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Salam Redaksi
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

 Melandainya kasus konfirmasi positif Covid-19 pada tengah tahun 
2022, tidak menjadikan Pemerintah Kota Pasuruan lengah. Justru ini menjadi 
kesempatan untuk comeback melakukan upaya-upaya yang bermuara pada 
pencapaian herd imunity warga Kota Pasuruan. Vaksinasi Booster terus 
digencarkan untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kota Pasuruan.
 Pemkot Pasuruan juga mengupayakan pemulihan ekonomi masyarakat 
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 juga telah 
memulai program revitalisasi alun-alun guna mendukung upaya memperindah 
kota dan meningkatkan kunjungan ke Kota Pasuruan. 
 Upaya-upaya ini tentu menjadi salah satu bukti keseriusan dan kesiapan 
Kota Pasuruan untuk menggelar event besar di tahun 2023 yaitu Musabaqah 
Tilawatil Qur’an ke XXX tingkat Provinsi Jawa Timur. Kesiapan tersebut salah 
satunya ditunjukkan dengan melaunching logo dan maskot MTQ Jawa Timur 
2023.
 Pemkot Pasuruan juga telah meluncurkan kampung restorative justice di 
beberapa kelurahan sebagai salah satu upaya mewujudkan keadilan hukum 
bagi masyarakat. Sementara di bidang komunikasi dan informatika, Pemkot 
berkomitmen menyediakan akses internet berkualitas bagi warga dengan 
melaunching program internet untuk rakyat, yaitu penyediaan wifi gratis hingga 
tingkat RW. Sejumlah terobosan Pemkot Pasuruan pun mendapat penghargaan 
salah satunya pada bidang Inovasi Digital.
 Sebagai penutup, 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.

Salam
Redaksi
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Pemkot Pasuruan Hibahkan Aset Tanah 
Untuk Pembangunan Lapas Terintegrasi

KAJIAN UTAMA

 Pasuruan Kota Madinah - Sebagai upaya untuk 
mewujudkan kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 
yang lebih baik dan tertata, Pemerintah Kota Pasuruan 
menandatangani perjanjian Pemberian Hibah Barang 
Milik Daerah Berupa Tanah milik Pemkot kepada Lapas 
Kelas IIb Kota Pasuruan. Hibah aset berupa tanah dari 
Pemkot akan digunakan untuk pembangunan Lapas 
Terintegrasi. Nantinya, Lapas baru tersebut akan berlokasi 
di kelurahan Tapaan, menggantikan lapas yang ada saat 
ini yang terletak di Jalan Panglima Sudirman.
 Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Walikota 
Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Kepala Lapas 
Kota Pasuruan, Yhoga Aditya Kuswanto sebagai salah 
satu rangkaian kegiatan Peresmian Kampung Restorative 
Justice di wilayah Kecamatan Bugul Kidul dan Kecamatan 
Gadingrejo, pada Rabu (20/04/22) bertempat di pendopo 
kecamatan Bugul Kidul yang juga dihadiri oleh Wakil 
Walikota Pasuruan, Adi Wibowo, S.TP, M.Si (Mas Adi), 
Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, Kepala Kejaksaan Negeri 
Kota Pasuruan, jajaran Forkopimdan, serta undangan lain.
 Menurut Gus Ipul, kolaborasi antara Pemerintah Kota 
Pasuruan dan Kemenkumham, dalam hal ini Lapas Kota 
Pasuruan, sebagai upaya untuk mengatasi kondisi lapas 
yang saat ini overload.
 “Saat ini kondisi lapas tidak hanya di Kota Pasuruan, 
sudah overload dan ini adalah sebuah problem yang 
sangat serius. Nanti sudah jadi lapas terintegrasi, dan ada 
pesantren di dalamnya akan lebih banyak manfaatnya 
dan fungsinya berlipat ganda”, ungkap Gus Ipul.
 Gus Ipul menambahkan jika hibah aset berupa tanah 
tersebut juga sebagai langkah agar aset yang ada saat ini 
lebih memiliki nilai daya guna yang lebih besar.
 “Semoga bisa secepatnya dibangun dan segera 
diresmikan”, imbuhnya
 Lebih lanjut Gus Ipul juga mewacanakan apabila 
proses relokasi lapas telah rampung dilakukan, lapas lama 

yang ada saat ini dapat digunakan oleh Pemkot Pasuruan 
untuk menunjang wisata heritage yang saat ini tengah 
dikembangkan. Hal tersebut dimaksudkan agar aset dari 
Kemenkumham meskipun tidak lagi digunakan sebagai 
lapas, akan tetap berdaya guna apabila nanti dikelola oleh 
Pemkot Pasuruan.
 “Harapan kita, lapas lama yang dibangun sekitar 
tahun 1800, bisa dihibahkan kepada Pemkot Pasuruan, 
dan kita gunakan sebagai salah satu destinasi wisata 
heritage. Tentu manfaat nya akan lebih besar”, ujarnya.
 Pada kesempatan yang sama, Kepala Lapas Kelas 
IIb Kota Pasuruan, Yhoga Aditya Kuswanto, mengatakan 
pihaknya sangat berterimakasih kepada Pemerintah 
Kota Pasuruan atas dukungan dalam upaya mewujudkan 
berdirinya Lapas Terintegrasi di Kota Pasuruan.
 “Ini adalah Amanah yang sangat besar bagi Kemen-
kumham, khususnya Direktrat Jenderal Pemasyarakatan yang 
menghendaki berdirinya Lapas Terintegrasi yang nantinya akan 
menjadi percontohan di Indonesia”, ujar Yhoga
 Menurut Yhoga, Lapas Terintegrasi nantinya akan memiliki 
fungsi yang sangat besar, terlebih jika melihat kondisi saat ini 
dimana mayoritas warga binaan Lapas Kota Pasuruan adalah 
kasus narkoba.
 “Orang yang sudah kecanduan narkoba ini yang 
harus diobati adalah jiwanya. Tidak bisa hanya diberikan 
obat penenang. Maka dengan adanya lapas terintegrasi 
yang didalamnya ada pesantren dan tempat rehabilitasi 
bagi pecandu narkoba, akan menjadi hal yang sangat 
bermanfaat bagi kita semua”, pungkasnya (Hly)
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Gubernur Jawa Timur Hadiri Kegiatan Ramadan Kreatif, 
Terkesima Pembanguan Wisata Heritage Kota Pasuruan.

