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"Kamu semua 
mendahului kami, kami 
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kewajiban meneruskan 
perjuangan kita, 

meneruskan tugas 
angkatan bersenjata 

kita, meneruskan 
perjuangan TNI kita, 
meneruskan tugas 

yang suci." 
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kancah nasional dan internasional," kata 

Jokowi. 

 Presiden Jokowi menyebut PON 

Papua mempunyai makna besar bagi seluruh 

masyarakat Indonesia. 

 "PON ini adalah panggung persatuan, 

panggung kebersamaan, panggung keseta-

raan dan panggung keadilan untuk maju 

bersama sejahtera bersama dalam bingkai 

Negara Kesatuan Republik Indonesia," 

tambah Presiden Jokowi. 

 Presiden lalu mengajak kaum muda 

Papua terus memupuk dan mengembang-

kan prestasi. "Prestasi atlet papua seperti Lisa 

Rumbewas, Serafi Anelies Unani atletik, 

Franklin Ramses Burumi dari atletik, Boaz 

Solossa dari sepakbola harus diikuti oleh 

anak-anak muda Papua lain," kata dia. 

jang olahraga multicabang terbesar 

Adi Indonesia, Pekan Olahraga Nasio-

nal (PON) XX Papua resmi dibuka. 

 Presiden RI Joko Widodo resmi 

membuka PON XX Papua di Stadion Lukas 

Enembe, Jayapura, Sabtu (2/10/2021) malam. 

  Jokowi mengungkapkan kebangga-

annya kepada Papua. PON XX, ujar Jokowi, 

menunjukkan kemajuan Papua dan kesiapan 

warga Papua menyelenggarakan acara besar 

berskala nasional hingga internasional. 

 "Kita bangga berada di tanah Papua 

dan kita bangga berada di stadion terbaik di 

Asia Pasifik ini. Pekan olahraga ini meng-

gambarkan kemajuan Papua, menunjukkan 

kesiapan infrastruktur di tanah Papua dan 

kesiapan masyarakat Papua dalam menye-

lenggarakan acara besar untuk berprestasi di 

PANGGUNG 
PERSATUAN

PON XX Papua
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“PON ini adalah panggung 
persatuan, panggung keber-

samaan, panggung kesetaraan 
dan panggung keadilan untuk 

maju bersama sejahtera bersama 
dalam bingkai Negara Kesatuan 

Republik Indonesia,"

Presiden Joko Widodo
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prestasi," kata dia. 

 G u b e r n u r  K a l i m a n t a n  S e l a t a n 

Sahbirin menargetkan 14 medali emas pada 

ajang PON XX Papua. 

 Atlet yang akan diberangkatkan 

sebanyak 111 orang, berasal dari 25 cabang 

olahraga. 

 Sahbirin Noor berpesan kepada 

seluruh kontingen PON Kalsel, selain menjaga 

nama baik daerah, juga memegang teguh 

semangat haram manyarah, waja sampai 

kaputing, sebagai motivasi meraih juara. 

 “Buktikan kepada Provinsi lain, bahwa 

Kalsel juga mampu kalahkan semua lawan. 

Kita bisa mengalahkan lawan diberbagai 

pertandingan, dengan cara terhormat dan 

menjunjung tinggi sportifitas. Insha Allah, 

kontingen PON Kalsel mencapai hasil terbaik 

dari perjuangannya,” kata Sahbirin. 

 Gubernur NTB Zulkieflimansyah 

mengatakan, kebanggaan sebagai orang 

NTB adalah ketika atlet NTB di PON XX Papua 

membawa kemenangan.  

 "Karena kita mampu mengalahkan 

Ajang Prestasi Daerah 

Ajang PON XX Papua menjadi ajang bagi 

daerah untuk menunjukkan prestasi terbaik 

di bidang olahraga multicabang. 

 Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi 

Ansharullah berharap agar atlet, pelatih dan 

official PON XX asal Sumbar mengeluarkan 

kemampuan terbaik dalam PON Papua. 

 "Kita mendorong atlet mengeluarkan 

kemampuan terbaiknya untuk menghasilkan 

prestasi terbaik di sana," kata dia saat melepas 

kontingen Sumbar di istana Gubernur 

Sumbar di Padang, Senin. 

 Dirinya berharap kontingen Sumbar 

mampu meraih posisi 10 besar di ajang PON 

Papua Papua nanti. 

 "Kita minta atlet bertekad kuat 

menghasilkan prestasi. Atlet dari provinsi lain 

makanannya sama dengan kita, sama 

berlatih dan sama bertanding. Maka kita bisa 

sejajar dengan mereka dan juara," kata dia. 

 I a  b e r s y u k u r  S u m b a r  m a m p u 

memberangkatkan lebih dari 300 orang yang 

terdiri dari atlet, pelatih dan ofisial di PON 2021 

 "Malam ini resmi kita lepas atlet 

berjuang di medan laga. Mereka akan 

membawa nama Sumbar dan menghasilkan 
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H. Sahbirin Noor, 
S.Sos., M.H
Gubernur Kalsel

“Buktikan kepada Provinsi lain, 

bahwa Kalsel juga mampu 

kalahkan semua lawan. Kita 

bisa mengalahkan lawan 

diberbagai pertandingan, 

dengan cara terhormat dan 

menjunjung tinggi sportifitas. 

