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Salam Redaksi
 Assalamua’alaikum Wr. Wb.
 
 Tidak terasa kita telah memasuki  tahun 2022 dimana Pemerintah Kota Pasuruan mulai 
banyak menggelar kegiatan yang salah satu tujuannya  sebagai  persiapan menuju event MTQ 
Jawa Timur ke XXX 2023.
Pemkot Pasuruan juga mengupayakan pengoptimalan layanan publik melalui pelayanan 
satu pintu di mal pelayanan publik, dengan adanya mal pelayanan publik diharapkan semua 
pelayanan dapat terintegrasi di  satu tempat.
 Dengan berkurangnya kasus aktif Covid-19 dari pandemi menuju endemi, sektor UMKM 
di Kota Pasuruan kembali menggeliat dan hal ini menjadi salah satu indicator pemulihan 
ekonomi. Pemulihan ekonomi masyarakat juga diupayakan dengan menggelar berbagai 
event. Silih berganti, Gedung Harmoni yang kini telah bertranformasi sebagai ruang publik 
baru warga Kota Pasuruan, menjadi venue beberapa event. Apalagi, pada medio 2022 ini 
Pemkot Pasuruan akan memulai program revitalisasi alun-alun guna mendukung upaya 
memperindah kota dan meningkatkan kunjungan ke Kota Pasuruan. 
 Dengan semangat hari peduli sampah, Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) 
mengajak masyarakat untuk resik-resik bareng menciptakan “Pasuruan Resik”, yaitu Pasuruan 
Rijik atau Pasuruan Bersih untuk mewujudkan  Kota Pasuruan yang indah kotanya dan nyaman 
lingkungannya.
 Pemkot Pasuruan terus membenahi pelayanan kepada publik dengan melaunching 
layanan Panggilan Darurat dan Call Center 112. Layanan ini dapat digunakan masyarakat 
dalam menghadapi kegawat daruratan, seperti kebakaran, tindak kriminal, kecelakaan, 
kebutuhan ambulans, dan keadaan gawat darurat lainnya yang ditangani dengan cepat 
melalui satu nomor telepon.
Pemkot Pasuruan juga membangun Satu Data Indonesia  yang merupakan  kebijakan tata 
kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat 
dipertanggung jawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan.
 Penyebaran Covid-19 yang terus naik khususnya varian baru Omicron di seluruh wilayah 
Tanah Air, Pemkot Pasuruan bersama jajaran TNI-Polri melakukan percepatan vaksinasi bagi 
masyarakat dengan percepatan vaksinasi dosis kedua maupun ketiga serta protokol kesehatan 
yang harus dipatuhi.
 Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan terima kasih kepada Habaib, 
Kyai, segenap Forkopimda, DPRD, ASN dan Masyarakat Kota Pasuruan yang telah mendukung 
suksesnya kegiatan program pembangunan Kota Pasuruan. Selama kepemimpinan Gus 
Ipul – Mas Adi, sejumlah prestasi telah dicapai dengan dukungan ASN dan masyarakat Kota 
Pasuruan dalam menghadapi berbagai tantangan dan memperbaiki kekurangan.
 Untuk kemajuan dan perbaikan kami membuka kritik dan masukan supaya kami terus 
lebih baik ke depannya. Akhir kata, semoga sajian liputan tim redaksi Majalah Bangkit Kota 
Pasuruan ini bermanfaat untuk Anda semua. 

TIM REDAKSI
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Hari Kopri
Mas Adi Tekankan ASN
Untuk Semangat Kerja dan Sikap Disiplin
 Pasuruan Kota Madinah - Korpri yang didirikan 
pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan Keputusan 
Presiden Nomor 82 Tahun 1971 merupakan wadah untuk 
menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia 
yang sudah menjadi kewajiban bagi setiap ASN untuk 
melakukan upacara atau apel dengan kostum Korpri, 
di setiap bulannya, setiap tanggal 17. Kegiatan ini 
tidak hanya sebagai rutinitas tetapi disikapi sebagai 
memperbaharuaan kembali semangat kerja dan sikap 
disiplin dalam pelaksanaan tugas.
 Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan 
pemerintah atau PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin 
pegawai negeri sipil atau PNS, regulasinya memuat 
kewajiban dan larangan serta hukuman disiplin bagi 
ASN yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar 
larangan tersebut.
 Hari ini, di depan halaman kantor BKD Kota Pasuruan 
seluruh pegawai mengikuti apel baik secara langsung 

maupun virtual. Kamis (17/03/2022)
 Dalam apel hari ini Wakil Wali Kota Pasuruan Adi 
Wibowo, S.TP, M.Si (Mas Adi) membacakan arahan Wali 
Kota Pasuruan bahwa ASN sebagai aparatur Pemerintah 
dan Abdi masyarakat diharapkan selalu siap sedia 
menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung 
jawabnya dengan baik Meskipun demikian realitasnya 
sering terjadi dalam suatu instansi para pegawainya 
melakukan pelanggaran yang menimbulkan ketidak 
efektifan kinerja pegawai.
 “Seorang ASN diperlukan pengembangan dan 
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat jelas, 
terukur dan legitimate/logis sehingga penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung 
secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan 
bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan 
nepotisme,” arahannya
 Kemudian dalam arahan Wali Kota Pasuruan 

KAJIAN UTAMA
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juga menyampaikan Pemerintah Kota Pasuruan telah 
menetapkan RPJMD 2021-2026 tujuan ditetapkannya 
RPJMD tersebut adalah sebagai pedoman arah pem-
bangunan kota Pasuruan serta sebagai tolak ukur dalam 
melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap perangkat 
daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan 
 “RPJMD telah terinci 9 agenda prioritas dan 10 
program super prioritas untuk mewujudkan Pasuruan 
Kota Madinah yaitu Maju Ekonominya, Indah kotanya dan 
Harmoni Warganya, agenda RPJMD akan terwujud apabila 
seluruh jajaran karyawan dan karyawati Pemerintah Kota 
Pasuruan  mempunyai kinerja, berdedikasi, disiplin, jujur 
dan bertanggung jawab serta memahami target kerja 
masing-masing,” Pesannya
 Wali Kota Pasuruan juga berpesan agar Perangkat 
Daerah berkomitmen untuk lebih tertib melaksanakan 
pengelolaan keuangan mulai dari tahap perencanaan, 
penatausahaan dan pertanggungjawaban serta 
pengelolaan keuangan dan Aset daerah agar predikat 
opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dalam setiap 
laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Kota 
Pasuruan oleh BPK RI tetap dipertahankan.
 “Saya ingin mengajak kepada seluruh ASN agar 
bekerja lebih baik walaupun pada situasi pandemi, 
jangan jadikan situasi ini sebagai hambatan tetapi jadikan 
sebagai dorongan untuk meningkatkan potensi diri agar 
mampu lebih kreatif,”ungkapnya 
 “saya juga menekankan ASN di lingkungan 
Pemerintah Kota Pasuruan untuk senantiasa menjaga 
kebersihan diri maupun lingkungan yang akan menjadi 
inspirasi bagi masyarakat untuk menjaga kebersihan di 
lingkungannya masing-masing, Mari kita bersama-sama 
berpedoman pada slogan Pasuruan resik dengan harapan 

kita akan selalu mengingat kembali akan arti penting 
dalam menjaga kebersihan,” imbuhnya
 Setelah menyampaikan arahan Wali Kota Pasuruan, 
Mas Adi menyampaikan momentum rutin yang 
dilaksanakan setiap tanggal 17 dalam rangka membangun 
solidaritas di Pemerintah Kota Pasuruan.
 “Sebagai ASN harus mampu memberikan contoh 
yang baik dan tauladan bagi masyarakat khususnya 
layanan publik karena masyarakat mempunyai ekspetasi 
yang tinggi terhadap layanan pemerintahan seiring 
dengan perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi,” pungkasnya 
 Apel hari ini dipimpin langsung Wakil Wali Kota 
Pasuruan (Mas Adi) dan diikuti oleh Kepala Perangkat 
Daerah dan peserta dari ASN Pemerintah Kota Pasuruan. 
(rmd)

KAJIAN UTAMA
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Kick Off Vaksinasi Booster, Pemkot Pasuruan 
Targetkan Vaksinasi Mencapai 150 Ribu Warga

PROKES

 Pemerintah Kota Pasuruan resmi melaksanakan 
Kick Off Vaksinasi Booster (vaksinasi dosis ke-3) bagi 
masyarakat Kota Pasuruan yang ditargetkan sebanyak 
150 ribu orang. Untuk kick off kali ini, Pemerintah Kota 
Pasuruan mendapatkan jatah vaksin bagi 300 orang dan 
hari ini akan langsung dihabiskan.
 “Alhamdulillah kita pagi hari ini bersama-sama 
mengikuti prosesi vaksinasi booster yang di suntikkan 
kepada 300 orang warga Kota Pasuruan, target kita 
mencapai 150ribu orang.  Tapi, untuk kesempatan pertama 
ini sesuai dengan jumlah data diberikan kepada 300 
orang”, kata Saifullah Yusuf ( Gus Ipul) saat membuka Kick 
Off Vaksinasi Booster di Rumah Vaksin, Rabu (19/01/2022)
Sebagaimana telah diketahui capaian vaksinasi sampai 
hari ini untuk masyarakat umum di Kota Pasuruan vaksin 
dosis pertama sudah mencapai 103% dan vaksin ke-2 
telah mencapai 77%. Sementara untuk lansia sudah 
mencapai 69% dan untuk anak-anak mulai dari umur 6-11 
tahun mencapai 54%.
 “InsyaAllah akan terus bergulir sampai mencapai 
103% juga”, ujar Gus Ipul
 “Saya ucapkan terimakasih atas dukungan semua 
pihak. Dengan vaksin boster ini diharapkan masyarakat 
makin sehat, kuat, terlindungi dan kedepan pasuruan 
menjadi sehat paling tidak membangkitkan ekonomi 
kita”, imbuhnya
 Capaian masyarakat Kota Pasuruanuntuk menaati 
protokol kesehatan telah mencapai 80%. Sehingga 
Dengan adanya vaksin booster ini diharapkan masyarakat 

Kota Pasuruan terlindungi dan perekonomian masyarakat 
dapat bangkit kembali. 
 “Saya ingin mengajak masyarakat untuk terus 
menerapkan protokol kesehatan, capaian kita sudah 
80%  lebih terkait pentingnya protokol kesehatan. Terus 
kita usahakan untuk seluruh masyarakat selalu menjaga 
protokol kesehatan”, tutup Gus Ipul
 Vaksinasi booster ini rencananya akan dilakukan 
secara bertahap. Masyarakat dapat vaksinasi booster 
sesuai dengan ketersediaan yang ada. 
 Jenis vaksin yang akan digunakan untuk Vaksinasi 
sesuai dengan jenis dosis vaksin sebelumnya. Jika vaksin 
pertama dan kedua menggunakan sinovac maka vaksin 
booster menggunakan jenis vaksin Astra Zeneca dan 
Pfizer, sedangkan yang menggunakan jenis vaksin Astra 
Zeneca maka menggunakan moderna. 
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Kendalikan Varian Omicron
Dengan Percepatan Vaksinasi Dan Protokol Kesehatan
 Pasuruan Kota Madinah - Penyebaran Covid-19 
yang terus naik khususnya varian baru Omicron di 
seluruh wilayah Tanah Air, membuat pemerintah bersama 
jajaran TNI-Polri melakukan percepatan vaksinasi bagi 
masyarakat.  Seperti yang disampaikan Presiden Joko 
Widodo saat menghadiri vaksinasi serentak Indonesia 
yang diikuti seluruh Provinsi, Kabupaten dan kota 
melalui zoom meeting bahwa di tengah kenaikan angka 
konfirmasi positif Covid-19 saat ini ada dua hal yang harus 
ditegakkan antara lain percepatan vaksinasi dosis kedua 
maupun ketiga serta protokol kesehatan yang harus 
dipatuhi. 
 Ada enam daerah yang teleconfrece bersama bapak 
preseiden Joko Widodo diantaranya Kabupaten Boyolali, 
Kabupaten Sumenep, Sulawesi Tengah, Papua, Kalimantan 
Selatan dan Maluku.
 Kegiatan Vaksinasi Serentak Nasional Wakil Wali Kota 
Pasuruan Adi Wibowo, S.TP, M.Si (Mas Adi) didampingi 
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, Kapolres, Dandim, Kepala 
Pengadilan dan Kepala Perangkat Daerah mengikuti 
zoom meeting Vaksinasi serentak untuk wilayah kota dan 
kabupaten Pasuruan bertempat di rumah vaksin Taman 
Kota Pasuruan. Jum’at (18/2/2022).
 Ucapan terima kasih  dan Apresiasi yang tinggi 
dari Presiden Joko Widodo atas pelaksanaan percepatan 
vaksinasi di kabupaten, kota dan provinsi di indonesia.
 Jokowi menyampaikan yang di konsentrasikan saat 
ini percepatan vaksinasi pada dosis kedua dan ketiga 
karena masih rendah di bawah 60 persen khususnya 
untuk lansia karena data terakhir yang diterima 69 persen 
yang meninggal disebabkan oleh varian terbaru omicron.
 “Varian Omicron ini bisa dikendalikan dengan dua 
hal penting yang pertama percepatan vaksinasi dan 
kedua protokol kesehatan yang harus disampaikan ke 
masyarakat.” Ujarnya
 Kemudian Jokowi menyampaikan Dandim, Kapolres, 
dan jajaran forkopimda untuk membantu percepatan 
presentase vaksinasi khususnya vaksinasi boster yang 
dikonsentrasikan pada tempat-tempat yang interaksinya 
tinggi.
 “Kunci dari pengendalian covid 19 khususnya varian 
baru omicron adalah percepatan vaksinasi dan protokol 
kesehatan ditingkatkan agar pandemi bisa berubah 
endemi dan juga percepatan pemulihan ekonomi 
nasional.” harapnya 
 “Vaksinasi boster disuntikkan ditempat-tempat yang 
interaksi masyarakatnya tinggi mungkin dipasar atau 
pertokoan.” Pungkasnya