 Pasuruan Kota Madinah - Kegiatan Ramadan Kreatif 
dalam rangka berbagi sembako kepada pengemudi becak 
dan pelaku usaha ultra mikro sukses diselenggarakan di 
Gedung Harmonie Kota Pasuruan pada Rabu (27/04/22) 
malam. Walikota Pasuruan, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) 
membuka secara langsung kegiatan tersebut.
 Pembagian bantuan sembako ini dikemas dalam 
konsep yang menarik. Selain digelar di halaman Gedung 
Harmonie yang menjadi ikon baru wisata heritage di Kota 
Pasuruan, kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Jawa 
Timur Khofifah Indar Parawansa serta turut dimeriahkan 
oleh penampilan musisi Cak Shodiq dan vokalis band 
Letto, Noe.
 Ini adalah kali kedua Gedung Harmonie menjadi venue 
kegiatan yang menampilkan beberapa musisi kenamaan 
pasca peremajaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Pasuruan terhadap gedung ini. Sebelumnya event Jazz 
Harmonie juga digelar di tempat yang sama.
 Pada kesempatan itu Gus Ipul menyampaikan apresiasi 
dan berterimakasih atas dukungan serta peran para pihak 
yang mendukung terselenggarakannya kegiatan ini.
 “Alhamdulillah saya bersyukur dan sangat 
berterimakasih kepada semua pihak yang ikut 
mensukseskan acara ini. Meskipun sedikit hujan, namun 
kita bisa lihat antusiasme semua yang hadir di tempat ini. 
Semoga keikhlasan panjenengan semuanya dibalas oleh 
Allah SWT”, ujarnya
 Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa mengatakan dirinya sangat senang bisa 
berinteraksi langsung dan berbagi kebahagiaan dengan 
para pengemudi becak dan pelaku usaha ultra mikro 
menjelang datangnya perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 H.
 “Saya sangat senang, menjelang lebaran ada 
kebahagiaan yang bisa kita semai, khususnya kepada 
abang becak dan pelaku usaha mikro di Kota Pasuruan”, 
ujarnya Ketika ditemui di Gedung Harmonie.
 Khofifah juga memuji upaya Walikota Pasuruan 

dalam membangun konsep Kota Pasuruan Kreatif. Ia 
mengaku terkesima dengan tampilan baru Gedung 
Harmonie pasca dilakukan renovasi untuk menjadi ikon 
baru wisata heritage di Kota Pasuruan.
 “Saya sudah bolak balik lewat sini, tapi malam ini 
saya terkesima dengan wajah baru Gedung Harmonie. 
Ini bisa menjadi referensi seni budaya dan kreatifitas 
Kota Pasuruan. Suatu saat orang akan punya pemikiran, 
tidak lengkap kalau ke Jawa Timur tidak berkunjung ke 
Harmonie”, puji Khofifah
 Menurut Khofifah, Gedung Harmonie juga 
menjadi simbol Harmonious Partnership dalam sebuah 
pembangunan.
 “Keberagaman dan kebhinekaan harus dibangun 
dalam sebuah harmoni. Makna kata Harmoni yang 
menjadi nama gedung ini sangat dalam sekali”, imbuh 
Khofifah
 Khofifah juga mengapresiasi inovasi Pemerintah 
Kota Pasuruan dalam mengembangkan wisata heritage. 
Menurutnya kreativitas dan mindset terus berinovasi 
merupakan keyword yang sangat penting dalam suatu 
pemerintahan daerah untuk memiliki keunggulan dan 
kelebihan dibanding daerah lain.
 “Sekarang ini banyak orang hebat dan kuat. Namun 
yang hebat dan kuat akan kalah dengan mereka yang 
kreatif dan inovatif ”, kata Khofifah. (hly)

KAJIAN UTAMA
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Peringati Harkitnas Ke-114, 
Gus Ipul: Jadikan Momen Ini Sebagai Tonggak 
Kebangkitan Dari Masa Pandemi