Insha Allah, kontingen PON 

Kalsel mencapai hasil terbaik 

dari perjuangannya

Kita minta atlet bertekad kuat 

menghasilkan prestasi. Atlet 

dari provinsi lain makanannya 

sama dengan kita, sama 

berlatih dan sama bertanding. 

Maka kita bisa sejajar dengan 

mereka dan juara

Gubernur Sumbar

H. Mahyeldi 
Ansharullah, S.P. 



kepada ratusan atlet, official, pelatih asal 

Sumut. 

  "Kami bersama Forkopimda selalu 

mendukung kalian. Bahkan nanti kami akan 

datang ke tempat kalian bertanding," 

Gubernur Edy saat pelepasan kontingen.  

 Selain memompa semangat, Edy juga 

meminta para atlet memberi yang terbaik 

dengan semua kemampuan yang dimiliki, 

agar Sumut menjadi  bermartabat di bidang 

olahraga.  

 Seperti pada masa lalu, provinsi ini 

pernah meraih posisi 3 besar perolehan 

medali dalam beberapa kali pelaksanaan 

PON pada era 70-80an.  

  "Kita diberikan oleh Tuhan kekuatan 

dan kemampuan, bahkan populasi keempat 

terbesar di Indonesia," imbuhnya.  

 Dia juga meminta kepada seluruh 

warga Sumut mendukung dan mendoakan 

para atlet dan ofisial agar mereka mampu 

memberikan prestasi yang membanggakan 

provinsi ini. 

daerah lain yang fasilitas olahraganya lebih 

lengkap. Seperti kebanggaan saat Lalu Zohri 

membawa kemenangan sampai ke event 

internasional," ujar dia. 

 Kontingen PON NTB berkekuatan 106 

atlet dan mengikuti 19 cabang olahraga. 

 Para atlet terbaik yang terdari 10 

kabupaten/kota ini bertekad meraih 17 medali 

emas, dan akan di kejar melalui 115 nomor 

pertandingan yg diikuti pada PON XX Papua. 

 Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Edy 

Rahmayadi memberikan dukungan penuh 

“Kami bersama Forkopimda 

selalu mendukung kalian. Bah-

kan nanti kami akan datang ke 

tempat kalian bertanding”

Letjen (Purn.) H. 
Edy Rahmayadi 
Gubernur Sumatera Utara
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Zulkieflimansyah        Selamat! 
Emas pertama untuk NTB dari Panjat 
Tebing di PON XX! Luar biasa !!

Liked by Kabarberita.Id and 500 others
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alah satu pelecut semangat para atlet 

Syang bertanding ke PON XX Papua 

adalah bonus dari Pemerintah Daerah.  

 Beberapa Pemerintah Daerah sudah 

menyiapkan janji bonus jika atlet asal 

daerahnya berhasil meraih prestasi di PON XX 

Papua  

 Walikota Cilegon Helldy Agustian akan 

memberikan bonus bagi atlet Kota Cilegon 

yang berhasil meraih medali di ajang PON 

Papua. 

 Walikota Cilegon berharap atlet asal 

Kota Cilegon yang berangkat membela 

Banten berjuang untuk meraih medali. 

KABAR UTAMA

B   NUS 
UNTUK ATLET 

DAERAH 

Salah satu pelecut 

semangat para atlet 

yang bertanding ke 

PON XX Papua 

adalah bonus dari 

Pemerintah Daerah. 

“Kami akan siapkan bonus. 

Pemkot Cilegon juga akan 

memberikan penghargaan. 

Warga Cilegon yang 

mendapatkan medali wajib 

diperhatikan," 
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H.Helldy Agustian
S.E., S.H., M.H 

Walikota Cilegon



berapa jumlahnya, kita tunggu saja nanti. 

Penghargaan ini sudah menjadi tradisi dalam 

PON-PON sebelumnya," katanya.  

 Menurut Yuliyanto, pemberian bonus 

ini untuk merangsang atlet agar berprestasi 

di PON nanti.  

 Orang nomor satu di lingkungan 

Pemkot Salatiga ini berharap para atlet 

Salatiga ini setidaknya bisa membawa pulang 

tiga emas dalam PON nanti.  

 Walikota Payakumbuh Riza Falepi 

lebih dulu memeberikan dukungan dengan 

ba n t u a n  d a n a  u n t u k  l i m a  a t l e t  a s a l 

Payakumbuh yang akan mewakili kontingen 

Sumatera Barat.  

 Riza mengatakan pihaknya sangat 

bangga atlet asal Kota Payakumbuh bisa 

menjadi perwakilan Sumatera Barat ikut 

dalam pekan PON XX di Papua.  

 "Terlepas apakah nanti para atlet bisa 

dapat medali atau tidak, sebagai kepala 

daerah, dirinya menyebut sudah tampil saja 

sangat bersyukur," ujar Riza.  

 "Kami berpesan kepada atlet agar 

menjaga kebugaran tubuh mereka jelang 

bertanding, jangan sampai imun tubuh 

menurun karena itu akan menurunkan 

 Walikota Cilegon bangga sebab 

terdapat 25 atlet dari Kota Cilegon yang 

mewaki l i  Banten untuk PON Papua . 

Sebanyak 25 atlet ini berasal dari berbagai 

cabang olahraga yakni bulutangkis, criket, 

dayung, futsal, hoki, layar, sepaktakraw, 

taekwondo dan karate. 