 Usai mengikuti kegiatan zoom meeting Wakil Wali 
Kota Pasuruan Adi Wibowo, S.TP, M.Si (Mas Adi) meninjau 
pelaksanaan kegiatan vaksinasi untuk masyarakat di 
rumah vaksin. (rmd)  

PROKES
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Hadiri Peringatan Harlah NU,
Wawali sampaikan Peran NU Sangat Penting untuk Kemajuan Bangsa

RELIGI

 Pasuruan Kota Madinah - Wakil Wali Kota Pasuruan 
Adi Wibowo, S.TP., M.Si (Mas Adi) mengatakan bahwa 
peran NU sangatlah penting untuk kemajuan bangsa 
Indonesia. Dimana NU sebagai organisasi masyarakat 
yang mengakar rumput adalah tumpuan masa depan 
Indonesia. Hal ini disampaikan Mas Adi saat menghadiri 
acara Gebyar Sholawat peringatan Harlah NU, Jumat 
(18/02/2022) malam.
 “Peran NU sejak dahulu sampai sekarang sangatlah 
penting dalam memajukan bangsa Indonesia. Karena NU 
dalam sejarahnya sejak dahulu langsung bersentuhan 
dengan masyarakat. Semoga menjelang usia NU yang ke 
100 ini semakin banyak kemaslahatan yang ditebarkan 
kepada masyarakat, “ ujar Mas Adi 
 Ditempat yang sama ketua PCNU Kota Pasuruan KH. 
Nailurrochman atau Gus Amak menyampaikan bahwa 
peringatan Gebyar Sholawat Harlah NU ke-99 ini digelar 
untuk kemaslahatan negeri khususnya kemaslahatan 
Kota Pasuruan. 
 “Semoga dengan bacaan sholawat dan istighosah ini 
bermanfaat untuk kemaslahatan kita dan semua bangsa 
Indonesia dan khususnya untuk Kota Pasuruan, “ kata Gus 
Amak
 Dalam kesempatan ini Gus Amak juga menekankan 
kepada selurus pengurus cabang NU untuk terus 
berprestasi dan berlari menuju NU satu abad.
 “Masih banyak pekerjaan rumah PCNU Kota Pasuruan 
pastinya terutama untuk memberikan sumbangsih dan 
kemaslahatan bagi umat,”imbuhnya.

 Kegiatan Gebyar Sholawat ini dihadiri oleh Wakil Wali 
Kota Pasuruan, Ketua DPRD Kota Pasuruan, Gus Kautsar, 
serta seluruh pengurus PCNU mulai BANOM hingga 
Lembaga NU. (fit)
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Gus Ipul Himbau Tenaga Kontrak untuk 
Menempati Posisi Sesuai Tingkat Pendidikan

APEL

 Pasuruan Kota Madinah - Wali Kota Pasuruan 
Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan pengarahan 
terhadap tenaga kontrak kerja di lingkungan 
Pemerintahan Kota (Pemkot) Pasuruan, Jum’at (14/01/22). 
Dalam kegiatan yang berlangsung di Halaman Gedung 
Kesenian Darmoyudho itu, Wali Kota menghimbau 
kepada tenaga kontrak kerja untuk menempati posisi 
sesuai tingkat pendidikannya.
 Gus Ipul mengatakan, penataan tenaga kontrak kerja 
pada intinya adalah sebagai upaya untuk menindaklanjuti 
Peraturan Pemerintah Nomer 49 Tahun 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 
Pada saat ini Pemkot mempunyai 619 tenaga kontrak 
kerja dengan kualifikasi pendidikan yang berbeda-beda 
dan tersebar di seluruh perangkat daerah di lingkungan 
Pemkot.
 Di tahun 2023 Pemkot harus menyesuaikan dengan 
peraturan nomer 49 tahun 2018 ini, berkenaan dengan 
tersebut Pemkot telah mengambil kebijakan untuk 
menata tenaga kontrak kerja sesuai dengan kualifikasi 
pendidikan dan kompetensinya untuk dikembalikan 
kepada perangkat daerah sesuai dengan pendidikannya. 
“Misal di bidang kesehatan sesuai di bidang itu, kalau 
teknik sipil misal di perkim atau di tempat-tempat lain 
yang masih relevan, yang mempunyai sarjana pendidikan 
maka harus ditempatkan di sekolah-sekolah”, ujar Gus Ipul
Hal ini dilakukan sebagai upaya agar tenaga kontrak dapat 
diberi kesempatan untuk mendaftar sebagai Pegawai 
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 Gus Ipul juga menyampaikan, bagi tenaga kontrak 
yang saat ini memiliki ijazah Diploma kebawah, dan 
tidak mempunyai kesempatan untuk dapat mendaftar 
sebagai PPPK. Maka, Pemerintah daerah akan mencarikan 

solusinya terkait kebijakan menata tenaga kontrak kerja 
sesuai dengan kualifikasi pendidikan.
 “Untuk pegawai tenaga kontrak kerja yang berijazah 
Diploma kebawah ini kita akan terus carikan solusinya 
seperti apa, pada dasarnya kita juga tidak ingin ada yang 
kehilangan pekerjaan”, jelas Gus Ipul
 “Kebijakan ini diambil dengan melalui berbagai 
pertimbangan oleh karena itu saya tekankan pada semua 
tenaga kontrak dapat melaksanakan kebijakan ini dengan 
sebaik-baiknya”,imbuh Gus Ipul
 Lebih lanjut, beliau juga menghimbau kepada 
tenaga kontrak kerja Pemkot untuk melaksanakan 
tugasnya dengan baik, serta melaksanakan tugas kita 
harus mengedepankan etika, kejujuran, keikhlasan, dan 
memiliki rasa tanggung jawab dan terus meningkatkan 
kemampuan fasilitas diri dalam arti meningkatkan 
pengetahuan serta keterampilan untuk tugas pokok dan 
fungsi di unit kerja masing-masing, tutup Gus Ipul
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Kukuhkan Pengurus Forikan, 
Mas Adi Minta Kampanye Gerakan Makan Ikan Digencarkan

GEMARIKAN

 Pasuruan Kota Madinah - Wakil Wali Kota Pasuruan 
Adi wibowo, S.TP.,M.Si (Mas Adi) meminta kepada 
pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) 
untuk gencar mengkampanyekan Gerakan Makan Ikan 
(Gemarikan). Karena ikan memiliki banyak manfaat dan 
nutrisi terutama untuk anak-anak. Hal ini disampaikan 
Mas Adi saat mengukuhkan pengurus Forikan di 
GedungGradika, Rabu (09/03/2022).
 “Gemar makan ikan itu menjadi keharusan, karena 
berdasarkan penelitian dengan mengkonsumsi makan 
ikan dapat meningkatkan kecerdasan, kesehatan dan 
daya tahan tubuh. Untuk itu, saya mengajak pengurus 
Forikan untuk dapat gencarkan gerakan makan ikan.” ujar 
Mas Adi
 Mas adi juga menyoroti terkait anak-anak yang 
hari ini lebih menyukai makanan-makanan junk 
food dibandingkan dengan makan ikan. Selain itu, 
pengetahuan akan nutrisi yang sehat dan berimbang 
sangatlah diperlukan. Dan hal ini menjadi PR untuk 
pengurus Forikan agar dapat mengajak anak-anak untuk 
gemar makan ikan.
 ”Agar anak-anak menyukai ikan perlu adanya 
mengkreasikan menu keluarga sehari-hari. Kareana 
selama ini kita kurang begitu memperhatikan pentingnya 
menu yang sehat dan berimbang terhadap perkembangan 
anak, ” katanya. 
 Ia berharap Forikan dapat gerak cepat untuk 
menyusun program-program inovasi bagaimana 
carannya masyarakat dapat gemar makan ikan.  Dimana 
kegiatan tersebut nanntinya melibatkan semua elemen 
masyarakat. 
 “ Kalau saya melihat komposisi pengurus ini sudah 
komprehensif, maka saya tunggu inovasi program-
program dari anda semua pengurus Forikan untuk 
menjadikan ikan sebagai menu favorit anak-anak. 
Sehingga ikan tidak hanya disajikan dengan digoreng, 

digule, atau dikukus. Namun bisa dibuat menjadi nugget 
atau bakso, sehingga semua suka, “ ujarnya
 “Sekali lagi, saya ucapkan selamat dan sukses kepada 
pengurus Forikan yang baru saja dikukuhkan,” imbuhnya.   
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua TP PKK Kota 
Pasuruan Dra. Hj. FatmaSaifullah Yusuf (Fatma) selaku 
ketua Forikan Kota Pasuruan bahwa ikan tak hanya lezat 
dan menggugah selera, ikan juga kaya akan manfaat 
dan nutrisi. Terutama bagi pertumbuhan balita yang 
membutuhkan banyak nutrisi. 
 “Oleh karena itu kita perlu meningkatkan angka 
konsumsi ikan, dimulai dari menyediakan ikan di meja 
makan kita untuk dikonsumsi.,” kata Fatma yang juga 
founder fatma Foundation
 Fatma juga menyebutkan bahwa angka konsumsi 
ikan di Kota Pasuruan mengalami peningkatan. Pada 
tahun 2019 angka konsumsi ikan sebesar 36,64 kg per 
kapita per tahun. Lalu meningkat di tahun 2020 menjadi 
39,88 kg per kapita per tahun. Namun angka tersebut 
harus terus ditingkatkan karena masih jauh dari angka 
konsumsi ikan nasional. Dimana pada tahun 2020 sebesar 
56,39 kg per kapita per tahun.
 Keterkaitan antara mengkonsumsi ikan dengan 
peningkatan kualitas sumber daya manusia dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada 
akhirnya akan meningkatkan daya saing bangsa, Karena 
ikan memiliki kandungan gizi sangat banyak. 
  “Omega 3 di ikan itu tinggi, selain bisa 
menurunkan kadar kolesterol darah juga bisa mengatasi 
beban penderita penyakit asma, rematik, penyakit 
kulit, komplikasi diabetes dan kanker payudara.Bahkan 
pertumbuhan sel otak manusia sangat tergantung pada 
kadar omega 3 yang cukup sejak bayi dalam kandungan 
sampai balita. Bila pada masa tersebut cukup tersedia 
omega 3, maka anak tersebut insya allah akan tumbuh 
dengan potensi kecerdasan maksimal,” jelasnya.
 Oleh karena itu, Fatma sebagai ketua Forikan berharap 
dengan berbagai latar belakang profesi pengurus Forikan 
seperti penyuluh, PKK, perwakilan dari Bank, kesehatan, 
dan lain sebagainnya dapat segera tancap gas membuat 
kegiatan yang dapat mengajak masyarakat menjadi sadar 
akan pentingnya makan ikan
 “Gemar ikan ini juga salah satu upaya untuk 
mendukung program nasional penanganan stunting di 
indonesia. Untuk itu, saya memohon bantuan semuanya 
agar Forikan ini bisa tancap gas untuk melaksanakan 
program-program dan dapat mewujudkan Kota Pasuruan 
yang masayarakatnya gemar makan ikan,” pungkasnya. 
(fit)
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Anda Butuh Bantuan Darurat di Wilayah Kota Pasuruan? 
Tinggal Telepon 112