 Pasuruan Kota Madinah - Hari Kebangkitan Nasional 
(Harkitnas) diperingati setiap tahunnya pada tanggal 
20 Mei. Tahun ini merupakan peringatan Harkitnas ke 
114. Tema yang diusung pada Harkitnas tahun ini adalah 
“Ayo Bangkit Bersama!”. Untuk memperingati Harkitnas 
Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan melaksanakan upacara 
bendera di halaman kantor BKD pada Jum’at, (20/05/22).
 Dalam membacakan sambutan Menteri Komunikasi 
Dan Informatika, sebagai inspektur upacara Wali Kota 
Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan 
Harkitnas ini hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai 
seremonial saja. Guna memahami esensi sejarah 
Kebangkitan Nasional, melainkan juga dari sisi historis di 
balik peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
 “Harkitnas ini hendaknya tidak kita maknai sebagai 
seremonial saja, namun kita harus memaknai dari sisi 
historis di balik Harkitnas,” kata Gus Ipul
 Gus Ipul pun menjelaskan sisi historis Harkitnas, di 
masa itu terdapat ancaman perpecahan antargolongan dan 
ideologi di tengah perjuangan Indonesia mempertahankan 
kemerdekaan dari Belanda yang ingin kembali berkuasa. 
Sehingga, semangat persatuan yang digagas oleh Boedi 
Oetomo diharapkan menjadi spirit dalam menghimpun 
kekuatan dan mencegah perpecahan bangsa.
 “Semangat yang di contoh kan oleh himpunan Boedi 
Oetomo ini di harapkan dapat kita terapkan untuk masa 
pandemic yang saat ini kita hadapi,” jelas Gus Ipul.
 Semangat Boedi Oetomo masih relevan untuk kita 
kontekstualisasikan pada kehidupan berbangsa saat ini. 
Yang mana krisis pandemi COVID-19 dan konflik Ukraina 
– Rusia yang menyebabkan kondisi ekonomi global serta 
geopolitik menjadi tidak stabil, kita patut memaknai 
kebangkitan nasional sebagai upaya kolektif bangsa untuk 
memperkuat persatuan bangsa.

 “Mari terus kita bekerja keras dan bersinergi menjaga, 
mempertahankan dan meningkatkan perekonomian 
nasional Indonesia,” imbuh Gus Ipul
 Di tengah momentum penanganan nasional 
COVID-19 yang makin membaik dan Presidensi G20 
Indonesia, hendaknya dapat memaknai semangat 
pantang menyerah Dr. Sutomo untuk memperingati 
Harkitnas sebagai tonggak kebangkitan dari pandemi 
COVID-19 juga krisis multidimensi yang sedang melanda 
dunia.
 “Mari kita maknai Harkitnas ini sebagai tonggak 
kebangkitan dari Pandemi Covid-19. Dari Indonesia, Dunia 
Pulih Bersama. Ayo Bangkit Lebih Kuat,” tutup Gus Ipul
 Upacara Harkitnas inipun di ikuti oleh pasukan 
bersenjata Kodim 0819 Pasuruan, pasukan bersenjata 
Yonzipur 10 Pasuruan, pasukan bersenjata PUSLATSUS 
Marinir Grati, pasukan bersenjata Polres Pasuruan Kota, 
Gabungan KORPRI, Gabungan PGRI, Mahasiswa UNMER, 
Mahasiswa Uniwara, Mahasiswa Unej Kampus Pasuruan, 
Gabungan SLTA, Gabungan SLTP, Gabungan Pramuka 
yang masing-masing gabungan 10 pasukan.(lut/fit)

KAJIAN UTAMA
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Targetkan Nilai SAKIP Kota Pasuruan Meningkat, 
Gus Ipul : Terus Lakukan Perbaikan

 Pasuruan Kota Madinah - Pemerintah Kota 
Pasuruan targetkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Pasuruan menjadi nilai A 
(Memuaskan).
 Hal itu disampaikan Wali Kota Pasuruan H. Saifullah 
Yusuf (Gus Ipul) saat membuka acara Kick Off Meeting 
Evaluasi RB dan SAKIP Tahun 2022 di Gedung Gradika, 
Kamis (02/06/2022).
 “Tahun sebelumnya Kota Pasuruan mendapat nilai 
B (Baik) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) pada 
penghargaan SAKIP dan RB Award Tahun 2021. Maka dari 
itu, di Tahun 2022 mudah-mudahan kita dapat targetkan 
nilai SAKIP Kota Pasuruan  menjadi nilai A”, ungkapnya.
 Gus Ipul juga menjelaskan perlu adanya transformasi 
tata kelola, transformasi pola pikir dan transformasi 
budaya. Meningkatkan nilai SAKIP perlu adanya perbaikan 
yang fokus dengan aspek indikator pengungkit.
 “Dengan predikat B tentu ini cukup menjadi pukulan 
keras agar kedepan dilakukan perbaikan-perbaikan 
dengan fokus kepada aspek indikator pengungkit,” 
terangnya
 Lebih lanjut, Gus Ipul juga menyampaikan semua 
tidak akan tercapai tanpa adanya dukungan masing-
masing perangkat daerah. Fokus pada semua indikator 
indikator pengungkit sebagaimana yang disampaikan 
oleh Kemenpan RB dan juga biro organisasi Provinsi Jawa 
Timur.
 “Saya memahami bahwa ini semua tidak akan 
tercapai jika tidak ada saling dukung oleh masing-masing 
perangkat daerah. Untuk itu sekali lagi saya tegaskan 
kepada seluruh perangkat daerah agar berupaya lebih 
keras lagi dalam perbaikan tata kelola administrasi 