 Sebagai apresiasi nantinya Helldy 

mengatakan pihaknya akan memberikan 

apresiasi kepada atlet yang berhasil meraih 

medal i  di  PON Papua.  Namun untuk 

jumlahnya akan menyesuaikan dengan 

kondisi Pemkot Cilegon. 

 “Kami akan siapkan bonus. Pemkot 

Cilegon juga akan memberikan pengha-

rgaan. Warga Cilegon yang mendapatkan 

medali wajib diperhatikan," katanya. 

 Wali Kota Salatiga Yuliyanto siap 

memberi penghargaan kepada para atlet 

yang berasal dari daerah ini dan mampu 

merih medali PON XX 2021 Papua.  

 Namun, ia belum bisa memastikan 

jumlah besaran bonusnya yang biasanya 

berupa uang.  

 "Pemkot Salatiga akan mengupa-

yakan memberi bonus namun belum tahu 

H. Yuliyanto, 
S.E., M.M

Walikota Salatiga

“Pemkot Salatiga akan 

mengupayakan memberi 

bonus namun belum tahu 

berapa jumlahnya, kita tunggu 

saja nanti. Penghargaan ini 

sudah menjadi tradisi dalam 

PON-PON sebelumnya”

“Pemerintah sangat 

mendorong prestasi atlet di 

Kota Magelang terus 

meningkat. Tentunya memang 

perlu didukung anggaran, 

karena tidak mungkin cetak 

atlet berprestasi dengan 

anggaran yang kecil,” 

H. Muchamad 
Nur Aziz, Sp.PD
Walikota Magelang
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 Utamanya melalui anggaran hibah 

yang secara bertahap akan terus ditingkatkan 

tiap tahunnya.  

 Dukungan yang diberikan Wali Kota 

M a g e l a n g ,  d r  M u c h a m a d  N u r  A z i z 

diwujudkan dalam bentuk dana hibah untuk 

pembinaan atlet ke KONI Kota Magelang 

yang terus meningkat.    

 “Pemerintah sangat mendorong 

prestasi atlet di Kota Magelang terus 

meningkat .  Tentunya memang perlu 

didukung anggaran, karena tidak mungkin 

cetak atlet berprestasi dengan anggaran 

yang kecil,” ujarnya.  

 D i a  m e n u t u r k a n ,  d i  a n g g a r a n 

p e r u b a h a n  u n t u k  o l a h r a g a  s u d a h 

dianggarkan sekitar Rp 250 juta.  

 Namun, ia menilai jumlah itu masih 

kurang, maka meminta Dinas Pemuda, 

Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) untuk 

menggeser-geser anggaran supaya untuk 

olahraga bisa dinaikkan.  

 “Hibah untuk KONI tiap tahun kan ada, 

secara bertahap akan kita naikkan jumlahnya. 

Mudah-mudahan tahun depan hibahnya bisa 

sampai Rp 3,5 miliar,” katanya.

performa," kata Riza menambahkan.  

 Pemkot Magelang mendukung 

penuh pengembangan olahraga di bawah 

n a u n g a n  Ko m i te  O l a h ra g a  N a s i o n a l 

Indonesia (KONI).  

“Terlepas apakah nanti para atlet 

bisa dapat medali atau tidak, 

sebagai kepala daerah, dirinya 

menyebut sudah tampil saja 

sangat bersyukur, Kami 

berpesan kepada atlet agar 

menjaga kebugaran tubuh 

mereka jelang bertanding, 

jangan sampai imun tubuh 

menurun karena itu akan 

menurunkan performa

Riza Falepi
Walikota Payakumbuh
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atau turun level 4, 3, 2, 1," sambungnya. 

  Luhut juga berasalan, angka vaksinasi 

jadi syarat penurunan level PPKM karena 

masih banyak stok dosis vaksin di daerah yang 

belum disuntikkan. 

 Walikota Bandung Oded M. Danial 

optimistis pada Desember akhir tahun ini 

target vaksinasi dengan 1.952.358 sasaran bisa 

terpenuhi. 

 Optimisme tersebut muncul lantaran 

b a n ya k  d u k u n g a n  ko l a b o r a s i  u n t u k 

mengakselerasi vaksinasi di Kota Bandung. 

 Hingga awal Oktober 2021 ini, Oded 

mengatakan vaksinasi sudah mencapai 87 

persen untuk dosis pertama dan 57 persen 

untuk dosis kedua di Kota Bandung. 

 Oded menjelaskan, target vaksinasi 

pada saat ini menyasar pada lansia dan 

remaja usia 12-17 tahun untuk menopang 

proses Pembelajaran Tatap Muka Terbatas 

(PTMT). 

 Jatah vaksinasi di Kota Bandung 

sendiri untuk 12-17 tahun sekitar 600 ribu 

setelah dilakukan lobi oleh Oded. Diketahui 

sebelumnya vaksinasi di Kota Bandung 

terkendala ketersediaan vaksin. Oleh karena 

itu diharapkan vaksinasi dapat digenjot 

dengan jatah vaksin tersebut. 

 Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga 

ntuk mengejar target vaksinasi, 

Ukepala dinas di tiap daerah pun 

diberi tugas khusus. 

  "Tadi  karena vaksinasi  menjadi 

penting, kami minta MenPAN-RB untuk 

membuat target kinerja birokrasi untuk 

vaksinasi," kata Luhut. 

  "Jadi semua kepala dinas punya target 

untuk bisa jalan (vaksinasi) supaya naik level 

“Jatah vaksinasi di Kota 

Bandung sendiri untuk 12-17 

tahun sekitar 600 ribu setelah 

dilakukan lobi oleh Oded. 