INOVASI

 Pasuruan Kota Madinah - Pemkot Pasuruan 
terus membenahi pelayanan kepada publik. Terbaru 
Pemerintah Kota Pasuruan resmi melaunching panggilan 
darurat dan call center 112, Rabu (02/02/2022) di halaman 
Radio Ramapati Kota Pasuruan. 
 Layanan ini merupakan layanan yang digunakan 
masyarakat dalam menghadapi kegawat daruratan, 
seperti kebakaran, tindak criminal, kecelakaan, kebutuhan 
ambulans, dan keadaan gawat darurat lainnya yang 
ditangani dengan cepat melalui satu nomor telepon. 
 Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) 
berharap dengan adanya layanan ini dapat memudahkan 
masyarakat dalam menyampaikan kegawat daruratan. 
 “Dengan kemajuan teknologi, pemerintah membuat 
regulasi agar layanan-layanan dimasyarakat bisa ditangani 
dengan cepat. Hari ini kita resmikan khusus layanan 
kedaruratan 112. Jika tahun lalu kita launching 119 untuk 
kesehatan, namun sekarang ini untuk semua layanan 
kedaruratan, “ ujar Gus Ipul saat meresimkan Layanan 
Panggilan Darurat 112. 
 Masyarakat dapat melakukan aduan apapun lewat 
112, missal saja kebakaran, disengat lebah atau kejadian 
aduan darurat lainnya.Dan pada nantinya layanan ini 
juga untuk mengintegrasikan semua layanan telepon 
pengaduan termasuk  119 juga akan terintegrasi dengan 
layanan 112. 
 “Saya berharap 112 ini bisa betul-betul dimanfaatkan 
oleh masyarakat Kota Pasuruan, dan kita harus bisa 
melayani dengan baik,” harapannya. 
 “ Saya juga berharap 112 ini dapat disosialikasikan 
keseluruh elemen masyarakat agar masyarakat dapat 
menggunakan layanan ini, maka dari itu, saya ajak lurah 
dan camat untuk mengumumkan ke RT dan RW agar 112 
ini dapat dipahami dan diingat oleh masyarakat Kota 
Pasuruan,“ kata Gus Ipul

 layanan112 ini bebas pulsa. Jadi masyarakat tidak 
terbebani pulsa sehingga gratis dan aktif  24 jam. 
“ Saya ajak semua elemen dapat bekerja sama, jasa 
raharja, Polres, dan semuanya. Dengan harapan kita 
bisa menghindari korban nyawa, kita bisa menghindari 
korban lain-lainnya. Makin cepat kita layani, maka lebih 
baik,” pungkas Gus Ipul. 
 Sementara itu, dari perwakilan Kementrian Kominfo 
Agung Setio Utomo yang merupakan Subkor. Rencana 
dan Pembangunan Subdit Infrastruktur Keperluan Khusus 
pita lebar mengatakan bahwa Kota Pasuruan menduduki 
peringkat 82 se-Indonesia dan 16 se Jawa Timur dalam 
penyelenggaraan call center 112. 
 “Kota Pasuruan saat ini akan menjadi Kota ke 82 yang 
menyelenggarakan call center 112 se-Indonesia dari 542 
kab/kota, dan untuk JawaTimur Kota ke-16, ” ujarAgung.
 Ditempat sama, Kapolres Pasuruan Kota, AKBP 
Raden Muhammad Jauhari menambahkan, pihaknya 
mengapresiasi dan mendukung layanan darurat yang 
baru saja dilaunching Pemkot Pasuruan.
 “Panggilan darurat 112 ini sudah terintegrasi, 
sehingga apapun yang dilaporkan masyarakat, 
stakeholder terkait akan dengan cepat merespon apa 
yang dibutuhkan masyarakat,” kata Jauhari. (fit)
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HUT Kota Pasuruan, Wali Kota Pasuruan Sampaikan 
Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pasuruan

HUT Kota Pasuruan

 Pasuruan Kota Madinah - Wali Kota Pasuruan 
Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sampaikan capaian kinerja 
Pemerintah Kota Pasuruan yang telah diraih saat 
peringatan HUT Kota Pasuruan ke-366 tahun. Peringatan 
HUT ini dilaksanakan di Gedung Gradika Bakti Praja, Selasa 
(08/02/2022). 
 Dalam kesempatan ini Gus Ipul memaparkan capaian 
prestasi yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan 
dalam satu tahun. Seperti tercapainya WTP dari BPK, 
berhasil menuntaskan RT RW dan RDT RW, lalu meraih 
nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) mencapai 85 
dimana semula 44. 
 “Dapat saya laporkan Nanti pada tanggal 26 Februari 
2022, tepat satu tahun kepemimpinan saya dan Mas Adi, 
Alhamdulillah selama satu tahun ini kami dapat meraih 
kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, “ kata 
Gus Ipul. 
 Selain WTP , Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa 
Pemkot berhasil menuntaskan RT RW dan RDT RW dimana 
sejak tahun 2011 belum pernah ada perubahan. 
 “Ini sudah lama sejak 2011 belum pernah ada 
perubahan RTRW Kota Pasuruan. Kini investor tidak perlu 
ragu lagi masuk Kota Pasuruan karena RTRW telah tuntas,” 
ungkapnya
 Pemerintah Kota Pasuruan juga berhasil meraih 
nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang cukup tinggi. MCP 
adalah upaya pencegahan korupsi yang dinilai secara 

langsung oleh KPK.
 “Ketika awal dilantik nilai MCP kita 44 tapi akhir 
tahun kemarin Alhamdulillah kita berhasil mencapai 85. 
Ini berkat kerja keras kita bersama,” pungkas Gus Ipul.
 Gus Ipul juga menyampaikan bahwa di tahun ini, 
pembangunan Kota Pasuruan akan difokuskan pada 
pembangunan yang mampu meningkatkan potensi 
wisata.
 Potensi wisata yang akan dibangun adalah 
memadukan wisata religi Makam KH Abd Hamid, alun-
alun; serta kawasan pelabuhan Tanjung Tembikar dan 
heritage bangunan bersejarah Kota Pasuruan. (fit)
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Penutup Rangkaian Acara HUT Hari Jadi 
Kota Pasuruan ke-336, Hadirkan Da’i Kondang
 Pasuruan Kota Madinah - Setelah melewati 
rangkaian acara puncak HUT Hari Jadi Kota Pasuruan ke-
336 pada 8 Februari kemarin, rangkaian acara penutup 
digelar dengan pengajian dan shalawat.
 Pengajian dan shalawat yang digelar dengan 
iringan lagu-lagu gambus dan shalawat tersebut digelar 
di Gedung Gradika, Jl. Panglima Sudirman, Kecamatan 
Purworejo, Kota Pasuruan, Rabu (9/2/2022) malam.
 Hadir sebagai penceramah pada kesempatan 
kali itu, KH. Anwar Zahid yang merupakan seorang 
da’i/penceramah kondang asal Jawa Timur, tepatnya 
Kabupaten Bojonegoro, serta KH. Idris Hamid yang 
memimpin pembacaan tahlil sekaligus doa pembuka 
acara.
 Pembangunan dalam suatu daerah atau negara 
tidak akan berhasil jika manusianya tidak terlebih 
dahulu diperbaiki. Demikian kiranya sedikit kutipan dari 
ceramahnya.
 Lebih lanjut, ia menganalogikan pemerintahan 
sebagai sebuah bangunan yang terdiri dari bagian dan 
bahan yang berbeda. Tentunya berbagai ungkapan humor 
dan canda juga tak lepas dari ceramah yang sampaikan di 
acara tersebut.
 “Jika sudah begitu maka tidak ada lagi yang namanya 
saling menonjolkan diri atau merasa paling berjasa. 
Bagaimana jika besi yang memperkokoh bangunan ingin 
menonjol diantara yang lain? Pasti hancur,” jelasnya.
 KH. Anwar Zahid juga mendoakan Kota Pasuruan 
semakin maju sesuai visi Kota Madinah, “Saya Anwar 

Zahid mengucapkan dirgahayu Kota Pasuruan. Semoga 
semakin maju, sukses dan maslahat dunia dan akhirat,” 
ungkap KH Anwar Zahid yang merupakan sahabat karib 
Gus Ipul.
 Sementara itu, Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf 
(Gus Ipul) memaparkan kembali apa yang menjadi inti 
dari tema “Pasuruan Resik”, “Mari kita memulai langkah 
hidup bersih, bersih dari sisi fikiran, hati, dan lingkungan 
kita,” papar Gus Ipul saat memberi sambutan.
 Dengan itu, lanjutnya, untuk menciptakan lingkungan 
yang bersih akan dimulai dengan membersihkan toilet di 
berbagai tempat publik, “Kita mulai dari toilet kita, hidup 
bersih, sehat insyaallah pasti,” tutup Gus Ipul. (lio) 

HUT Kota Pasuruan
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Ciptakan Pasuruan Resik, 
Pemkot Adakan Kerja Bakti Massal

Kebersihan

 Pasuruan Kota Madinah - Bertepatan sehari 
setelah hari jadi Kota Pasuruan ke-336 Pemerintah 
Kota (Pemkot) Pasuruan gelar aksi kerja bakti massal di 
lingkunganPemerintah Kota Pasuruan. 
 Hari jadi di tahun ini mengusung tema “Pasuruan 
Resik” dengan harapan Pasuruan semakin bersih,semakin 
indah dan pasuruan semakin nyaman.
 Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) 
menuturkan Pasuruan akan menjadikan pariwisata 
sebagai lokomotif pembangunan, tentunya prasyarat 
utama pariwisata salah satunya soal kebersihan, Rabu 
(09/02/2022) di Rumah Dinas Wali Kota.
 “Hari ini kita bersama-sama untuk memulai tekad 
baruya itu membuat Pasuruan semakin bersih,semakin 
indah dan pasuruan semakin nyaman karena tema pada 
tahun ini adalah “Pasuruan Resik”, nantinya Kota Pasuruan 
ini menjadi pariwisata sebagai lokomotif pembangunan 
yang syarat utamanya adalah kebersihan”, tutur Gus Ipul
 Menurut Gus Ipul, Kota Pasuruan masih belum 
semunya terlihat bersih. Ada beberapa bagian yang 
terlihat bersih namun ada juga yang tidak terlihat masih 
dalam keadaan kotor. Resik prasarana, tidak hanya untuk 
kesehatan tapi juga untuk kenyamanan. 
 “Apa pasuruan sudah resik? Belum semuanya, ada 
bagian yang terlihat dan Nampak resik namun ada juga 
bagian tidak terlihat masih terlihat sangat kotor. Karena 
resik prasarana, tidak hanya untuk kesehatan tapi juga 
untuk kenyamanan.” Ujar Gus Ipul
 Disamping kebersihan untuk menjaga kesehatan, 
lingkungan pun akan terlihat bersih, rindang dan nyaman. 
Sehingga memberikan kenyaman dalam hal melakukan 
aktivitas. Menjaga kebersihan di mulai dengan toilet yang 
bersih. 
 “Bersih yang pertama dan paling penting bersih 
toiletnya. Maka kita memulai dari yang tidak kelihatan, 
yaitu toilet. Ketika toilet bersih maka akan meciptakan 
kenyamanan”, kata Gus Ipul
 Hari ini kalian semua saya ajak peduli untuk bersih 
lingkungan. Bersih sesuai dengan tugas masing-masing, 
ketika melihat sampah ambil dan buang di tempat 
sampah. Meskipun bukan bagian kebersihan tapi selalu 
menerapkan lisa bunga (lihat sampah buang pada 
tempatnya),” ujar Gus Ipul
 “Saya berharap setelah aksi kerja bakti ini kalian 
semua kembali kerumah menerapkan kebersihan dan 
melakukan hal yang sama. Toilet yang bersih, ruang 
kamar yang bersih dan sudut ruangan lainnya dengan 
memperhatikan ventilasi udara yang bersih,” harap Gus 
Ipul

 Setelah sambutan kegiatan dilanjutkan dengan 
bersih-bersih dilingkungan Rumah Dinas Wali Kota, 
kegiatan ini dipimpin langsung oleh Gus Ipul. Nampak 
Gus Ipul dan Ibu Fatma menyapu dan mencabuti rumput 
di depan Rumah Dinas. 
 Selain itu, dari pantauan tim liputan Kominfo 
terlihat mulai Rumah Dinas Wakil Wali Kota, Rumah Dinas 
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, Kejaksaan Negeri Kota 
Pasuruan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 
Kota Pasuruan,  KPU Kota Pasuruan, DP3AKB, Kecamatan 
Purworejo, DinasSosial, dan seluruh Perangkat Daerah, 
Sekolah dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota 
Pasuruan juga melaksanakan Kerja Bakti. Tidak hanya itu, 
kerja bakti ini juga dilksanakan sampai tingkat RT dan RW 
se-Kota Pasuruan.  (lut/fit)
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Wujudkan Pasuruan Resik, 
Gus Ipul Ingatkan Semua Perangkat Daerah 
untuk Peduli Sampah Peduli Bersih

Kebersihan

 Pasuruan Kota Madinah - Dalam rangka 
mewujudkan Pasuruan Resik, Wali Kota Pasuruan Saifullah 
Yusuf (Gus Ipul) mengajak semua perangkat daerah untuk 
peduli sampah dan peduli bersih .Hal itu disampaikan 
WaliKota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam 
sambutannya pada rapat dinas Pemerintah Kota Pasuruan 
di Gedung Gradika pagi, Selasa (15/2/2022).
 “Saya ingatkan sekali lagi untuk terus tingkatkan 
kebersihan dimanapun kita berada, terutama tempat 
yang kita tinggali baik itu dikantor ataupun di rumah 
masing-masing”, ujar Gus Ipul
 “Setelah hari jadi kita melakukan kerja bakti, tapi 
lingkungan kantor masih terlihat kotor. Padahal kemaren 
kita sudah melakukan kerja bakti massal. Tidak tambah 
bersih malah tambah terlihat kotor masih banyak sawang-
sawang”, imbuhnya
 Ajakan resik-resik bareng belum sepenuhnya 
diindahkan untuk bersih-bersih kantor. Untuk mencapai 
misi Indah Kotanya Gus Ipul terus mengajak semua 
perangkat daerah untuk terus tingkatkan kebersihan. 
Ketika kantor sudah terlihat bersih tanpa adanya sawang 
pertanda kantor tersebut terurus.
 “Coba pulang dari sini cek, jangan hanya tempat 
yang terlihat saja yang bersih tapi tempat yang tidak 
terlihat juga harus dibersihkan pula. Jadikan kantor 
Terlihat nyaman dan indah. Kalaupun butuh perombakan 
atau perbaikan tidak perlu mahal asal bisa mengindahkan 
dan terlihat nyaman”, kata Gus Ipul
 Gus Ipul juga menyampaikan untuk terus  menjaga 
bersihkan dari sekarang hingga nanti baik itu sawang-
sawang, kebersihkan semua ruangan baik yang terlihat 
maupun tidak terlihat. Jika kekurangan tenaga untuk 

bersih-bersih bisa meminta bantuan dari DLHP ataupun 
dari PUPR dalam sehari untuk bisa dituntaskan. 
 “Contoh di pasar-pasar pun juga masih terlihat 
sampah yang berserakan ataupun sawang-sawang di 
stand para penjualan. Makanya saya jadikan tema untuk 
tahun ini Pasuruan resik-resik”, imbuhnya
 Gerakan ini akan terus berkelanjutan di awali dengan 
gerakan bersih-bersih tiap kantor. Perangkat daerah akan 
dijadikann percontohan lingkungan bersih terhadap 
masyarakat yang nantinya akan di tiru oleh masyarakat. 
 Gus Ipul juga menyampaikan bahwa Pemerintajh 
Kota Pasuruan akan mengadakan agenda Resik-Resik 
Bareng kembali menjelang HPSN 2022 yang nantinya akan 
diikuti oleh seluruh perangkat daerah baik itu Kecamatan, 
Kelurahan sampai ke RT/RW yang ada di Kota Pasuruan. 
Acara ini nantinya akan di gelar pada Minggu, 20 Februari 
2022. Adapun lokasi resik-resik bareng meliputi pasar-
pasar, terminal, pelabuhan, RSUD dan Sekolah, Kecamatan 
dan Perkantoran. (lut/fit)
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Sukseskan Hari Peduli Sampah Nasional, 
Gus Ipul Ajak Masyarakat Resik-Resik Bareng