pemerintahan. saya harap saudara fokus pada semua 
indikator pengungkit,” imbuh Gus Ipul
 Ia juga menambahkan bahwa kita harus memiliki 
usaha yang terukur, memiliki rencana aksi dan ada tindak 
lanjut dari perencanaan. Harapan kita tidak di pada nilai B 
atau BB, sebisa mungkin mendapatkan nilai A. 
 “Untuk mencapai target yang ditentukan harus ada 
rencana aksi versi kita, rencana aksi yang jelas dan terukur 
dapat terpenuhi. Ternyata peningkatan di tahun ini hanya 
1,25 jadi PR yang cukup serius, sehingga perlu adanya 
rencana aksi agar tidak glambyar,” tambanhnya
 “Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih 
kepada narasumber dari Biro Organisasi Provinsi Jawa 
Timur, dan juga tenaga pendamping dari Universitas 
Brawijaya Malang, semoga semua edukasi dan informasi 
yang disampaikan dapat memberikan manfaat kepada 
semua yang hadir sebagai bekal untuk menjadikan 
birokrasi yang terus bertransformasi dan  bermanfaat 
untuk masyarakat,” tutup Gus Ipul. (lut)

KAJIAN UTAMA
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Pengunjung Event Harmonika Taat Protokol Kesehatan, 

Gus Ipul : Akan jadi Tolok Ukur Event-Event 
Kota Pasuruan Kedepan.

 Pasuruan Kota Madinah - Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) menggelar video conference bersama seluruh 
kepala daerah terkait perkembangan Covid-19. Presiden 
meminta daerah agar waspada terhadap gelombang 
omicron.
 Dari Kota Pasuruan video conference dihadiri oleh 
Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo bersama Dandim 
0819 Letkol Inf Nyarman dan Kapolres Pasuruan Kota AKBP 
Raden Muhammad Jauhari di ruang media command 
centre, Senin (07/02/2022).
 Vidcon bersama Presiden ini, ada 4 daerah yang 
diminta memaparkan laporannya kepada  Presiden yaitu 
Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Maluku, Kabupaten Banjar 
dan Kota Pasuruan
 Dalam kesempatan ini, Mas Adi sapaan akrab Adi 
Wibowo membeberkan perkembangan Covid-19 berikut 
capaian vaksinasi di Kota Pasuruan.
 Hingga saat ini vaksinasi dosis pertama untuk 
masyarakat umum di Kota Pasuruan mencapai 107,48%, 
kemudian dosis kedua mencapai 82,61%. Vaksinasi lansia 
dosis pertama 69,57%, dosis kedua 56,61%. Vaksinasi 
anak mencapai 80,71%.
 Terkait perkembangan penyebaran Covid-19 di Kota 
Pasuruan, per hari ini sudah ada 78 kasus. Sebanyak 9 
pasien dirawat di rumah sakit.
 “BOR kita masih memenuhi. Untuk isoter kita punya 
kapasitas 30. Kita sudah rapat dengan dandim dan 
kapolres untuk menyiapkan tempat isoter. Ada beberapa 
alternatif,” kata Mas Adi.
 Sementara itu Presiden Jokowi mengungkapkan, 

berdasar perhitungan pemerintah pusat, gelombang 
omicron diprediksi bakal datang 3 hingga 4 minggu ke 
depan. Selain itu data yang dihimpun pemerintah pusat, 
93 persen kasus omicron tersebar di Jawa dan Bali.
 Namun begitu, penggunaan ICU, tingkat kematian, 
hingga hospitalisasi masih rendah. Presiden meminta 
semua daerah menyiapkan manajemen penanganan 
yang lebih detail untuk menghadapi gelombang omicron.
 Presiden juga menekankan agar isolasi terpusat 
kembali dihidupkan. Pasien-pasien yang bergejala ringan 
atau bahkan tanpa gejala, oleh presiden diminta agar 
diprioritaskan masuk isolasi terpusat atau isolasi mandiri.
 “Rumah sakit hanya diperuntukkan bagi yang 
bergejala sedang, berat, dan kritis. Manajemen ini harus 
kita siapkan. Tidak semuanya masuk rumah sakit,” kata 
Jokowi. (fit)

PROKES
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Pemkot Salurkan Ribuan Sembako,
Gus Ipul Sebut 1 ASN 1 Sembako Inisiasi Ketua TP PKK Kota Pasuruan

BANSOS

 Pasuruan Kota Madinah - Pemerintah Kota (Pemkot) 
Pasuruan melalui program 1 ASN 1 Sembako memberikan 
bantuan paket sembako untuk 1700 Pegawai Harian 
Lepas (PHL) di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
 Sebanyak 3500 ASN di lingkungan Pemerintah 
Kota Pasuruan mensukseskan program ini. Selain PHL, 
sembako ini akan dibagikan kepada yang membutuhkan.
 Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) 
mengatakan bahwa program 1 ASN 1 sembako ini 
merupakan inisiasi dari Ketua TP PKK Kota Pasuruan, yakni 
Dra. Hj. Fatma Saifullah Yusuf (Fatma).
 “Ide ini dari istri saya. Setelah itu diakomodir oleh pak 
Sekda dan akhirnya allhamdulillah terlaksana. Semoga ini 
bermanfaat dan berkah,” ujar Gus Ipul saat memberikan 
sambutan kepada para PHL di Gedung Kesenian 
Dharmoyudo, Selasa (26/04/2022)
 Gus Ipul juga mengucapkan terimakasih kepada 
seluruh PHL di Lingkungan pemerintah Kota Pasuruan 
yang turut serta membantu pelaksanaan program 
pembangunan Kota Pasuruan,.
 “Saya dan mas Adi mengucapkan terima kasih untuk 
para PHL sudah ikut membantu melaksanakan program 
pembangunan Kota Pasuruan meskipun bayarannya pas-
pasan. Namun, kalian semua berusaha bekerja dengan 
bersungguh-sungguh,” kata Gus Ipul
 Sesuai dengan misi Gus Ipul menjadikan Kota 
Pasuruan kota indah yang didukung dengan kualitas 
infrastruktur yang baik. Para PHL diharapkan dapat 
membantu dengan membuat mensukseskan program 
pemerintah salah satunya adalah Pasuruan resik.
 “Saya selalu mengingatkan untuk menerapkan lisa 
bunga (lihat sampah buang ke tempat sampah), kita 
bentuk kota kita ini menjadi kota yang bersih, indah dan 
tertib,” imbuhnya.
 Gus Ipul juga berterimakasih kepada seluruh ASN 