Diketahui sebelumnya vaksinasi 

di Kota Bandung terkendala 

ketersediaan vaksin. Oleh karena 

itu diharapkan vaksinasi dapat 

digenjot dengan jatah vaksin 

tersebut. 

H. Oded M. 
Danial, S.A.P
Walikota Bandung

VAKSINASI
JADI INDIKATOR LEVEL 

PPKM DAERAH
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Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar 

Pandjaitan menyebut vaksinasi saat ini menjadi 

syarat suatu daerah bisa turun level PPKM.  



Aceh Tamiang juga dilakukan dengan terus 

melakukan koordinasi dengan Pemerintah 

Provinsi Aceh. 

 Wakil Bupati, Tengku Insyafuddin 

h a d i r  d a l a m  ko o r d i n a s i  p e r c e p a t a n 

pelaksanaan vaksinasi untuk pelajar bersama 

Sekretaris Daerah Provinsi Aceh Taqwallah. 

 Taqwallah menjelaskan, percepatan 

pelaksanaan vaksinasi di lingkungan sekolah 

ialah bentuk ikhtiar agar peserta didik dan 

orang tua serta guru merasa aman dalam 

menjalankan pembelajaran tatap muka. 

 Untuk mencapai target yang telah 

ditentukan, Taqwallah meminta agar setiap 

tenaga pendidik melakukan pendampingan 

terhadap siswa-siswinya guna mengantongi 

izin wali murid guna melakukan vaksinasi. 

Pendampingan bisa dilakukan dengan 

mengedukasi para wali murid prihal bahaya 

serta penanganan dan pencegahan Covid-19. 

 Wabup Insyafuddin, menyampaikan 

kepada Sekda Aceh, jumlah capaian yang 

telah didapat sebesar 8,11% dari sebanyak 

29.988 orang jumlah total keseluruhan siswa 

di Aceh Tamiang. 

 “Kami terus berupaya dengan gencar 

melaksanakan ikhtiar ini agar tercapai sesuai 

target. Insya Allah di bulan Desember 

pelaksanaan vaksin ini sudah selesai,” tutur 

Wabup lugas.

terus menggenjot angka vaksinasi untuk 

pelajar. 

 Hal ini disampaikan Bupati Hulu 

Sungai Selatan (HSS), Achmad Fikry bersama 

Wakil Bupati (Wabup) Syamsuri Arsyad saat 

meninjau vaksinasi Covid-19 bagi pelajar di 

MTsN 1 Kandangan dan SMKN 1 Loksado, Rabu 

(29/9/2021). 

 B u p a t i  H S S  A c h m a d  F i k r y 

memberikan pemahaman kepada pelajar 

agar dapat memberikan informasi dan 

pemahaman bahwa vaksin bukan segalanya. 

 "Setelah divaksin, protokol kesehatan 

harus tetap diterapkan, seperti memakai 

masker,  menjaga jarak ,  menghindari 

kerumunan, termasuk pengaturan jam 

sekolah," ujar Fikry. 

 Fikry berharap pihak sekolah untuk 

mengusahakan agar tidak ada kesempatan 

anak untuk berkumpul- kumpul setelah 

pulang sekolah.  

 "Terapkan terus protokol kesehatan 

dengan ketat, untuk menghindari penularan 

atau penambahan kasus COVID-19. Terima 

kasih kepada jajaran sekolah yang telah 

melaksanakan vaksinasi COVID-19," ujar Fikry. 

 Percepatan vaksinasi di Kabupaten 
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Drs. H. Achmad 
Fikry, M. AP 

Bupati Hulu Sungai Selatan

“Terapkan terus protokol 

kesehatan dengan ketat, untuk 

menghindari penularan atau 

penambahan kasus COVID-19. 

Terima kasih kepada jajaran 

sekolah yang telah melaksa-

nakan vaksinasi COVID-19,"

Tengku 
Insyafuddin, ST 
Wakil Bupati Aceh Tamiang

“Kami terus berupaya dengan 

gencar melaksanakan ikhtiar 

ini agar tercapai sesuai target. 

Insya Allah di bulan 

Desember pelaksanaan 

vaksin ini sudah selesai,” 



Kabupaten Subang, Jawa Barat 

mengimplementasikan program Youth Enterpreneur 

and Employment Support Service (YESS). Salah satu 

fokus YESS adalah melahirkan petani milenial yang 

memiliki kemampuan pengusaha.  

pertanian. Paradigma bahwa 

pertanian itu hanya milik 

orang tua harus kita 

ubah bahwa pertanian 

juga milik para pemuda yang 

a k a n  m e l a n j u t k a n  e s t a f e t 

k e p e m i m p i n a n  m e n g e l o l a 

pertanian di negeri ini," ungkapnya. 

 P e r n ya t a a n  Wa k i l  B u p a t i 

Subang ini sejalan dengan Menteri 

Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin 

Limpo yang meyakini tumbuhnya 

p e n g u s a h a  m u d a  d i  s e k to r 

p e r t a n i a n  a k a n  m a m p u 

a ki l  B u pa t i  S u ba n g  Ag u s 

WMasykur Rosyadi mengatakan 

sektor pertanian merupakan 

satu keunggulan yang harus digarap dengan 

serius sehingga kehadiran program YESS di 

Kabupaten Subang sangat direspon dengan 

baik.  