Kebersihan

 Pasuruan Kota Madinah - Hari Peduli Sampah 
Nasional yang diperingati setiap tanggal 21 februari yang 
diperingati diseluruh penjuru tanah air setiap tahunnya. 
Dalam rangka menyukseskan Hari Peduli Sampah Nasional 
dan Hari Jadi Kota Pasuruan ke 336 dengan tema “KOTA 
PASURUAN RESIK” Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf 
(Gus Ipul) mengajak masyarakat khususnya ASN sekota 
pasuruan, TNI, Polri, Komunitas dan Ormas membersihkan 
lingkungan masing-masing serentak pada hari minggu 
tanggal 20 februari 2021. 
 Dalam sambutannya pada acara pembinaan dan 
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan keagamaan   
berlokasi di Pendopo Kecamatan Panggung Rejo Kota 
Pasuruan Rabu (16/2/2021).
 Dalam arahannya Gus Ipul menyampaikan mari kita 
ciptakan pasuruan resik, pasuruan rijik dan pasuruan 
bersih ajak masyarakat untuk berpartisipasi hidup bersih 
pemerintah yang memfasilitasi. 
 “Untuk menyukseskan Hari Peduli Sampah Nasional, 
hari minggu tanggal 20 februari 2021 saya ingin mengajak 
masyarakat keluar sebentar dari rumah untuk bersih-
bersih dilingkungan dan halamannya masing-masing 
menuju pasuruan resik untuk memujudkan harmoni 
warganya.” Ujarnya
 Gus Ipul juga berpesan kegiatan ini akan terus 
berkelanjutan diawali dengan gerakkan bersih-bersih 
kantor yang akan dijadikan percontohan terhadap 
masyarakat untuk berpartisipasi  menjaga kebersihan 
lingkungannya.
  “Saya ingatkan kembali tingkatkan kebersihan 
khususnya tempat yang kita tinggali baik di rumah, kantor 
maupun lingkungan.” Pesannya
 Ukuran Kota Pasuruan Resik itu indah kotanya, 
nyaman, enak dan bersih lingkungannya.
 “Mari kita mulai ciptakan Pasuruan Resik bukan 
hanya masyarakatnya yang berpartisipasi tetapi tugas 
pemerintah yang memfasilitasi untuk memujudkan 
pasuruan bersih salah satu contoh yang paling konkrit 
adalah tempat sampah.” ungkapnya 
 Kemudian Gus Ipul juga menyampaikan ada 2.000 
Kepala Keluarga yang belum memiliki jamban atau toilet  
ini merupakan sasaran pembangunan yang serius untuk 
itu lewat APBD dan bantuan dari pusat harusnya setiap 
keluarga mempunyai toilet keluarga dan sanitasi sendiri 
yang merupakan infrastruktur dasar.
 “Saya bersama Mas Adi ingin membawa kota 
pasuruan 3 tahun kedepan menjadi kota madinah maju 
ekonominya, indah kotanya dan harmoni warganya.” 
Ungkapnya

 Menurut Gus Ipul, Pasuruan mempunyai air yang 
terbaik tetapi belum semua warga kota pasuruan 
terhubung dengan kebutuhan air bersih.
 “Infrastruktur dasar warga yang harus terpenuhi 
salah satunya air yang bersih kalau airnya bersih tidak 
akan ada stunting jadi air bersih itu menentukan kwalitas 
hidup seseorang semakin bagus air bersih yang diterima 
semakin sehat.” Pungkasnya (rmd)
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Peringati Hari Peduli Sampah,
Gus Ipul Ajak Warga bersih-bersih Kota Pasuruan

Kebersihan

 Pasuruan Kota Madinah - Pemerintah Kota Pasuruan 
hari ini melaksanakan bersih-bersih massal seluruh Kota 
Pasuruan pada, Minggu (20/02/2022). Wali Kota Pasuruan 
Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak seluruh perangkat 
daerah, Kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW dalam 
pelaksanaaan bersih-bersih ini. 
 Wali Kota Pasuruan, Gus Ipul bersama Satpol PP, BKD, 
DLHKP, serta PUPR membesihkan di area Pasar Besar Kota 
Pasuruan dan Stasiun Kota Pasuruan.
 Dalam kesempatan ini, Gus Ipul menyampaikan 
bahwa target dari Pemerintah Kota Pasuruan adalah 
dapat menciptakan Kota Pasuruan resik dimana dimulai 
dengan toiletnya resik. 
 “Jedinge resik, omae resik, lingkungan resik dan 
pasare resik itu target kita, kita ingin warga punya 
kesadaran bersama pemerintah kota, agar kita bersama-
sama punya tekad, kebiasaan dan semangat untuk 
membuat lingkungan kita resik, dan ini kita mulai dari 
toiletnya dulu resik, rumahnya resik, lingkungannya resik 
lalu pasarnya resik “ ujar Gus Ipul saat jumpa pers di Pasar 
Besar Kota Pasuruan
 Gus Ipul menilai bahwa sarana dan prasarana pasar 
masih minim, kedua penataan tidak nampak dan ketiga 
selama beberara tahun tidak ada pembangunan.
 “Maka itu, kalau misal uang Pemkot tidak cukup maka 
nanti saya akan coba minta bantuan kepada Gubernur 
hingga Pusat dan akan dimulai tahap demi tahap,” ungkap 
Gus Ipul
 Untuk Pasar Besar, Gus Ipul mengatakan bahwa 
Pemkot sudah mempunyai detail engineering design 
(DED). 
 “Untuk Pasar besar ini sudah ada DED nya kalau 
tidak salah, setidaknya ada proposalnya. Pada saat itu 
kebutuhan total untuk merehab Pasar Besar  Rp 125 miliar 
namun berhenti dikarenakan anggaran tidak ada,”kata 
Gus Ipul.

 “Namun jika kemudian kita kesulitan mendapatkan 
anggaran, maka rehab akan dilakukan secara bertahap,” 
imbuhnya
 Ia memaparkan bahwa ada tiga pasar yang cukup 
serius untuk diperhatikan yakni Pasar Besar, Pasar 
Gadingrejo dan Pasar Kebonagung. Selain itu, ia juga 
mengajak Dinar terkait dan pedagang untuk dialog 
bersama agar dapat merawat pasar mereka. Karena ia 
berharap jika pasar bersih dan nyaman maka akan lebih 
banyak lagi pembeli yang akan datang. 
 “Saya lagi minta dibuatkan desain kepada Kepala 
PUPR untuk mempermudah akses orang ke lantai ke 
dua Pasar Besar. Mungkin dengan menggunakan tangga 
berjalan itu, atau dengan akses-akses lain yang lebih 
mudah. Sehingga orang akan naik ke atas. Ini masalahnya 
orang tumpah ke bawah semua. Ini yang akan kita tata, “ 
katanya. 
 Gus Ipul juga mengucapkan terimakasih kepada 
kantor vertikal yang dari Provinsi dan Pusat maupun 
provinsi sudah berpartisipasi. 
“ Jadi mari bareng-bareng resik-resik, resik jedinge, 
resik omae, resik lingkungane resik pasare,” pungkasnya. 
 Kegiatan resik-resik ini juga diikuti oleh Wakil Wali 
Kota Pasuruan Adi Wibowo, S.TP., M.Si dimana beliau 
memimpin resik-resik di area terminal wisata dan 
Pelabuhan Kota Pasuruan. (fit)
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Kunjungi Oemah Craft, Pemkot Komitmen Prioritaskan 
Paska produksi Karya Penyandang Disabilitas

Kunjungan

 Pasuruan Kota Madinah - Pemerintah Kota Pasuruan 
akan memprioritaskan karya penyandang disabilitas untuk 
dipamerkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan 
oleh Pemerintah Kota Pasuruan. Pemkot juga akan terus 
member bantuan mereka untuk bisa terus berkarya. 
 Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Pasuruan 
Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat mengunjungi Oemah Craft 
diKelurahan Kepel, Kecamatan Bugul kidul, Kota Pasuruan, 
Selasa (25/01/2022) sore. 
 Rupanya hal ini menjadi suatu yang luar biasa bagi Gus 
Ipul. Gus Ipul menyampaikan akan prioritaskan hasil karya 
penyandang disabilitas untuk bisa mengikuti pameran 
atau perlombaan dalam beberapa kegiatan.
 “Sementara dalam waktu dekat ini kami akan 
prioritaskan mereka ketika ada kegiatan dan fasilitasi 
yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pasuruan akan kami 
tingkatkan,” paparnya
 Tak sampai disitu, Pemerintah Kota Pasuruan akan 
terus berupaya memberikan kemudahan perizinan dan 
pasca produksi karya-karya mereka. Mengingat produk 
penyandang disabilitas di Oemah Craft sudah mendapat 
peminat dari manca negara.
 Menurut Gus Ipul, penyandang disabilitas tidak 

hanya membutuhkan support permodalan, namun juga 
mempermudah perizinan pasca produksi yang merupakan 
visi dan misi Kota Pasuruan Kota Madinah khususnya 
Harmoni Warganya.
 “Kebijakan khusus perempuan dan disabilitas ini 
menjadi salah satu kebijakan khusus yang harus dikawal,” 
ujar Gus Ipul
 Pada kesempatan yang sama, Ketua Komunitas 
Omah Craft, Mabrur menyebut perkumpulan disabilitas 
Kota Pasuruan sangat optimis untuk berkarya dan berani 
berbeda.
 “Awalnya pada tahun 2009 kami mencoba membuat 
kelompok usaha bersama dan Alhamdulillah saat ini 
produk kami mulai diminati dan bisa dikirim keberbagai 
daerah bahkan hingga kemancanegara,” papar Mabrur.
 Tentu perjuangannya bersama penyandang disabilitas 
yang lain tidak mudah. Tapi dengan penuh semangat 
mampu member motivasi bagi kaum disabilitas lainnya 
sehingga dapat memulai berinovasi dan berkarya.
 Produk yang menjadi primadona di Oemah Craft saat 
ini adalah lampu hias yang dikirim ke Lombok, Kalimatan, 
Bali, Palembang, Bogor, Cirebon, hingga keluar negeri 
seperti Malaysia dan Singapura. (lio/fit)
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Sampaikan LKPJ 2021, 
Wali Kota : Kota Pasuruan Kendalikan Covid-19 dan 
Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

L K P J

 Pasuruan Kota Madinah - Wali Kota Pasuruan 
Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan secara resmi 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali 
Kota Pasuruan Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna I DPRD 
Kota Pasuruan di Ruang Sidang Gedung DPRD setempat, 
Senin (28/3/2022). Dalam paparannya Gus Ipul sebut Kota 
Pasuruan dapat mengendalikan kasus Covid-19  dengan 
cukup baik, menyebabkan pemulihan ekonomi berjalan 
dengan baik
 “Sebagaimana kitamaklumi bersama bahwa pada 
tahun 2021 PandemiCOVID-19 masih menjadi fokus 
utama penanganan,bidang kesehatan jugamenunjukkan 
kinerja yang cukup baik. Capaian inijuga didukung 
dengan meningkatnya angka harapan hidup mencapai 
sebesar 71,60,” jelas Gus Ipul
 Berbagai upaya untuk menanggulangi agar 
dampaknya dapat dikendalikan, baik yang berdampak 
kepada ekonomi maupun sosial, mengingat pentingnya 
mengatasi dampak COVID-19, Pemerintah Kota Pasuruan 
memprioritaskan dan mengarahkan program-kegiatan 
dalam bidang kesehatan.
 “Pemkot terus memprioritaskan dan mengarahkan 
program-kegiatan dalam bidang kesehatan dengan 
pembiayaan melalui realokasi dan refocusing guna 
mendukung komitmen dibidang kesehatan,” imbuhnya
 Gus Ipul juga menyampaikan, terkendalinya kasus 
Covid-19 dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
di Kota Pasuruan. Hal ini karena kondisi pandemi mulai 
membaik pada tribulan keempat, sehingga masyarakat 
mulai melakukan aktivitasnya seperti biasa, perkantoran 

melaksanakan kegiatannya secara Work From Office 
(WFO).
 “Saya dan Mas Adi berupaya untuk terus menggenjot 
perekonomian masyarakatdengan tetap mematuhi 
standar protokol kesehatan yang ketat,” ungkap Gus Ipul 
Namun, demikian beragam skema telah disiapkan oleh 
Pemkot Pasuruan pada Tahun 2021. Untuk meningkatkan 
pendapatan, misalnya. Pemkot Pasuruan berupaya 
menggenjot perekonomian masyarakat dengan tetap 
mematuhi standar protokol kesehatan.
 “Kami sadari bahwa pada tahun 2021, masih terdapat 
berbagai kendala dan beragam tantangan,mudah-
mudahan di masa mendatang kami akan mampu untuk 
berbuat yang lebih baik dan lebih baik lagi dalam 
memenuhi apa yang menjadi aspirasi, harapan dan 
dambaan masyarakat Kota Pasuruan ini,” tutup Gus Ipul
 LKPJ Walikota merupakan wujud nyata akuntabilitas 
publik, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan hingga 
DPRD sebagai badan resmi yang mewakili masyarakat.
 Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh ketua 
DPRD Kota Pasuruan, selain diikuti sejumlah Anggota 
DPRD Kota Pasuruan juga dihadiri unsur Forkopimda serta 
kepala OPD dan stakeholder terkait.
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Menyongsong MTQ 2023, 
Gus Ipul Inginkan Kota Pasuruan Jadi Tuan Rumah Yang Terbaik