Pemerintah Kota Pasuruan yang sudah mensuksekan 
program ini
 “Saya berterimakasih kepada seluruh ASN, semoga 
rezekinya bertambah,” pungkas Gus Ipul.
 Di kesempatan yang sama Fatma mengaku gembira 
dan bersyukur karena ide dadakan ini dapat diterima dan 
direalisasikan dengan cepat oleh Gus Ipul.
 “Saya bersyukur dan terharu sekaligus gembira 
karena ide dadakan ini langsung di wujudkan oleh 
suami saya selaku Wali Kota. Dan menurut laporan 
dari para pimpinan di masing-masing dinas, teman-
teman ASN sangat menyambut baik dan bersemangat 
mengumpulkan sembako senilai delapan puluh ribu 
rupiah per paket ini untuk teman-teman THL nya,” kata 
founder Fatma Foundation ini saat membagikan paket 
sembako kepada para THL di halaman rumah dinas 
walikota.
 Ia menyebut, tujuannya program ini adalah berbagi 
kasih, berbagi rizki dan kebahagiaan di bulan suci 
ramadhan menjelang lebaran, juga sebagai momentum 
kebersamaan.
 “Kami ingin menumbuhkan kepedulian terhadap 
sesama. Temannya yang tidak dapat THR, dibantu dengan 
memberikan paket sembako. Sembako dari 3500 ASN 
tentu masih akan tersisa, Insya Allah akan segera kami 
bagikan kepada para penerima manfaat lainnya seperti 
perempuan kepala keluarga atau masyarakat yang 
membutuhkan lainnya. Semoga semuanya barokah 
dan langkah kecil ini mendapatkan ridlo dari Allah SWT,” 
tutupnya
 Kegiatan pembagian paket sembako ini dihadiri 
oleh Wakil Wali Kota Pasuruan, Sekretaris Daerah Kota 
Pasuruan, Kepala Perangkat Daerah, Ketua TP PKK Kota 
Pasuruan, Wakil Ketua TP PKK Kota Pasuruan. (Fit/Lut)
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Kini Warga Kota Pasuruan 
bisa Merasakan Internet Gratis Sampai Tingkat RW

Internet Gratis

 Pasuruan Kota Madinah - Pemerintah Kota Pasuruan 
melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota 
Pasuruan melaunching Madinah Command Center dan 
Paket Internet Gratis untuk    warga Kota Pasuruan di 
halaman Madinah Command Center (MCC) Kota Pasuruan. 
Dimana MCC terletak di depan Gedung Gradika Kota 
Pasuruan. Jika dulu kita merasakan wifi gratis hanya di 
fasilitas public seperti taman kota, taman lansia, dan lain 
sebagainya. Sekarang kita bisa merasakan wifi gratis hingga 
tingkat RW.
 Wali Kota Pasuruan Drs. H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) 
mengatakan ada 68 titik tingkat RW pada tahun 2022 ini, 
yang akan difasilitasi internet gratis.
 “Kalau kemarin baru ditaman-taman, sekarang di 
RW-RW, baru ada 68 RW. Semoga akhir tahun tambah 
lagi 68 dan tahun depan bisa semuanya, “ ujar Gus Ipul 
saat melaunching Madinah Command Center dan Paket 
Internet untuk Rakyat,  Rabu (29/06/2022).
 Gus Ipul menyebutkan bahwa adanya layanan 
internet gratis bagi warga Kota Pasuruan ini diharapkan 
mampu mendongkrak semangat baru bagi masyarakt baik 
dalam hal berkarya maupun untuk membantu menunjang 
ekonomi warga dan daerah kota Pasuruan.
 “Seperti yang saya singgung tadi ada 68 RW itu 
tolong dipantau pemanfaataatannya, oleh karena itu saya 
undang semua RW agar mampu melakukan sosialisasi 
kepada warganya untuk memanfaatankan layanan wifi 
gratis ini agar tidak disalah gunakan, penggunaannya agar 
maksimal untuk pembelajaran online, untuk kepentingan 
usaha, untuk keperluan bisnis,dan untuk kepentingan 
layanan publik agar pemanfaatannya bisa lebih produktif,” 
jelas Gus Ipul
 Launching program internet untuk rakyat juga 
disambut positif oleh warga di kelurahan Krampyangan, 
Kecamatan Bugul Kidul. Yuni Fitriani, salah satu warga 
Kelurahan Krampyangan ketika dikonfirmasi mengaku 