  Te r l e b i h  p o t e n s i  p e r t a n i a n  d i 

Kabupaten Subang sangat besar dan potensi 

sumber daya manusianya pun sangat banyak. 

 Agus menjelaskan, berdasarkan data 

statistik yang ada sebanyak 71,18% penduduk 

Kabupaten Subang berusia produktif. 

Khususnya kaum Pemuda yaitu generasi 

milenial dan generasi Z sangat mendominasi 

sebanyak 51%. 

 “Maka melalui kegiatan ini diharapkan 

dapat membangkitkan minat para pemuda 

untuk bekerja dan berusaha di bidang 

LAHIRKAN 
PETANI 

MILENIAL

KABUPATEN SUBANG

EKONOMI KABAR INDONESIA  NOMOR XIII / OKTOBER 2021



Seranpanjang, Kabupaten Subang, Sabtu 

(20/3/2021). 

 Program YESS ini akan dilaksanakan di 

15 kabupaten di 4 Provinsi. Di provinsi jawa 

barat dilaksanakan di kabupaten Sukabumi, 

Cianjur, Tasikmalaya dan kabupaten Subang 

Subang dengan periode pelaksanaan 2019-

2025. “Di kabupaten pelaksanaannya intensif 

mulai tahun ini, 2021,” ujarnya. 

  Menurut Siswoyo saat ini calon petani 

muda yang telah terdaftar di kabupaten 

Subang sebanyak 6000 orang dan akan terus 

b e r t a m b a h .  Pi h a knya  p u n  b e rh a ra p 

dukungan bupati beserta jajaran salah 

satunya terkait fasilitas kesekretariatan dan 

pe lat ihan .  Ha l  in i  guna m en dukun g 

penerapan program YESS di Subang. 

 “Dengan begitu, harapannya program 

ini bisa optimal dan sosialisasi akan kami 

lakukan hingga ke tingkat sekolah bahkan 

melibatkan guru,” terangnya.

memperkecil angka pengangguran di Tanah 

Air .  Karenanya Mentan menargetkan 

hadirnya jutaan petani dan pengusaha 

milenial di sektor pertanian. 

 "Telah banyak program pemerintah 

m e m p r o m o s i k a n  p e r t a n i a n  y a n g 

berkelanjutan dan meningkatkan minat 

generasi muda untuk terjun dan berperan 

aktif dalam pembangunan pertanian. Salah 

satunya adalah YESS yang merupakan kerja 

sama antara  Kementer ian Per tanian 

(Kementan) dengan International Fund For 

Agricultural Development (IFAD)," tuturnya. 

  Pada kesempatan berbeda, Kepala 

Badan Penyuluhan dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) 

mengatakan ada dua kunci utama dalam 

pelaksanaan program YESS. 

 “Pertama, program YESS hadir untuk 

m e n i n g ka t ka n  ka pa s i t a s  p e m u d a  d i 

pedesaan melalui pendidikan dan pelatihan 

u n t u k  m e n j a d i  a g e n  p e m b a n g u n a n 

pertanian. Kedua, sasaran dari program YESS 

ialah pemuda/pemuda yang harus memiliki 

jiwa kewirausahaan dari hulu sampai hilir”, 

terang Dedi. 

 Perwakilan Kementerian Pertanian RI 

sekaligus penanggung jawab program YESS 

Jawa Barat, Siswoyo, megatakan bahwa 

program YESS ini merupakan program 

K e m e n t e r i a n  P e r t a n i a n  d i b i d a n g 

pengembangan kewirausahaan muda di 

sektor pertanian yang pertama kali di dunia. 

 Program YESS ini didanai oleh IFAD 

( I n te rn a t i o n a l  Fu n d  fo r  Ag r i c u l t u ra l 

Development ). “Adapun tujan dari program 

ini, untuk menghasilkan wirausaha muda 

perdesaan dan tenaga kerja kompeten di 

b i d a n g  p e r t a n i a n  d a n  p e n i n g k a t a n 

pendapatan pemuda melalui kewirausahaan 

dan pekerjaan di sektor pertanian, ” jelas 

Siswoyo saat meninjau lokasi lahan pertanian 

untuk program ketahanan pangan di wilayah 

“Melalui kegiatan ini diharap-

kan dapat membangkitkan 

minat para pemuda untuk 

bekerja dan berusaha di bidang 

pertanian. Paradigma bahwa 

pertanian itu hanya milik orang 

tua harus kita ubah bahwa 

pertanian juga milik para 

pemuda yang akan 

melanjutkan estafet 

kepemimpinan mengelola 

pertanian di negeri ini,"
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Wakil Bupati Subang



Nagih!

jadi salah satu alternatif aktivitas berwisata 

Ikan Panggang Paccak 

Ikan Panggang Paccak menjadi makanan 

khas Sibolga yang menjadi favorit dan sudah 

banyak dikenal masyarakat luas terutama di 

Sumatera Utara.  

 Sajian ikan panggang ini disebut 

paccak yang berarti tepuk, di mana prosesnya 

ditepuk-tepuk saat proses pemanganggan, 

ibolga merupakan salah satu kota 

Skecil di tepi barat Pulau Sumatera. 

Kota yang secara administratif terletak 

di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini berada 

di tepi laut. Sehingga, jika Anda datang ke 

kota tersebut, Anda dapat menemukan 

wisata pantai dengan mudah. 