M T Q

 Pasuruan Kota Madinah - Wali Kota Pasuruan 
Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menginginkan Kota Pasuruan 
menjadi tuan rumah yang terbaik ketika pagelaran 
Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-30 pada Tahun 2023 
nanti. Hal ini disampaikan Gus Ipul saat memimpin rapat 
koordinasi persiapan MTQ ke-30 Tahun 2023 di Ruang 
Rapat Untung Suropati, Senin (21/03/2022).
 “Saya minta Perangkat Daerah terkait harus serius. 
Dan kegiatan ini, jangan sampai lolos dari perhatian 
kita. Saya ingin acara ini istimewa. Sehingga perlu 
penganggaran dan perencanaan yang matang,” ujar Gus 
Ipul.
 Ia juga meminta kepada perangkat daerah untuk 
membuat kegiatan yang lebih inovatif. Sehingga lebih 
dirasakan oleh masyarakat
 “Ini merupakan sarana kita untuk mempromosikan 
Kota Pasuruan sebagai Kota Santri, yang mempunyai wisata 
religi. Dimana didukung oleh infrastruktur-infrastrukur 
memadai. Untuk itu, kita perlu mengkampanye kan 
kegiatan ini secara masif,” pintanya. 
 Gus Ipul menyebutkan bahwa dalam mendukung 
kegiatan MTQ ke-30 nanti, Pemerintah Kota Pasuruan 
sedang memperbaiki Gedung Harmoni, mempercantik 
jalan Pahlawan dan membenahi fasilitas-fasilitas yang ada 
di Kota Pasuruan. Harapanya, ketika pagelaran MTQ ke-
30 nanti, para Kafilah yang berkunjung ke Kota Pasuruan 
menjadi nyaman. 
 “Nanti kita juga siapkan stand-stand untuk UMKM. 
Jadi kita siapkan sebaik mungkin, agar Kota Pasuruan 
menjadi istimewa,”jelas Gus Ipul
 Gus Ipul menegaskan kepada perangkat daerah 

terkait bahwa kegiatan MTQ ke-30 ini, harus sukses dan 
bisa menjadi sarana promosi Kota Pasuruan. 
 “Jadi sekali lagi, saya minta perencanaanya yang 
matang dan saya minta dilakukan evaluasi setiap 3 
bulan sekali. Karena kegiatan ini merupakan kegiatan 
besar,”imbuhnya. 
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Buka Musrenbang RKP, 
Gus Ipul Fokuskan Pada Pembangunan  Infrastruktur

Musrenbang

 Pasuruan Kota 
Madinah - Wali 
Kota Pasuruan, 
Saifullah Yusuf (Gus 
Ipul) membuka 
acara Musyawarah 
Perencanaan Dan 
P e m b a n g u n a n 
(Musrenbang) RKPD 
Kota Pasuruan 
tahun 2022 yang 
berlangsung di 
Aula Gedung 
Gradika, Selasa 
(22/03/22). Dalam 
sambutannya Gus 
Ipul menyampaikan 
M u s r e n b a n g 
Rencana Kerja 

Perangkat Daerah (RKPD) ini diharapkan pemerintah 
benar benar fokus untuk menggalakkan pembangunan 
infrastruktur yang strategis.
 “Bangunan-bangunan yang ada di Kota Pasuruan 
memiliki potensi, ya walaupun dana yang kita miliki 
terbatas kita bisa poles sedikit demi sedikit untuk bisa 
menyajikan potensi-potensi yang kita miliki,” jelas Gus Ipul
 Gus Ipul berterima kasih atas dukungan dan 
kepercayaan anggota dewan, Forkompinda serta 
masyarakat dalam membantu terkait upaya apa saja 
yang dapat dilakukan dalam rangka pembangunan 
infrastruktur Kota Pasuruan.
 “Saya berterima kasih atas dukungan dari para dewan 
ataupun Forkompinda untuk bersama-sama melakukan 
upaya pembangunan infrastruktur yang strategis,” kata 
Gus Ipul
 Dengan mengusung tema pembangunan infrastruktur 

strategi dan pemberdayaan potensi lokal yang merupakan 
elaborasi dengan RPJMD Kota Pasuruan. Kehadiran 
Infrastruktur juga mendorong industri pariwisata dan potensi 
lokal. Dia mencontohkan, kota Pasuruan memiliki bangunan 
yang masih memiliki nuansa khas heritage. Seperti halnya 
gedung harmoni, rumah singa yang masih dengan bangunan 
tuanya, bahkan gedung P3GI peninggalan Belanda. 
 “Pembangunan infrastruktur mendorong pariwisata 
dan mampu menggerakkan ekonomi rakyat di daerah,” 
lanjutnya.
 Hal itu selaras dengan pemberdayaan potensi 
lokal. Itu dikatakan Gus Ipul harus hadir untuk 
membantu berkembangnya potensi lokal, seperti 
UMKM. Seperti halnya kebijakan kebijakan presiden 
yang akan menggelontorkan dana Rp400 Triliun untuk 
pemberdayaan UMKM daerah.
 “Presiden ingin membeli produk-produk lokal. Dari 
dana Rp26 Triliun untuk Jawa Timur, maka Kota Pasuruan 
harus bisa berkompetisi dengan daerah lain supaya bisa 
mendapatkan dana itu juga,” jelas Gus Ipul
 Gus Ipul  juga menambahkan, pemerintah akan 
berkerja sama dengan stakeholder terkait perizinan 
pembangunan. Sebagai langkah perbaikan kualitas 
Infrastruktur dan percepatan pembangunan, agar bisa 
dikelola Pemerintah dengan baik serta dapat berjalan 
maksimal dan cepat. 
 “Mulai saat ini, saya akan bekerjasama dengan 
pak Dandim dan Kapolres untuk meminta perizinan 
merenovasi bangunan yang ada di Kota Pasuruan,” kata 
Gus Ipul
Lanjut, Gus Ipul pun menyampaikan beberapa isu dan 
kondisi di Tahun 2023, yaitu tahun puncak  economic 
reborn atau pemulihan ekonomi. Tahun klimaks 
pembangunan terakhir sebelum habis masa jabatan 
kepala daerah, tahun menjelang Pilkada serentak yang 
mana anggaran akan berkurang.
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PWI Pasuruan Semarakkan Peringatan 
HPN ke-76 dengan Beragam Kegiatan

Olahraga

 Pasuruan Kota Madinah - Hari Pers Nasional (HPN) 
ke-76 di Pasuruan dirayakan dengan semarak. Banyak 
beragam kegiatan yang digelar untuk kalangan internal 
wartawan maupun eksternal (masyarakat umum).
 Peringatan HPN sendiri merupakan agenda rutin 
tahunan yang digelar oleh PWI Pasuruan. Kali ini HPN 
digelar dengan mengambil tema “Bangkit dan Sehat dari 
Pandemi”.
 Di antara rangkaian peringatan HPN 2022 adalah 
diskusi tentang hutan, vaksin booster PWI Pasuruan, 
tanam pohon, diklat jurnalistik, serta kenduri HPN 2022.
 Seperti yang terlihat di Balai PWI Pasuruan, Rabu 
(09/02/2022), acara kenduri HPN 2022 dihadiri Wali Kota 
Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Kadis Kominfotik Kota 

Pasuruan Kokoh Arie, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf, Wakil 
Bupati Pasuruan Abdul Mujib Imron, serta Forkopimda 
Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan.
 Ketua PWI Pasuruan, Joko Haryanto dalam 
sambutannya mengucapkan banyak terimakasih 
atas dukungan dan support dari seluruh pihak yang 
membantu para wartawan dalam mencari berita. Mulai 
dari Kepolisian, TNI, Pemda, Kejaksaan, hingga perusahaan 
dan elemen masyarakat lainnya.
 Acara kenduri ditutup dengan pemotongan 
tumpeng HPN 2022 serta foto bersama di depan balai 
wartawan Pasuruan. Seluruh rangkaian acara digelar 
dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19. (lio)
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Semarakkan Hari Pers Nasional, 
PWI Pasuruan Gelar Pertandingan Persahabatan 
Sepak Bola Di Stadion Untung Suropati

Olahraga

 Pasuruan Kota Madinah - Dalam rangka 
memperingati hari jadi pers nasional dengan tema 
hari pers nasional tahun 2022 bangkit dan sehat dari 
pandemi. PWI dan forkopimda Kota dan Kabupaten 
Pasuruan melaksanakan pertandingan sepak bola. 
Turut menyemarakkan pertandingan sepak bola Wakil 
Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, S.TP, M.Si (Mas Adi), 
Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, Bupati Pasuruan, Wakil 
Bupati Pasuruan, Wali Kota Kediri dan Bupati Bangkalan. 
Pertandingan berakhir dengan kemenangan forkopimda 
dari PWI dengan skor 5-0. Jum’at (11/2/2022) berlokasi di 
Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan.
 Gus Irsyad juga mengundang pilar pemain persebaya 
Anang Ma’ruf dan Yusuf Eko Dono. 
 Gus Irsyad menyampaikan olah raga ini dilaksanakan 
untuk memeriahkan hari pers nasional ke 76.

 “Selamat hari pers nasional sehat dan bangkit dari 
pandemi.” Ucapnya
 Dalam sambutan Mas Adi ucapkan rasa syukur bisa 
berkumpul dalam memperingati hari pers nasional.
 “Selamat Hari pers Nasional yang menjadi forum 
yang sangat membahagiakan, kedepannya bisa rutin.” 
Ujarnya
 “Mari kita bermain secara fair karena kita ingin 
bergembira habis olah raga sehat.” Pesannya
 Dalam kesempatan Mas Adi menyampaikan kita 
cukup bahagia kita masuk level satu bertahan cukup 
lama tapi hari ini ada varian baru omicron yang harus 
diantispasi.
 “ Kita yang sehat walafiat tetap jaga protokol 
kesehatan.” Pungkasnya (rmd)
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ASN Sebagai Contoh dan Teladan 
Pembayaran Pajak Daerah

Pajak Daerah

 Pasuruan Kota Madinah - Penyelenggaraan Pekan 
Panutan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 
dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilaksanakan selama 7 hari 
menunjukkan keseriusan dalam pengelolaan pajak daerah 
dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat 
khususnya ASN untuk memenuhi kewajibannya untuk 
membayar pajak daerah melalui pemberian contoh dan 
teladan dalam membayar pajak daerah sebelum jatuh tempo. 
 Pemerintah Kota Pasuruan, melalui Badan Pendapatan 
Daerah Kota Pasuruan menyelenggarakan Pekan Panutan 
Pelunasan Pajak Bumi dan BangunanPedesaan dan Perkotaan 
(PBB-P2) yang dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 7 
maret 2022 yang mana kegiatan ditutup secara langsung oleh 
Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, S.TP, M.Si (Mas Adi) 
berlokasi di gedung gradika kota pasuruan. Senin (7/3/2022)
 Dalam sambutan Kepala Badan Pendapatan Daerah 
(Bapenda) Kota Pasuruan Siti Zuniati menyampaikan Pekan 
Panutan Pelunasan PBB P2 tanggal 7 Maret 2022 dilatar 
belakangi dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang 
mengiringi otonomi daerah yang mampu mempercepat 
pelaksanaan pembangunan di daerah yaitu dengan 
mendorong penguatan keuangan daerah khususnya 
kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan asli 
daerah agar bisa menciptakan kemandirian daerah.
 “ wujud konkret dari desentralisasi fiskal adalah 
keseriusan dalam pengelolaan pajak daerah, sedangkan di 
sisi lain kesadaran dan antusiasme para wajib pajak untuk 
memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak PBB P2 
Sebelum jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2022.” Ujarnya
 Menurut Siti Zuniati ASN di lingkungan Pemerintah Kota 
Pasuruan merupakan sosok yang teladan untuk meningkatkan 
kesadaran serta memberikan contoh dan teladan kepada 
masyarakat warga Kota Pasuruan dalam membayar pajak 
daerah khususnya pajak bumi dan bangunan pedesaan 
Sebelum jatuh tempo baik melalui m-banking, virtual account 
dan mobil keliling guna tercapainya penerimaan pajak daerah 
khususnya PBB P2 ditahun 2022 dalam rangka mensukseskan 
pelaksanaan pembangunan di daerah.
 Kemudian Dalam arahannya Mas Adi menyampaikan 
pembayaran PBB menjadi salah satu sumber PAD, pasca 
reformasi dan bergulirnya otonomi daerah ada beberapa 
peraturan yang mempunyai kemampuan dalam kemandirian 
fiskal yang sudah banyak memberikan kemajuan ruang 
bagi daerah-daerah untuk menginisiasi pembangunan dari 
kapasitas fiskal masing-masing daerah.
 “Ketika bicara tentang kemandirian fiskal banyak daerah 
yang ternyata ketika otonomi daerah diberikan presentasinya 

rata-rata masih cukup kecil salah satunya di kota Pasuruan 
rasio APBD presentasinya masih cukup kecil.” Imbuhnya
 “Dulu orang itu harus membayar PBB P2 harus 
ngantri, ngantri ke bank, dan ngantri ke Bapenda Sekarang 
sudah diberikan kemudahan tidak ada alasan lagi untuk 
kita utamanya ASN sampai tidak membayar apalagi telat.” 
Harapnya
 Menurut Mas Adi, Kota Pasuruan ini sumber pendapatan 
hanya bergantung pada pajak dan Retribusi belum ada upaya 
ekstensifikasi untuk mengambil dan mencari pendapatan dari 
sumber-sumber lain selain pajak dan Retribusi.
 “ASN harus menjadi lokomotif perubahan pembangunan 
yang ada di kota Pasuruan dari hal yang terkecil khususnya 
kebersihan yang menjadi bagian dari kesehatan.” Ungkapnya
 “kita sudah mensosialisasikan kepada lurah dan Camat 
untuk mengajak semua warga kuncinya ASN memberikan 
contoh bagi masyarakat bahwa kita juga sudah melaksanakan 
kewajiban lebih dahulu dibandingkan masyarakat umum.” 
Pungkasnya (rmd)