senang dengan adanya program internet gratis hingga 
tingkat RT/RW. Wanita yang sehari harinya bekerja di salah 
satu pabrik di Kabupaten Pasuruan ini mengatakan bahwa 
adanya internet gratis sangat bermanfaat bagi dirinya yang 
memiliki usaha online shop
 “Alhamdulillah senang sekali dan saya berterimakasih 
kepada Pak Walikota karena dengan adanya internet 
untuk rakyat ini membantu saya untuk mengembangkan 
online shop pakaian yang selama ini saya jalankan. Bisa 
mengurangi pengeluaran untuk biaya kuota internet”, 
ujarnya sumringah.
 Yuni mengatakan bahwa internet gratis ini sangat 
bermanfaat bagi masyarakat yang penghasilannya 
mengandalkan teknologi informasi seperti dirinya.
Sementara Lurah Krampyangan, Sumiati, S.Pd, MM 
berharap adanya program internet untuk rakyat ini dapat 
digunakan untuk hal-hal positif
 “Yang pelajar bisa menggunakan fasilitas wifi gratis ini 
untuk browsing materi pelajaran. Ibu-ibu bisa cari referensi 
resep masakan atau cara membuat kerajinan atau merawat 
tanaman. Bapak-bapaknya juga bisa memanfaatkan 
misalnya untuk pengetahuan bagaimana usahanya lebih 
produktif, terang Sumiati.
 Menurut Sumiati, program Pemkot Pasuruan ini dapat 
menstimulus warga di kelurahannya untuk bisa melakukan 
hal hal yang kreatif dan lebih produktif lagi.
 Selain launching internet untuk rakyat Gus Ipul juga 
melaunching Madinah Command Center (MCC). Dimana 
menurutnya MCC ini memiliki fungsi sebagai pengolah 
data, kedua supporting data, ketiga monitoring, keempat 
pelayanan public dan kelima sebagai media promosi.
 “Nanti Madinah Command Center ini untuk kegiatan 
zoom yang melibatkan banyak orang, karena kapasitasnya 
banyak dibandingkan MCC yang ada di Dinas Kominfotik, 
tentunya Madinah Command Center juga ramah untuk 
para difabel. Semoga dapat memberikan manfaat serta 
ruang yang lebih luas untuk masyarakat umum dengan 
cepat dan akurat.” Pungkasnya. (fit/hly)
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Wali Kota Pasuruan Resmi Launching MCC dan 
Internet Gratis Untuk Rakyat

Internet Gratis

 Wali Kota Pasuruan - Resmi Launching Madinah 
Command Center (MCC) dan Internet Gratis Untuk Rakyat 
yang di inisiasi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan 
Statistik.
 Hal ini untuk mengoptimalkan layanan pada 
masyarakat dan memfasilitasi interner gratis untuk 
masyarakat sampai tingkat RW.
 Menurut Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan 
Statistik Kota Pasuruan Kokoh Arie Hidayat SE.S.Sos, MM, 
fasilitas internet gratis untuk rakyat ini dalam rangka 
mendukung salah satu program Wali Kota Pasuruan 
untuk memberikan internet gratis bagi warga Kota 
Pasuruan.
 “Kerjasama dengan PT Indosat ini sebenarnya sudah 
akan dimulai sejak tahun 2021, tapi karena ada beberapa 
kendala akhirnya kerjasama ini bisa dilakukan di tahun 
2022 ini,” kata Kokoh. Rabu (29/6/2022).
 Menurut Kokoh jaringan internet yang sudah 
terbangun sejak 2021 ini sangatlah penting, karena 
dengan kita membangun jaringan sendiri, kita bisa dapat 
berlangganan bandwidth lebih besar dan berbiaya lebih 
murah.

 “Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan 
MoU antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan PT. 
Indosat untuk pembangunan smart city. Dan realisasi 
dari kerjasama ini salah satunya pembangunan Madinah 
Command Center oleh PT. Indosat,” ujar Kokoh
 Kokoh menambahkan layanan internet untuk rakyat 
ini akan terpasang di 60 titik lokasi untuk tahun ini, dan 
akan diusahakan sampai 68 titik, jadi disetiap kelurahan 
setidaknya bisa mendapatkan 2 titik lokasi internet gratis 
di RW.
 ”Kedepannya diharapkan masing-masing RW 
nantinya bisa mendapatkan internet gratis semua,” harap 
Kokoh
 Peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh 
Wali kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) didampingi 
oleh Kepala Diskominfotik kota Pasuruan Kokoh Arie 
Hudayat SE.S.Sos, MM. Selain launching internet untuk 
rakyat Gus Ipul juga melaunching Madinah Command 
Center (MCC). Dimana menurutnya MCC ini memiliki 
fungsi sebagai pengolah data, kedua supporting data, 
ketiga monitoring, keempat pelayanan public dan 
kelima sebagai media promosi. (lut)
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Silaturahmi dengan Ulama Se-Pasuruan, 
Erick : Ponpes sebagai Mercusuar Peradaban dan Penggerak Ekonomi