  Akan tetapi, berwisata tidak hanya 

sekadar urusan berkunjung ke lokasi-lokasi 

alam yang luar biasa. Wisata kuliner pun bisa 
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KULINER KHAS 
SIBOLGA

Ikan 
Panggang Paccak

Mie Gomak



Ikan Panggang Geleng 

Ada satu lagi masakan Ikan Panggang Geleng 

yang asli dari Sibolga yang menggunakan 

bahan dasar ikan gembung. Meski bernama 

panggang namun makanan ini  t idak 

dipanggang dan justru digoreng saja.  

 Pada proses pembuatannya ikan 

harus dikeluarkan daging dan tulangnya, 

kemudian dicampur dengan kentang yang 

sudah digoreng dan dihaluskan bersama 

daging ikan, sebelum dimasukan kembali ke 

tubuh ikan serta digoreng kembali.  

 Rasa ikan panggang geleng ini sangat 

lezat dengan perpaduan kentang dan daging 

ikan yang dicampur. Serta teksturnya yang 

garing dan isiannya yang lembut membuat 

makanan ini begitu nikmat. 

 

Nasi Tue 

K e m u d i a n  t e r d a p a t  N a s i  T u e  y a n g 

merupakan sajian khas Sibolga dan Tapanuli 

Tengah yang terbuat dari ketan. Hidangan ini 

sebenarnya merupakan sajian makanan 

penutup dengan rasa yang manis, di mana 

paduan dari ketan yang legit dan siraman 

kuah manis, apalagi jika dicampur dengan 

buah durian.  

 Selain itu hidangan satu ini juga 

sangat khas dihidangkan ketika adanya 

perayaan atau kegiatan hajatan.  Tak 

ketinggalan sajian ini juga dihadirkan saat 

acara lamaran ataupun pernikahan yang 

mengusung adat Tapanuli.  

dengan batang serai.  

 Serta bumbu racikan untuk ikan 

panggang ini diberi saat proses penepukan 

yang membuatnya berbeda dari ikan bakar 

pada umumnya.  

Mie Gomak 

Tak kalah ketinggalan ada pula olahan Mie 

Gomak yang khas dari Sibolga dan Tapanuli 

Tengah. Menariknya proses pembuatan mie 

ini menggunakan peralatan tungku tradi-

sional untuk menjaga keaslian masakan ini. 

 Selain itu, mie goreng ini diolah 

dengan bumbu tradisional khas Batak, yakni 

andaliman yang dapat membuat sensasi mati 

rasa pada lidah. Serta menggunakan bumbu-

bumbu lainnya seperti  bawang,cabai , 

lengkuas, serai dan kunyit yang membuat 

rasanya semakin nikmat.  
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Panggang Geleng

Nasi Tue

Gulai Ikan



 Adanya perpaduan antara rasa manis, 

pedas, dan rasa asin akan menyatu dalam 

lidah bagi setiap orang yang mencicipi 

kelezatannya. 

 

Lompong Sagu 

Bagi penggemar kue, Anda wajib mencicipi 

lompong sagu yang berasal dari Sibolga. 

Bahan utama yang digunakan dalam proses 

pembuatannya, menggunakan bahan sagu 

dan juga pisang. Kue asli dari Sibolga ini 

umumnya dibungkus dengan menggunakan 

daun pisang lalu dibakar dengan api sedang. 

 Dengan begitu, lompong sagu ini 

menyajikan warna coklat keemasan yang 

menarik untuk dijajal. Adapun rasa legit dari 

kue khas Sibolga akan semakin menggugah 

untuk segera menyantapnya. Terlebih lagi 

bagi Anda yang senang dengan variasi sajian 

makanan manis dan gurih dari buah pisang. 

 Ad a p u n  b e b e ra pa  ba h a n  ya n g 

digunakan untuk membuat lompong sagu. 

Diantaranya seperti gula aren, parutan kelapa, 

garam, gula pasir dan juga campuran air. 

Dalam proses pembuatannya pun cukup 

mudah.  

 Dimana gula, garam dan pisang 

dicampur menjadi satu lalu dihaluskan. 

Kemudian campurkan bahan tersebut 

dimasukkan dengan tepung sagu, dan 

parutan kelapa serta air.

Gulai Ikan 

Terakhir terdapat Gulai Ikan yang khas dari 

Sibolga yang menggunakan bahan dasar ikan 

tongkol dan jenis ikan lainnya. Proses 

pembuatan olahan ikan ini hampir sama 

dengan berbagai gulai yang ada di daerah 

lain, di mana menggunakan bahan jahe, cabe 

merah, bawang merah, bawang putih, serai 

dan santan.  

 Sedangkan bumbunya juga sangat 

meresap dalam daging ikan yang lunak, 

sehingga membuat rasanya semakin enak. 

Serta kuah gulai yang kental juga membuat 

rasanya semakin lezat. 

 Nah, sudah tahu kan kelima makanan 

khas Sibolga yang harus kalian coba ketika 

singgah ke Sumut. Buat kalian yang wisata 

kuliner harus cobain kelima makanan di atas! 

Kerupuk Sambal Sibolga 

Kerupuk sambal adalah kuliner legendnya 

kota Sibolga. Karena keberadaannya yang 

paling populer, gang tempat rumah produksi 

kerupuk ini diberi nama gang Kerupuk 

Sambal.  

 Meskipun di beberapa kota lain di 

Sumatera sudah banyak yang menjualnya, 

namun saat ke Sibolga tidak akan lengkap 

tanpa membawa pulang oleh-oleh satu ini. 

