

pandemi Covid-19 adalah sektor pertanian," tuturnya.

Kata dia, jika sektor pertanian kuat maka secara 

otomatis ketahanan pangan negara juga ikut kuat. Hal 

tersebut menurut Siti bisa dilihat dari dampak pandemi 

Covid-19, dimana saat negara lain lebih 

memprioritaskan pangan untuk masing-masing negara 

Indonesia malah surplus produksi.

"Sektor pertanian harus menjadi perhatian khusus kita 

semua. Pertanian harus berjalan dengan baik dan tidak 

boleh bersoal. Intinya kami dukung Kementan," 

tutupnya.

Sumber: rakyatku.com, 22  Juni 2020
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