Kunjuangan

 Pasuruan Kota Madinah - Menteri BUMN Erick Thohir 
dalam sambutannya menyampaikan akan berkomitmen 
menjadikan pondok pesantren (ponpes) sebagai mercusuar 
peradaban dan sebagai salah satu motor penggerak 
ekonomi umat.
 “Kita dapat bersolidaritas dalam membangun tanah 
air tercinta dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, 
baik secara sosial maupun ekonomi. Terutama, dalam 
menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045,” ujar 
Erick saat bersilaturahmi dengan para kiai dan alim ulama di 
acara Khotmil Qur’an se-Pasuruan Raya, di Gedung Gradika, 
Kota Pasuruan, Kamis (05/05/22).
 Menurut Erick, para alim ulama dan pesantren memiliki 
peran yang sangat penting dalam menciptakan generasi 
muda Muslim yang memiliki Akhlakul Karimah, moderat, 
lembut, dan tawadhu seperti teladan dari KH Abdul Hamid.
 “Ulama dan pesantren memiliki peran yang sangat 
penting untuk menciptakan generasi muda yang berakhlak,” 
jelas Erick
 Erick juga meminta doa dan dukungan dari para 
ulama agar senantiasa menjaga amanah dan menjadi 
teladan dalam memimpin Kementerian BUMN serta dapat 
memberikan dampak dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di kesempatan yang sama Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf 
(Gus Ipul) juga menyampaikan ucapan terimakasih atas 
kehadiran Erick Thohir untuk bersilaturahmi bersama para 
ulama dan kyai se Pasuruan raya.
 “Saya ucapkan terimakasih untuk pak Mentri atas 
waktunya dalam menghadiri acara Khotmil Qur’an di Kota 
Pasuruan untuk bersama-sama disini dengan para ulama 
dan para kyai. Semoga dengan menghadiri khatmil quran ini 

bisa mendatangkan rahmat dari Allah SWT,” kata Gus Ipul
 Kegiatan Khotmil Qur’an merupakan tempat  untuk 
menindaklanjuti MOU Pemerintah Kota Pasuruan dengan 
P3GI yang merupakan bagian dari BUMN dan Pelindo.
 Gus Ipul juga sedikit menyinggung tentang penguatan 
destinasi wisata. Dalam kesempatan ini, Gus Ipul meminta 
izin untuk menata ulang asset Gedung P3GI yang merupakan 
milik BUMN yang nantinya sebagai pengembangan wisata 
heritage.
 “Kami juga minta izin pada Pak Menteri untuk menata 
aset gedung-gedung P3GI milik BUMN. Nanti gedung P3GI 
akan jadi satu rangkaian wisata sejarah dengan Gedung 
Harmonie,” imbuh Gus Ipul.
 Acara ini di hadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) Erick Thohir, Wali Kota Pasuruan beserta 
Wakil Wali Kota Pasuruan, Bupati beserta Wakil Bupati 
Pasuruan, Ketua PC NU Kota dan Kabupaten Pasuruan, MUI 
Pasuruan, Rois Pasuruan, para ulama dan Kyai yang ada di 
Kota dan Kabupaten Pasuruan. (lut)
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Logo dan Maskot MTQ Jawa Timur XXX 2023 
Segera Diperkenalkan, Gus Ipul Apresiasi Karya Para Desainer

MTQ 2023

 Pasuruan Kota Madinah – Ajang Musabaqah 
Tilawatil Qur’an (MTQ) Jawa Timur ke XXX tahun 2023 
nampaknya akan segera memiliki logo dan maskot. 
Bertempat di ruang kerja Walikota Pasuruan, Jumat 
(27/5/2022) siang, para dewan juri lomba logo dan maskot 
MTQ XXX Jawa Timur 2023 memaparkan hasil penilaian 
terhadap karya nominator yang masuk dalam sepuluh 
desain terbaik untuk kemudian  nantinya akan dipilih 
sepasang desain untuk menjadi logo dan maskot resmi 
dalam penyelenggaraan MTQ XXX 2023 di Kota Pasuruan.
 Sebelumnya para nominator terpilih telah 
mempresentasikan filosofi dan makna yang terkandung 
di dalam desain logo dan maskot di depan para juri pada 
Selasa (24/5) di ruang rapat Untung Suropati II Pemerintah 
Kota Pasuruan.
 Walikota Pasuruan, Drs. H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) 
menyampaikan apresiasi kepada para desainer yang telah 
berpartisipasi mensukseskan penyelenggaraan MTQ 
Jawa Timur di Kota Pasuruan melalui pembuatan karya 
berupa desain-desain terbaik logo dan maskot. Pihaknya 
menyebut bahwa desain logo dan maskot dari para 
nomintaor sangat menarik dan variatif. Ia menyampaikan 
bahwa desain logo dan maskot yang menjadi pemenang 
nantinya harus memiliki karakter yang kuat untuk 
memvisualisasikan nilai-nilai kultur masyarakat Kota 
Pasuruan.
 “Desain dari para peserta bagus-bagus dan memiliki 
filosofi serta makna mendalam. Memilih satu yang terbaik 
dari sekian desain yang sudah masuk harus benar-benar 
menonjolkan sesuatu yang khas dari Kota Pasuruan”, ujar 
Gus Ipul siang itu
 Gus Ipul menjelaskan bahwa MTQ tingkat Jawa Timur 
merupakan ajang besar dan dirinya ingin agar logo dan 
maskot terpilih nanti akan mudah diingat oleh peserta 
maupun undangan yang menghadiri event tersebut.
 “Logo yang terpilih nantinya harus merepresentasikan 
bahwa ini adalah ajang MTQ. Begitu juga maskot yang 
akan kita launching juga menjadi sesuatu yang ikonik 
dan membuat khalayak langsung teringat dengan Kota 
Pasuruan”
 Gus Ipul juga menambahkan jika Pemkot nantinya 
akan menyiapkan launching logo dan maskot MTQ untuk 
diperkenalkan kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa 
saat ini tengah berkordinasi dengan para OPD dan pihak 
terkait untuk menggelar launching yang menandai 
dimulainya kick off jelang MTQ tahun 2023.
 “Masyarakat harus tau dan nanti akan kita 
publikasikan dalam setiap momen. Kita juga akan 
aplikasikan logo dan maskot tersebut menjadi sebuah 