 Bahan utama yang digunakan untuk 

membuat kerupuk fenomenal dari Sibolga 

yaitu dengan menggunakan bahan ubi, 

sambal dan juga tambahan ikan teri sebagai 

penyedap rasa.  
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FOTOGRAFI

Pelabuhan Sibolga - Pantai Sarudik -  

Mursala Island  -  Pantai Pandan

dsb.
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grove dan bakau di sepanjang pantai.  

 Tantangan dan kisah duka itu tak 

menyurutkan keistikamahan seorang Wasito. 

Sejak 2006 ia terus melakukan aktivitas 

penanaman pohon di sepanjang pesisir 

pa n t a i  h i n g g a  m e n e m b u s  b e b e ra pa 

kecamatan lain.  

 Sampai  akhirnya  pada 2013 ,  ia 

mendapatkan dukungan bantuan dari Ikatan 

M a h a s i s w a  K e n d a l  ( I m a k e n )  y a n g 

menerjunkan relawan untuk membantu 

Wasito melakukan penghijauan.  

 Kini  buah usahanya sejak 2006 

membuahkan hasil. Melihat tanaman yang 

yang tanam terus tumbuh, warga akhirnya 

menyadari manfaat dari menanam man-

grove, bakau dan cemara bagi pengendalian 

risiko bencana.  

 "Akhirnya warga juga mendukung 

setelah melihat manfaatnya. Bahkan ada satu 

wilayah yang dulu tandus kini jadi destinasi 

wisata baru setelah kita hijaukan. Ya kita 

senang akhirnya warga sekitar mendapatkan 

manfaat ekonomi dari pembukaan wisata 

baru ini," ungkap Wasito.  

   Kiprah Wasito yang terus set ia 

menjalankan penghijauan di pesisir Kendal 

juga berbuah penghargaan. Pada 2015, 

ondisi abrasi dan banjir rob ini turut 

Kmenyentak kesadaran Wasito, warga 

desa Kartika Jaya, Pantai Kartika, 

Kendal.  

   Wasito lantas terpikir secara spontan 

untuk melakukan penghijauan di wilayah 

pesisir pantai di daerahnya. Usahanya ia mulai 

sejak 2006.   

 Ia mulai menanam mangrove, bakau 

dan cemara di pinggiran pantai. Usaha 

menanam pohon di pinggir pantai oleh 

Wasito sempat mendapat tantangan.  

 Masyarakat sekitar menganggap apa 

yang dilakukan Wasito sia-sia. Sebab, tidak 

ada nilai ekonomi yang bisa didapat dari 

menanam pohon-pohon tersebut di pinggir 

pantai.  

 Bahkan, ia sempat dilabeli orang gila 

yang tidak ada kerjaan. “Sempat dibilang 

wong gendeng, wong edan, tapi semua saya 

acuhkan saja. Sebab, saya hanya berpikir 

barangkal i  bi j i  i tu bisa tumbuh,  bisa 

menyelamatkan pantai, serta tambak-

tambak warga Kartikajaya,” ujar dia.  

 Wasito sendiri adalah seorang ASN di 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Demak, 

Jawa Tengah. Ia selalu mengisi waktu liburnya 

Sabtu dan Minggu untuk menanam man-

WASITO
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Selamatkan Pantai 
Kendal dari Abrasi

Banjir rob dan abrasi menjadi ancaman 

serius di wilayah pantai utara Jawa. Termasuk 

diantaranya daerah Kendal, Jawa Tengah.  



lakukan pada pantai Karang Asri,” ujar Dico.  

 Dico mengatakan akan membuat 

beberapa wisata pantai dan akan membikin 

akses jalan yang menghubungkan satu 

pantai dengan pantai lainnya sehingga 

terintegrasi.  

 “Tidak hanya sampai disini, Pemkab 

kendal akan membidani wisata pantai yang 

merupakan penjabaran dari visi dan misi 

saya,” lanjutnya.  

 D i c o  p u n  m e n g a j a k  s e j u m l a h 

komunitas pencinta alampun diajak untuk 

memperbaiki ekosistem pantai sehingga 

aman dari abrasi.

Wasito mendapatkan Kendal Awards di 

bidang Lingkungan Hidup.  

   Lalu puncaknya pada 2020, Wasito 

dianugerasi Penghargaan Lingkungan Hidup 

tertinggi, Kalpataru kategori Pengabdi 

Lingkungan.  

 

Jaga Kendal dari Abrasi (Sub Judul)  

Pantai Utara Jawa (Pantura) di Kabupaten 

Kendal memiliki panjang 42,4 KM, sepanjang 

wilayah pantai tersebut kini kondisinya 

memprihatinkan karena banyak yang terkena 

abrasi.   

 Bupat i  Kendal  Dico Ganinduto 

menyerukan perbaikan ekosistem di wilayah 

pantai guna mengurangi abrasi.  

 Salah satu caranya adalah dengan 

menanam tanaman yang bisa mengurangi 

abrasi, salah satunya adalah tanaman Cemara 

laut.   

 Sebanyak 1000 pohon Cemara laut 

d i tanam di  panta i  Karang Asr i  Desa 

Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung.  

 Dico mengaku prihatin dengan 

kerusakan pesisir pantai karena abrasi ini. 

Dirinya bertekat akan memperbaiki dengan 

memanfaatkan kawasan pantai menjadi 

obyek wisata.   