27

 MEDIA INFORMASI PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Mas Adi Harapkan Sosialisasi PPS 
Menambah Penerimaan Sektor Pajak

Pajak Daerah

 Pasuruan Kota Madinah - Kantor Wilayah (Kanwil) 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur III bersama 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasuruan, dan 
KPP Pratama Probolinggo menggelar Sosialisasi Program 
Pengungkapan Sukarela (PPS). 
 Dalam sambutannya Wakil Wali Kota Pasuruan Adi 
Wibowo (Mas Adi) menyampaikansosialisasiProgram 
Pengungkapan Sukarela (PPS)ininantinyaakan menambah 
penerimaan negara dari sektor pajak untuk kemandirian 
APBN dan APBD,  khususnya yang ada di wilayah Pasuruan 
dan Probolinggo.
 “Ini kesempatan bagus bagi wajib pajak, untuk 
mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum 
dipenuhi secara sukarela,” kata Mas Adi saat sambutan di 
Hotel Horisson, Selasa (29/03/2022)
 PPS merupakan kelanjutan dari kebijakan tax 
amnesty, tentunya program ini akan meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang memanfaat-
kan kesempatan emas ini, akan mendapatkan keuntungan, 

salah satunya pengenaan tarif pajak yang lebih rendah.
 “PPS ini merupakan wadah untuk kita patuh dalam 
menjalankan kewajiban perpajakan pasca Amnesti Pajak,” 
ujarnya
 Hasil dari PPS ini tentunya akan menambah 
penerimaan negara dari sektor pajak untuk kemandirian 
APBN dan APBD, sehingga manfaatnya adalah untuk 
keberlangsungan program pembangunan daerah, 
khususnya yang ada di wilayah pasuruan dan probolinggo.
 “Para undanganwajibpajak, perlu di ketahui 
bahwasanya PPS ini nantinya akan memberikan pengaruh 
yang cukup besar dari sektor pajak untuk kemandirian 
APBN dan APBD,” jelas Mas Adi
 “Semoga program ini dapat kita manfaatkan 
dengan sebaik-baiknya sehingga dapat berguna 
bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat khususnya di wilayah Pasuruan dan 
Probolinggo,” tutup Mas Adi
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BLUD sebagai Alternatif memperbaiki 
PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan Publik

Kita melihat badan atau satuan unit 
kerja pemerintah dalam memberikan 
layanan kepada masyarakat masih 
banyak yang belum optimal. 
Banyak kendala-kendala yang 
menghambat pelayanan itu sendiri. 
Salah satu kendala bagi badan atau 
satuan unit kerja pemerintah adalah 
Mekanisme pencairan uang di 
pemerintah harus mengikuti aturan 
atas penatausahaan pengelolaan 
keuangan. 
Disebabkan perangkat daerah 
sebagai salah satu unit kerja 
pemerintah daerah terikat dengan 
aturan - aturan pengelolaan 
Keuangan.

 Sebelum kita bicara tentang 
Badan Layanan Umum Daerah 
(BLUD) sebagai alternatif bagi badan 
atau perangkat daerah dalam 
memperbaiki pelayanan publik. Kita 
harus memahami terlebih dahulu apa 
itu BLUD.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

 Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan 
Layanan Umum Daerah menjelaskan bahwa Badan Layanan 
Umum Daerah (BLUD) adalah sistem yang diterapkan oleh 
unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas 
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 
 Arti dari Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola 
pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis 
yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat 
tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
 Praktek Bisnis Yang Sehat maksudnya penyelenggaraan 
fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen 
yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, 
berkesinambungan dan berdaya saing. Dalam Pelaksanaannya 
BLUD menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai 
dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun 
dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sebagai dokumen 

rencana anggaran tahunan BLUD.
 Pejabat Pengelola BLUD diangkat 
dan diberhentikan oleh Kepala 
Daerah. Pemimpin BLUD bertanggung 
jawab kepada Kepala Daerah dengan 
ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah.
 Pengangkatan dan penempatan 
dalam jabatan Pejabat Pengelola dan 
pegawai BLUD dengan memper-
timbangkan  kompetensi dan 
kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat. 
Kompetensi yang dimaksud yaitu berupa 
pengetahuan, keahlian, keterampilan, 
integritas, kepemimpinan, pengalaman, 
dedikasi dan sikap perilaku sehingga 
diharapkan pengelolaan BLUD secara 
profesional guna menciptakan pelayanan 
publik yang diharapkan.

Latar belakang Pemerintah mengeluar-
kan Peraturan tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum 
(Daerah)

Hal ini disebabkan kondisi pelayanan publik yang diberikan 
oleh penyelenggara negara dirasa belum memuaskan 
masyarakat, contohnya : 

(1) Dalam memberikan pelayanan tidak cepat namun terjadi 
prosedur yang berbelit-belit 

(2) Adanya diskriminasi pelayanan, kalau masyarakat yang 
bersangkutan mempunyai jabatan atau uang, akan cepat 
dilayani, akan tetapi kalau masyarakat biasa diperlambat

(3) Biaya tidak transparan, katanya gratis tetapi kenyataan di 
lapangan masih harus bayar, tidak ada standart biaya ; 

(4) Waktu penyelesaian pemberian pelayanan yang tidak 
jelas, misalkan  kalau melihat Standart Operasional 
Prosedurnya selesai dua hari, kenyataan di lapangan bisa 
sampai dua minggu; 

(5) Banyaknya praktek pungutan liar, ini yang sampai saat ini 
masih susah ditanggulangi.

 Kondisi tersebut memberikan citra negatif terhadap 
penyelenggara pelayanan di mata masyarakat. 

 Seperti kita ketahui, ada tiga jenis lembaga di pemerintah 
daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 

LILIK PUJIWATI, SE, MM, Ak
Auditor Ahli Madya

INSPEKTORAT KOTA PASURUAN
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(1) Public goods, yaitu pelayanan yang diberikan oleh 
Perangkat Daerah (PD) yang operasionalnya seluruhnya 
dengan APBD, sifatnya tidak mencari keuntungan (non 
profit); 

(2) Quasi Public Goods, yaitu perangkat daerah yang dalam 
operasionalnya sebagian dari APBD dan sebagian lagi 
dari hasil jasa layanan yang diberikan, sifatnya tidak 
semata-mata mencari keuntungan (not for profit); dan 

(3) Private Goods, yaitu lembaga milik pemerintah daerah 
yang biaya operasionalnya seluruhnya berasal dari hasil 
jasa layanan (seperti BUMD, Perusahaan daerah) dan 
bersifat mencari keuntungan (profit oriented).

 Konsep pendanaan ke depan bagi perangkat daerah yang 
bersifat quasi public goods, adalah lembaga tersebut diberi 
kemudahan dalam pengelolaan keuangannya, khususnya 
yang berasal dari jasa layanan, dengan konsekuensi lambat 
laun pendanaan yang bersumber dari APBD presentasenya 
semakin dikurangi. Sehingga diharapkan dikemudian hari 
bisa mandiri. Alokasi anggaran berasal dari APBD yang 
selama ini dipergunakan untuk membiayai perangkat daerah 
tersebut dialihkan untuk membiayai perangkat daerah 
yang bersifat public goods, misal untuk pembangunan 
sekolahan, menambah kesejahteraan guru (kaitannya dengan 
mencerdaskan kehidupan bangsa), membangun jalan, irigasi 
(kaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat). 
Sehingga ke depan APBD hanya fokus untuk digunakan pada 
pelayanan masyarakat yang bersifat public goods.

Perangkat Daerah mana yang sebaiknya memakai sistem 
pengelolaan Keuangan BLUD?

 Pada unit pelaksana teknis dinas/badan daerah 
yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan 
membutuhkan  fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan 
agar pelayanan yang diberikan tidak terhambat. Berdasarkan 
penjelasan tersebut, semakin terlihat bahwa manfaat BLUD 
adalah mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan 
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan 
keuangan daerah pada umumnya.

 Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan 
Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah 
yang akan menerapkan BLUD harus memenuhi persyaratan 
yang meliputi: 

1. Persyaratan substantif maksudnya apabila tugas dan 
fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah bersifat 
operasional dalarn menyelenggarakan layanan umum 
yang menghasilkan semi barang/jasa publik.

2. Persyaratan teknis apabila karakteristik tugas dan 
fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah 

dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila 
dikelola dengan menerapkan BLUD, sehingga dapat 
meningkatkan pencapaian target keberhasilan dan 
berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
dan kinerja keuangan apabila dikelola dengan 
menerapkan BLUD.

3. Persyaratan administratif maksudnya apabila Unit 
Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah telah membuat 
dan menyampaikan dokumen, meliputi : 

 a. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan
  kinerja; 
 b.  Pola tata kelola; 
 c.  Rencana Strategis (Renstra); 
 d.  Standar Pelayanan Minimal (SPM); 
 e.  laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan;
  dan 
 f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia
  untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah

 Permendagri 79/2018 juga mengatur mengenai sumber 
daya, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan dan 
pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Untuk 
lebih memperjelas pengelolaan keuangan BLUD,  pemerintah 
daerah perlu membuat pedoman yang lebih teknis tentang 
pedoman pengelolaan keuangan BLUD. Hal ini bertujuan agar 
ada persamaan persepsi di antara pembina dan pengawas 
BLUD dengan sumber daya manusia BLUD.

 Sesuai dengan definisinya, sebuah BLUD harus mampu 
mengelola organisasinya untuk menghasilkan kualitas layanan 
yang maksimal kepada masyarakat (pengguna layanan) 
dengan berdasarkan pada praktik-praktik bisnis yang sehat. 
Meskipun tidak mengutamakan mencari keuntungan, tidak 
serta merta berarti bahwa BLUD boleh merugi sehingga harus 
dapat meningkatkan kinerja layanannya kepada masyarakat 
tanpa harus membebani pemerintah terlalu banyak dan 
terus menerus. Untuk dapat menjadi unit pelaksana teknis 
dinas/badan daerah penyedia layanan publik yang mampu 
menerapkan praktik-praktik korporasi yang baik, dalam 
rangka menciptakan efisiensi dan produktivitas layanan, 
BLUD harus mampu melakukan transformasi organisasional 
yang menyeluruh. 
 Transformasi tersebut bertujuan untuk menjamin 
bahwa seluruh aspek yang mendukung kinerja dan layanan 
BLUD yang bersangkutan telah siap dan berkomitmen 
untuk diarahkan pada memberikan layanan umum secara 
lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung 
jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan 
manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk 
membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah. Semoga 
bermanfaat.

Pelayanan Publik
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Penyusunan RKPD 2023, 
Pemkot Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Potensi Lokal

Pemerintahan

 Pasuruan Kota 
Madinah - Wali Kota 
Pasuruan Saifullah 
Yusuf (Gus Ipul)
meminta semua 
perangkat daerah 
b e r s a m a - s a m a 
untuk memulihkan 
perekonomian Kota 
Pasuruan dengan 
membeli produk 
potensi lokal. Dalam 
setiap kegiatan 
acara dari instansi 
pemerintah dapat 
melibatkan produk-
produk UMKM 
potensi lokal.