 “Kami membantu wilayah pantai agar 

terhindar dari abrasi dan selanjutnya menja-

dikanya wisata pantai seperti yang kami 

“Kami akan membuat beberapa 

wisata pantai dan akan membu-

at akses jalan yang menghubu-

ngkan satu pantai dengan pan-

tai lainnya sehingga terintegrasi.   

Tidak hanya sampai disini, Pem-

kab kendal akan membidani 

wisata pantai yang merupakan 

jabaran dari visi dan misi saya
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berpuas diri sampai disini karena masih perlu 

adanya perbaikan pada bagian yang masih 

membutuhkan. 

 Sulkarnain mengatakan standarisasi 

da lam pengelo laan keuangan bakal 

ertempat di media Center Rumah 

BJabatan Wali Kota Kendari, Kamis 

(30/9), Wali Kota Kendari Sulkarnain 

Kadir menerima secara langsung Plakat atas 

raihan Wajar Tanpa Pengecualian oleh 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral 

Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara. 

  Penghargaan tersebut didapat atas 

laporan keuangan pemerintah Kota Kendari 

pada opini WTP yang berasal dari Menteri 

Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan 

ini menjadikan Kota Kendari meraih Opini 

WTP delapan kali berturut –turut yang 

dimulai tahun 2013 sampai dengan 2020. 

 Raihan yang diperoleh Kota Kendari 

ini dikatakan Sulkarnain merupakan usaha 

serta kerja keras dari pemerintah Kota 

Kendari bersama seluruh masyarakat Kota 

Kendari yang selalu mendukung roda 

pemerintahan. 

 Sulkarnain meminta agar tidak 

KABAR TERKINI

Delapan Kali Berturut

KOTA KENDARI KEMBALI 
RAIH PENGHARGAAN 

OPINI WTP 
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H. Sulkarnain 
Kadir, SE., ME.
Walikota Kendari

“Standarisasi dalam 

pengelolaan keuangan bakal 

meningkat sampai pada tahap 

efektivitas kegiatan ditahun 

berikutnya dimana hal tersebut 

merupakan tantangan tersen-

diri bagi pengelolaan keuangan 

untuk terus berbenah



meningkat sampai pada tahap efektivitas 

kegiatan ditahun berikutnya dimana hal 

tersebut merupakan tantangan tersendiri 

bagi pengelolaan keuangan untuk terus 

berbenah. 

 Arif Wibawa selaku Kakanwil DJPb 

Sultra mengatakan raihan opini WTP 

delapan kali berturut-turut menunjukan 

bahwa Pemkot Kendari telah melakukan 

perbaikan perbaikan dalam pengelolaan 

keuangan. Hla tersebut dibuktikan dengan 

sedikitnya daerah di Sultra yang bisa 

memperoleh opini WTP hinhha delapan kali. 

 Temuan hasil penyelidikan di Kota 

Kendari  d i je laskannya sangat minor 

sehingga pihaknya menyimpulkan tata 

kelola keuangan pemerintah Kota Kendari 

lebih baik dari kota yang lain. 
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KOTA PAYAKUMBUH

TIDAK ADA 
PENAMBAHAN 
KASUS COVID

asus Covid-19 di Kota Payakumbuh 

Ksudah terkendali. Harapan kota itu 

untuk kembali  ke zona hi jau, 

nampaknya segera terwujud.  

 Dalam seminggu terkahir, tidak ada 

penambahan kasus konfirmasi positif Covid-

19 yang baru. Hingga saat ini, kasus aktif yang 

ada di kota itu tinggal 10 kasus. 

 Kadiskes Kota Payakumbuh Bakhrizal 

mengatakan, melihat perkembangan kasus 

yang terus melandai, saat ini hanya tujuh 

kelurahan yang masih berstatus zona kuning.  

 “Berkat kepatuhan kita semua, 

kelurahan yang awalnya zona merah seka-

rang sudah kembali hijau semua. Sekarang 

tinggal bagaimana mempertahankannya 

dan menuju zona hijau untuk semua 

kecamatan. Untuk kembali ke zona hijau, 

k u n c i n ya  i t u  ya  p e r a n  a k t i f  s e m u a 

masyarakat  i tu  sendir i ,  untuk tetap 

mematuhi protokol kesehatan dan ikuti 

program vaksinasi yang diselenggarakan 

pemerintah,” ujarnya. 

 Menurutnya, meski pandemi Covid-19 

sudah bisa dikatakan terkendali, namun 

dirinya terus berpesan kepada seluruh 

masyarakat, agar tetap waspada jangan 

sampai lengah.  

 Apalagi sampai menganggap remeh 

virus ini serta menyepelekan penerapan 

protokol kesehatan. Karena apabila itu 

terjadi, alamat kasus positif akan kembali 

melejit. Dan segela penerapam pembatasan 

akan diberlakukan kembali.  

 “Maka dari itu, kita himbau kepada 

masyarakat untuk tetap terapkan 5M dalam 

kehidupan sehari-hari, konsumsi makanan 

sehat dan rajin makan buah-buahan,” 

tambahnya.

“Untuk kembali ke zona 

hijau, kuncinya itu ya peran 

aktif semua masyarakat itu 

sendiri, untuk tetap me-

matuhi protokol kesehatan 

dan ikuti program vaksinasi 

yang diselenggarakan 

pemerintah

BAKHRIZAL
Kadiskes Kota Payakumbuh
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