 Hal itu di sampaikan pada acara Forum Konsultasi 
Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) Kota Pasuruan Tahun 2023 yang diselenggarakan 
secara luring maupun daring Video Conference via Zoom 
Meet bertempat di Ruang Gedung Gradika Kota Pasuruan, 
Senin (21/02/2022).
 “Para instansi pemerintahan dapat membeli produk-
produk UMKM potensi lokal sebagai konsumsi di waktu 
acara”, ujar Gus Ipul 
 RKPD ini bertujuan untuk menjaring aspirasi 
pemangku  kepentingan pada tahap awal untuk 
menghimpun aspirasi dan harapan para pemangku 
kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan 
Kota Pasuruan Tahun 2023. Pelaksanaan konsultasi publik 
ini merupakan salah satu tahapan penyusunan RKPD 
sebelum dilaksanakannya Musrenbang Kecamatan  dan 
Musrenbang RKPD Kota Pasuruan.
 Pembahasan RKPD memaparkan terakit Tematik 
dan prioritas pembangunan Kota Pasuruan 2023 yaitu 
Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Pemberdayaan 
Potensi Lokal
 Adapun prioritas pembangunan Kota Pasuruan yaitu 
mengembangkan diversifikasi dan branding industri 
olahan unggulan, pengembangan pariwisata terintegrasi, 
pemenuhan sarana dan prasarana hidup layak, penguatan 
sarana dan prasana sosial kesiapsiagaan dalam bencana, 
penguatan keberdayaan masyarkat dalam partisipasi 
pembangunan, pemenuhan dan peningkatan kualitas 
standar pelayanan minimal, pengembangan antar daerah 
dalam pengembangan pasar dan reformasi birokrasi yang 
berkualitas dan layanan publik yang inklusif.

 “Potensi lokal disini ini yang utama adalah UMKM, 
kita akan berikan perhatian yang lebih, yang paling 
utama memberikan penekanan adalah mengembangkan 
diversifikasi dan branding industri olahan unggulan”, jelas 
Gus Ipul
 Prioritas nasional dan provinsi harus menjadi 
perhatian dalam menetapkan prioritas Kota Pasuruan, 
yang mana nantinya akan menjadi kewajiban yang harus 
menyesuaikan prioritas nasional dan provinsi. 10 program 
superioritas harus mendapatkan porsi anggaran yang 
jelas dan mendapatkan dukungan kegiatan dari sub 
kegiatan oleh beberapa perangkat daerah. 
 “Program superioritas pemerintah Kota Pasuruan ini 
harus linier dengan prioritas Nasional maupun Provinsi”, 
jelas Gus Ipul
 Kita mengharapkan semua proses ini sesuai dengan 
ketentuan dan apa yang selama ini menjadi hal-hal yang 
memang memerlukan ketelitian dan kecermatan, tutup 
Gus Ipul
 Acara ini diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD 
Kota Pasuruan, tokoh agama,ormas, lembaga swadaya 
masyarakat, akademisi serta masyarakat umum diundang 
dalam RKPD 2023 yang digelar di Gedung Gradika ini.
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Setahun Pimpin Kota Pasuruan,
Gus Ipul-Mas Adi Berhasil Tingkatkan Ekonomi 3,4 persen

Perekonomian

 Pasuruan Kota Madinah - Hari ini, genap satu tahun 
Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Adi Wibowo memimpin Kota 
Pasuruan. Beragam capaian ditorehkan Gus Ipul dan Mas Adi 
dalam membangun Kota Pasuruan.
 Capaian-capain itu disampaikan dalam acara Refleksi 
Satu Tahun Gus Ipul-Mas Adi di Gedung Gradika, Kota 
Pasuruan, Sabtu (26/02/2022).
 Di bidang ekonomi, pada tahun 2020 perekonomian di 
Kota Pasuruan mengalami minus akibat pandemi Covid-19. 
Pertumbuhan ekonomi pada tahun itu -4,33 persen.
 Lalu pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota 
Pasuruan meningkat 3,4 persen. Di tahun ini, jumlah usaha 
mikro di Kota Pasuruan juga meningkat.
 Data yang disampaikan Gus Ipul, jumlah usaha mikro 
sebelum tahun 2020 sebanyak 6.345 dan ditahun 2021 
meningkat secara signifikan sebanyak 12.594.
 “Jumlah UMKM yang dibina juga meningkat. Tahun 
2020 ada 632 yang dibina, sementara tahun 2021 meningkat 
menjadi 1.312 UMKM,” ujar Gus Ipul.
 Tak hanya itu, janji politik untuk memberdayakan 
perempuan kepala keluarga juga segera direalisasikan. 
Pemkot mencatat ada 814 perempuan kepala keluarga di 
Kota Pasuruan yang bakal diberdayakan.
 Pemberdayaan itu yakni berupa pemberian pelatihan, 
pemberian bantuan wanita rawan sosial ekonomi, dan 
fasilitasi permodalan.
 Selain bidang ekonomi, kinerja Gus Ipul-Mas Adi 
dalam mewujudkan visi “Indah Kotanya” juga menunjukkan 
capaian-capaian positif seperti kawasan wilayah kumuh yang 

berkurang dari 59,61 Ha menjadi 32,17 Ha.
 Kemudian di bidang pemerintahan, Pemkot Pasuruan 
meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan 
Pemeriksa Keuangan setelah dua tahun berturut-turut 
mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP).
 Namun begitu, Gus Ipul mengatakan, ke depan pemkot 
akan fokus menggarap sektor pariwisata. Tahun ini ada 
beberapa lokasi yang bakal disulap menjadi titik pariwisata 
Kota Pasuruan yakni Alun-Alun Kota Pasuruan dan Pelabuhan 
Kota Pasuruan.
 Ia berharap dengan adanya revitalisasi pada alun-alun 
dan pelabuhan, ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku 
UMKM dapat merasakan manfaatnya.
 “Kita akan mempercantik kota dengan anggaran yang 
terbatas. PR kita masih banjir, ini PR besar kita yang akan kita 
tuntaskan pelan-pelan ke depan,” imbuh Gus Ipul. (Fit)
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Gus Ipul Terima Penghargaan Apresiasi
Sukses Memimpin Ditengah Krisis

Prestasi

 Pasuruan Kota Madinah - Wali Kota Pasuruan 
Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menerima penghargaan sebagai 
kepala daerah membangun optimis melalui kearifan lokal 
dan budaya.
 Penghargaan ini diberikan oleh JTV dalam acara 
bertajuk Malam Apresiasi Sukses Memimpin Ditengah 
Krisis berlokasi di Studio JTV.  Jumat (11/03/2022)
 Dalam kesempatan, Gus Ipul menyampaikan saya 
paling senang belajar kepada bupati dan wali kota yang 
sudah sukses.
 “Jadi saya paling senang belajar kepada kabupaten 
kota yang sudah sukses, kaitannya dengan budaya kami 
juga akan tiru dari kota kabupaten yang lain,” imbuhnya
 Kemudian Gus Ipul menyampaikan kita paling 
seneng terima tamu, ketika kita mau terima tamu 
senengannya bersih-bersih rumah kita, ini merupakan 
salah satu strategi yang membuat kita sehat.
 “Maka saya dan teman-teman forkopimda secara 
terbatas keliling ke rumah-rumah yang sebelumnya 
kita kasih tahu terlebih dahulu dengan begitu mereka 
rumahnya yang akan dikunjungi  akan bersih-bersih,” 
ungkapnya
 Kemudian Gus Ipul menegaskan yang pertama yang 
saya lihat toiletnya dulu, jadi dibanyuwangi ada program 
gerakan jeding resik saya ingin tiru.
 “Saya mulai dari toiletnya apabila bersih nanti 
dapurnya pasti bersih setelah itu pasti rumahnya bersih 
dan lingkungannya bersih karena kebersihan itu salah 
satu hal yang bisa membuat kita sehat dalam mengatasi 
pandemi ini,” tegasnya
 Gus Ipul juga menyampaikan saya pernah virtual 
sholawatan karena masyarakat mempunyai gairah bila 
mengikuti budaya yang seperti itu khususnya terkait 

dengan agama. 
 “Diantara mereka yang mengikuti kegiatan akan 
meningkatkan imun,” ujarnya
“Terima Kasih yang penting kita belajar dan berkolaborasi,” 
pungkasnya 
 Pemimpin Redaksi JTV, Abdul Rokim menyampaikan, 
penilaian menggunakan metode studi literatur atas topik 
yang terkait dinamika pandemi yang terjadi di Jawa Timur 
serta cara para kepala daerah dalam mengatasinya.
 “Selain itu kami juga melibatkan peran para ahli di 
bidang publik dan masyarakat untuk menyampaikan 
pendapatnya terhadap kinerja kepala daerah yang 
terpilih,” pungkasnya.
 Hadir dalam acara tersebut, Gubernur Jawa Timur 
dan beberapa kepala daerah kabupaten kota di Jawa 
Timur yang ikut mendapatkan penghargaan. (rmd)
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 Dalam mewujudkan pemerintahan berbasis 
elektronik, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan melalui 
Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) 
mengelar rapat Evaluasi SPBE dan Pelayanan Publik 
berlangsung di ruang rapat Ruang Unsur I pada Kamis, 
(06/01/2022).
 Pemerintah Kota Pasuruan berupaya menghadirkan 
pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif. Salah 

satu langkah yang diambil dengan menerapkan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Peraturan 
Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 Sekertaris Daerah Kota Pasuruan, Rudiyanto, AP, M.M 
ketika memimpin langsung rapat tadi menyampaikan 
Sistem SPBE sangat penting di lingkup pemerintahan, 
karena salah satu tuntutan kebutuhan dalam organisasi 
adalah perkembangan teknologi informasi.
 “Sehingga dengan teknologi informasi tadi 
kecepatan pemberian pelayanan tak perlu diragukan lagi 
dan penyampaian pun juga tidak perlu secara manual 
lagi,” kata Rudi
 Ia berharap dalam evaluasi SPBE ini, pemerintah kota 
terus melakukan langkah-langkah koordinasi dan evaluasi 
secara rutin. Dan juga semua OPD yang telah mengikuti 
rapat diharapkan mensupport dan mengumpulkan 
matriks aplikasi pada Kominfotik untuk bisa mengetahui 
mana yang kurang maksimal atau perlu di perbaiki seperti 
permasalahan jaringan.
 Sementara, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika 
dan Statistik (Diskominfotik) kota Pasuruan, Kokoh Arie 
Hidayat, SE, S.Sos, MM menambahkan jika para OPD 
telah mengumpulkan matriks aplikasi pada Kominfotik 
untuk selalu di monitoring. Beliau juga menambahkan 
jika pemerintahan untuk berbasis elektronik ini adalah 
penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan 
layanan kepada pengguna SPBE

Manfaatkan Perkembangan Teknologi Informasi, 
Diskominfotik Kota Pasuruan Gelar Rapat Evaluasi SPBE

Rapat Evaluasi
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Hadiri RUPS, 
Ini Solusi Gus Ipul Agar BPR tidak Rugi

RUPS

 Pasuruan Kota Madinah - Wali Kota Pasuruan, Saifullah 
Yusuf (Gus Ipul) menginginkan BPR dapat bekerjasama 
dengan ASN untuk mengupayakan lebih banyak dana yang 
dapat diserap. Hal itu disampaikan saat membuka Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Pengkreditan rakyat 
(BPR) di Rumah Dinas Wali Kota Pasuruan, Senin (21/03/2022). 
 “Kita bisa bekerjasama dengan semua para ASN kita, 
karena di BPR ini nasabah dari ASN juga sudah banyak. 
Harusnya BPR tidak boleh rugi,” jelas Gus Ipul 
 Dalam meningkatkan penyerapan dana melalui 
nasabah, BPR Kota Pasuruan memiliki program simpanan 
seperti halnya,Deposito, Simpanan Anak Sekolah (SIMAS), 
Simpanan Masyarakat Kota (SIMKOT), Simpanan Kaleng 
(SIMKA), Simpanan Hari Raya (SIMAHAR), dan TABUNGANKU. 

 Gus Ipul juga menyampaikan bahwa, untuk mengatasi 
permasalahan persaingan bunga. BPR dapat memobilisasi 
tabungan para ASN. Dengan program yang di tawarkan oleh 
BPR, banyak para ASN yang mengikuti program SIMAHAR. 
ASN cukup menabung mulai dari 50 ribu, 100 ribu atau 700 
ribu. Nantinya uang simpanan dapat diambil menjelang 
lebaran. Uang tabungan tetap utuh, sedangkan bunganya 
berupa sembako. 
 “ Kita bisa memobilisasi dari tabungan ASN dengan cara 
ASN mengikuti paket ini, dengan begitu kita bisa menginisiasi 
bunga yang masih mahal. Saya pingin ASN nya kota pasuruan 
ini arisan sembako, seminggu 10 ribu yang nanti hasilnya 
berupa sembako,” jelas Gus Ipul 
 Karena prosesnya yang cepat dan mudah, pinjaman 
rentenir masih jadi pilihan bagi masyarakat untuk 
mendapatkan dana cepat saat membutuhkan uang, terutama 
untuk keperluan mendesak.
 “Saya ingin BPR sistem nagihnya seperti sistemnya 
rentenir (bank titil), punya tukang-tukang tagih yang 
memumpuni. Biar orang-orang yang punya tanggungan bisa 
segera di selesaikan,” ujar Gus Ipul
 Lanjut, Gus Ipul juga mengapresiasi BPR Kota Pasuruan 
masih bisa bertahan dan mampu meningkatkan jumlah 
target capaian dan meningkatkan kredibelitasnya. Sehingga, 
semakin menambah kepercayaan masyarakat. Meskipun di 
atas kertas sudah cukup baik.
 “Saya mengapresiasi kinerja BPR yang mengalami 
peningkatan dari tahun sebelumnya, Meskipun di atas kertas 
sudah cukup baik,” ujar Gus Ipul. (lut/fit)
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Pemkot Pasuruan,
Jalin MOU dengan 3 Perguruan Tinggi

Sinergi

 Pasuruan Kota Madinah - Pemerintah Kota 
Pasuruan bersama melakukan penandatanganan Memory 
of Understanding (MoU) dengan3 perguruan Tinggi di 
Pasuruan. 3 perguruan tinggi tersebut adalah Universitas PGRI 
Wiranegara Pasuruan, Universitas Merdeka Pasuruan, dan 
Universitas Yudharta Pasuruan tentang pendidikan, penelitian, 
dan pengabdian kepada masyarakat, Senin (21/01/2022) di 
Pendopo Surga-Surgi. 
 Penandatangan ini dihadiri langsung oleh Wali 
Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Dimana beliau 
menyampaikan bahwa MoU ini merupakan bentuk kolaborasi 
Pemerintah Kota Pasuruan dengan Perguruan Tinggi dalam 
mensukseskan pembangunan Kota Pasuruan.
 “Salah satu tanda atau indikator kota itu maju ialah 
adanya Perguruan Tinggi dan Rumah Sakit yang bagus, “ ujar 
Gus Ipul.
 Gus ipul juga mengatakan bahwa Perguruan Tinggi 
menjadi bagian tidak terpisahkan dari konsep pembangunan 
di Kota Pasuruan.
 “Untuk itu, saya berharap kita bisa bersinergi dan 
berkolaborasi agar kampus-kampus kita semakin maju 
sehingga membuat Kota Pasuruan semakin maju begitupun 
sebaliknya, “harapnya.
 Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa ada 3 Pekerjaan 
rumah (PR) yang harus diselesaikan bersama-sama oleh 
Pemerintah dan Perguruan tinggi, yakni masih banyaknya 
intoleransi, Pelecehan seksual, dan perundungan di dunia 
Pendidikan
 “Mari kita kampanyekan bersama-sama,  jadikan ini 
menjadi salah satu PR bersama dan menjadi bagian tak 

terpisahkan dari kegiatan kita. Misal ketika KKN nanti bisa 
melakukan kampanye besar-besaran terkait Intoleransi, 
pelecehan seksual, dan perundungan.
 Selanjutnya, Gus Ipul meminta agar Perguruan Tinggi 
dapat melakukan kajian dan penelitia terkait Kota Pasuruan 
dimana hasilnya dapat ditindaklanjuti. Hal tersebut tentunya 
untuk mewujudkan Kota Pasuruan Kota Madinah (Maju 
Ekonominya, Indah Kotanya dan Harmoni Warganya)
 “Saya mohon bantuannya lewat penelitian dan 
pengembangan dari mahasiswa-mahasiswanya, tentunya 
kita inginkan dari adanya penelitian dan kajian tersebut dapat 
ditindaklanjuti, “pungkasnya.
 MoU ini dihadiri juga oleh Wakil Wali Kota Pasuruan, 
seluruh Kepala Perangkat Daerah serta dari Universitas PGRI 
Wiranegara Pasuruan, Universitas Merdeka Pasuruan dan 
Universitas Yudharta Pasuruan.
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 Pasuruan Kota Madinah - Pemerintah Kota 
Pasuruan menandatangani kesepakatan bersama dengan 
PT. Indosat Tbk untuk mewujudkan Kota Cerdas (Smart 
City). Penandatanganan ini merupakan rangkaian dari 
percepatan pengembangan Smart City di Kota Pasuruan 
sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang baik. 
 Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, S.TP., M.Si 
(Mas Adi) menjelaskan program Smart City merupakan 
bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan 
pemerintah yang transparan dan mewujudkan pelayanan 
publik yang cepat. 
 “Hari ini kita membutuhkan pelayanan publik 
yang cepat dan transparan. Mengingat, masyarakat kita 
sekarang ini sudah mempunyai ekspektasi yang tinggi 
terhadap pelayanan publik pemerintah seiring dengan 
perkembangan teknologi dan informasi,” ujar Mas Adi 
saat memberikan sambutan di ruang Untung Suropati I 
Kota Pasuruan, Selasa (08/03/2022).
 Ia juga menjelaskan bahwa Pemkot Pasuruan sudah 
melakukan berbagai tahapan untuk mewujudkan Smart 
City  mulai perencanaan hingga tanda tangan kerjasama ini.
 “Harapannya dengan adanya kerjasama PT. Indosat 
ini akan lebih mengakselerasi pelayanan-pelayanan 
publik. Sehingga, layanan dapat dilakukan dengan baik,” 
harap Mas Adi. 
 Mas Adi juga mengungkapkan bahwa Pemerintah 
Kota Pasuruan sebentar lagi mempunyai Mall Pelayanan 
Publik (MPP). 
 “Artinya dengan adanya MPP ini maka layanan-
layanan publik akan terpusat dan memerlukan integrasi 
data. Tentunya ini juga membutuhkanu kesiapan internet 
atau jaringan kita. Karena jaringan internet merupakan 

kebutuhan dasar,” ungkapnya.
 “Untuk itu, saya berharap PT. Indosat dapat 
menjalankan kesepakatan bersama ini dengan baik. 
Sehingga, apa yang cita-cita kita Smart City dapat 
terwujud,” imbuh Mas Adi.
 Sementara itu, Chief Business Officer PT. Indosat 
Tbk, Bayu Hanantasena mengatakan bahwa PT. Indosat 
Tbk akan berusaha sebaik-baiknya untuk mendukung 
program Smart City di Kota Pasuruan. 
 “Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas 
keperayaan yang sudah diberikan. InsyaAllah, kami sekuat 
tenaga berusaha sebaik-baiknya untuk bisa mendukung 
program Smart Citydi Kota Pasuruan dan semoga dapat 
memajukan ekonomi dan mensejahterakan masayarakat 
di Kota Pasuruan,” pungkasnya.
 Selain Pemkot Pasuruan, Kegiatan ini juga dihadiri 
oleh Pemkab Bondowoso. (fit)

Gandeng Indosat, 
Pemkot Wujudkan Kota Cerdas

Sinergi
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 Pasuruan Kota Madinah - Stand Dekranasda Kota 
Pasuruan menjadi salah satu stand yang dikunjungi 
oleh Presiden RI Joko Widodo saat pameran Jakarta 
Internasional Handycraft Trade Fair (INACRAFT 2022) 
yang merupakan pameran produk kerajinan terbesar 
di Asia Tenggara, digelar 23-27 Maret 2022 di Jakarta 
Conventation Centre (JCC).
 Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) turut serta 
dalam pameran ini untuk memperkenalkan produk dari 
para perajin dan UMKM Kota Pasuruan kepada masyarakat 
Yang menarik bagi Presiden Joko Widodo dari Stand Kota 
Pasuruan adalah Celengan Karakter (Cakar) kerajinan dari 
Lapas Pasuruan. 
 Ketua Dekranasda Kota Pasuruan Dra. Hj. Fatma 
Saifullah Yusuf merasa beruntung karena stand Kota 
Pasuruan dapat dikunjungi oleh Presiden.
 “Ketika lewat di stand Kota Pasuruan, saya langsung 
menyapa dan memperkenalkan diri, alhamdulillah 
Presiden langsung berkenan meninjau meja paling ujung 
stand Kota Pasuruan dan melihat celengan karakter 
buatan teman-teman lapas atau warga binaan masyrakat,“ 
ujar Fatma yang juga Ketua Dekranasda Kota Pasuruan ini, 
Rabu (23/03/2022)

 Fatma mengatakan pada kesempatan itu, Presiden 
Jokowi menanyakan bahan celengan tersebut. Lantas 
Fatma menjelaskan bahwa bahan celengan tersebut dari 
kertas koran bekas yang dilinting rapi, di lem, digambar, di 
cat sesuai dengan yang di inginkan.
 “Saya juga sempat meminta maaf, karena tidak 
sempat menampilkan atau membuat gambar atau wajah 
Bapak Presiden di celengan tersebut, yaah semoga kelak 
ada kesempatan membuatkan dan memberikan kepada 
beliau, buat kenang-kenangan dari Kota Pasuruan apalagi 
yang membuat adalah teman-teman warga binaan yang 
memiliki pasion dan kreatifitas luar biasa ini,” ujar istri Wali 
Kota Pasuruan Gus Ipul itu.
 Fatma berharap dengan dikunjunginya stand Kota 
Pasuruan di ajang bergengsi ini, Presiden dapat lebih 
mengetahui produk perajin dan UMKM Kota Pasuruan.
 Dan semoga ekonomi kreatif di Indonesia ini bangkit 
kembali, masyarakat semakin mencintai produk dalam 
negeri. 
 Pameran kerajinan terbesar se-Asia Tenggara ini 
dikuti oleh kurang lebih 722 peserta yang terdiri dari 510 
peserta individu, 169 peserta binaan dinas, dan 43 peserta 
binaan BUMN serta 150 toko secara daring.
 “Alhamdulillah Bapak Presiden berkenan melihat 
stand kami, meskipun hanya sebentar saja, itu sudah 
sangat menyemangati kami dan tentu saja para perajin. 
Saya berharap pada pameran Inacraft 2022 ini Presiden 
dan juga masyarakat di seluruh Indonesia akan lebih 
mengenal atau mengetahui produk yang di hasilkan 
dari para perajin Kota Pasuruan,” kata founder Fatma 
Foundation itu mengakhiri.

Stand Kota Pasuruan Dikunjungi Presiden, 

Fatma Promosikan Produk UMKM

UMKM
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Jelang Ramadhan,
Pemkot Pasuruan Gelar Pameran Produk UMKM

UMKM

 Pasuruan Kota Madinah - Menjelang bulan 
ramadhan tahun 2022 Pemerintah Kota Pasuruan menggelar 
pameran produk UMKM yang dibuka langsung oleh Wali Kota 
Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Kegiatan ini dilaksanakan 
untuk membantu UMKM memperluas promosi produk 
ke masyarakat luas dan meningkatkan gairah baru dalam 
perekonomian masyarakat ditengah pandemi covid-19.
 Presiden Jokowi mengumpulkan Gubernur, Bupati Dan 
Walikota di Bali tanggal 23 sampai dengan 24 maret 2022 
menyampaikan  secara nasional bahwa ditahun 2022 akan 
ada Belanja Negara yang diperkirakan sebesar 400 triliun 
untuk produk dalam negeri khususnya Koperasi dan UMKM, 
Jawa Timur disediakan anggaran sekitar 26,8 triliun dari 400 
triliun.
 Presiden jokowi telah mengambil kebijakan belanja 
anggaran pemerintah daerah diperuntukkan belanja produk 
UMKM.
 Gus Ipul menyampaikan Anggaran untuk peningkatan 
UMKM di Provinsi Jawa Timur sekitar 26 triliun lebih yang 
akan dibagi kabupaten dan kota, termasuk Kota Pasuruan 
meskipun anggaran yang didapat tidak sebesar kota lain hal 
ini dikarenakan jumlah penduduk Kota Pasuruan yang cukup 
kecil. Sabtu (26/3/2022) berlokasi Gedung Harmoni Kota 
Pasuruan.
 “Produk UMKM Kota Pasuruan harus diberikan 
pendampingan, penguatan, dan peningkatan kwalitas produk 
agar UMKM bisa bangkit dan memperkuat perekonomian 
Indonesia,” kata gus ipul
 “Kalau kita manfaatkan ini dengan baik, cerdas 
memilih dan memilah ini akan mendukung sektor UMKM, 
saya mengajak bergandeng tangan dengan teman-teman 
pengrajin, industri kuliner dan juga bidang yang lain untuk 
meningkatkan semangatnya,” harapnya
 Gus Ipul dan Mas Adi berkomitmen kedepan akan lebih 

banyak event pameran UMKM untuk mengajak masyarakat 
untuk membeli produk UMKM Kota Pasuruan dengan icon-
icon seperti industri mebel, industri logam, industri kuliner 
dan industri kerajinan yang layak untuk ditampilkan.
 “Pemkot Pasuruan melalui Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian (Disperindag) sudah membuat market place 
yang sebelumnya madinah mart yang menjadi bagian 
alternative layanan kepada masayarakat untuk memperoleh 
produk yang lebih murah, berkwalitas dan mudah diakses,” 
ujar gus ipul
 Gus Ipul berterima kasih kepada Forkopimda, 
Dandim, Kapolres, Ketua DPRD, Ketua Pengadilan, Kajari, 
Dansubdenpom dan Marinir atas dukungan terselenggaranya 
Pasuruan Jazz Harmoni dan pameran UMKM ditengah 
Pandemi Covid 19.
 “Mari kita mulai kegiatan sehari-hari dengan kebiasaan 
baru atau new normal dengan tetap menjaga jarak, menjaga 
kebersihan, dan memperkuat daya tahan tubuh,” pesannya
Gus Ipul, Mas Adi dan Sekda Kota Pasuruan menyiapkan 
banyak event ditahun ini karena pariwisata sebagai lokomotif 
perekonomian kota pasuruan menuju kota madinah.
 Kemudian Gus Ipul menyampaikan Jika tema tahun lalu 
APBD kita adalah kesehatan masyarakat terlindungi kemudian 
ekonomi bangkit maka tahun ini kita ingin menghadirkan 
infrastruktur-infrastruktur yang berkwalitas, nyaman dan 
indah.
 “Saya membayangkan jalan pahlawan ini ada festival 
padang bulan yang mempertemukan produsen dan 
konsumen yang bisa menjadi kumpul-kumpul keluarga yang 
nyaman sehingga fasilitas yang kita miliki bisa dinikmati 
masyarakat luas,” pungkasnya
 Acara Pasuruan Jazz Harmoni dan Pameran UMKM 
menghadirkan artis ibu kota Trie Utami, Shodiq dan Tohpati 
yang dimeriahkan juga artis lokal Kota Pasuruan. (rmd)
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