suvenir MTQ seperti kaos, gantungan kunci, boneka, dan 
merchandise lain”, imbuh Gus Ipul.
 Seperti telah diketahui sebelumnya bahwa Kota 
Pasuruan akan menjadi tuan rumah gelaran MTQ 
tingkat Jawa Timur yang akan dilaksanakan pada tahun 
2023 mendatang. Kota Pasuruan menjadi tuan rumah 
pelaksanaan event tersebut setelah menerima tongkat 
estafet pelaksanaan dari tuan rumah MTQ tahun 2021 
Kabupaten Pamekasan. Sederet persiapan terus dilakukan 
oleh Pemerintah Kota Pasuruan demi mensukseskan 
gelaran tersebut. (hly)
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Gus Ipul Siapkan Jingle “Pasuruan Resik” 
Menuju MTQ Jawa Timur ke-XXX

MTQ 2023

Pasuruan Kota Madinah - Pemerintah Kota Pasuruan 
sedang mempersiapkan diri untuk pagelaran MTQ Jawa 
Timur ke-XXX yang akan diselenggarakan di Kota Pasuruan. 
Mulai dari rapat dinas hingga persiapan infrastruktur. Tidak 
hanya itu, kali ini Kota Pasuruan juga mempunyai jingke 
khusus yang bertema “Pasuruan Resik” untuk memeriahkan 
MTQ Jawa Timur ke-XXX.
 Wali Kota Pasuruan Drs. H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) 
mengatakan, bahwa untuk menciptakan jingle ini Gus Ipul 
meminta Cak Sodiq untuk membuat lagunya.
 “Dalam rangka menyambut MTQ ke-XXX di Kota 
Pasuruan, saya minta Cak sodiq menciptakan lagu Pasuruan 
resik. Untuk menginspirasi warga Kota Pasuruan agar tetap 
menjaga kebersihan agar bersih pelabuhannya, bersih 
lingkungannya dan bersih kotanya,” ujar Gus Ipul disela 
Shooting vidio clip Pasuruan Resik di Gedung Harmoni, 
Senin (30/05/2022).
 Gus Ipul juga mengatakan bahwa nantinya lagu 
Pasuruan Resik ini nantinya akan diputar di perempatan-
perempatan di Kota Pasuruan dan di sosialisasikan ke 
seluruh RT dan RW di Kota Pasuruan. Dengan harapan 
warga Kota Pasuruan selalu menjaga kebersihan.
 “Ini akan kita putar di perempatan-perempatan, dan 
kita sosialisasikan kepada seluruh RT dan RW, agar semua 
dapat bergerak untuk mengedukasi warganya untuk 
terus menjaga kebersihan lingkungan masing-masing,” 
imbuhnya.
 Rencananya lagu ini akan di launching pada tanggal 
18 Juni 2022 nanti bersamaan dengan adanya Sholawatan 
bareng Habib Syekh yang akan diselenggarakan di Stadion 
Untung Suropati mendatang.
 “Saya akan coba konsultasi kepada Ibu Gubernur 
untuk bisa pada tanggal 18 Juni itu juga kick Off untuk 

menuju MTQ Jawa Timur di tahun 2023 yang nantinya akan 
ada lomba melukis, karnaval dan lain sebagainya,” terang 
Gus Ipul
 Gus Ipul juga menyampaikan bahwa semua ini tidak 
akan terjadi, jika tidak ada kerjasama yang harmonis 
antara Pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, ia berharap 
semua elemen dapat bekerjasama dalam mensukseskan 
MTQ Jawa Timur di tahun 2023. Tentunya ini merupakan 
langkah dalam mewujudkan Pasuruan Kota Madinah (Maju 
ekonominya, indah kotanya dan harmoni warganya). (fit)
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Kota Pasuruan Bersholawat,
Menuju Kick Off MTQ-XXX Tingkat Jawa Timur

MTQ 2023

 Pasuruan Kota Madinah. Pemerintah Kota Pasuruan 
menggelar acara Bersholawat Bersama Habib Syeh 
Bin Abdul Qodir Assegaf di Stadion Untung Suropati 
pada Sabtu, (18/06/2022) malam. Dalam kesempatan 
ini Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 
meluncurkan Sembilan program menyambut MTQ-XXX 
tingkat Provinsi Jawa Timur.
 Dalam sambutannya Gubernur menyampaikan, 
Pemprov menyetujui sembilan program menuju MTQ-
XXX tingkat Provinsi Jawa timur 2023.
 “Kalau Wali Kota Pasuruan setuju nanti ada hari 
ulang tahun Provinsi Jawa Timur berdekatan dengan 
hari santri warga Pasuruan Raya mempersiapkan kembali 
forum seperti ini lagi sholawat bersama Habib Syech 
di Kota Pasuruan. Selain daripada itu ini adalah bentuk 
ikhtiar Pemprov menyetujui sembilan program yang di 
canangkan menuju MTQ-XXX tingkat Jatim mendatang,” 
katanya
 Gubernur juga menyampaikan forum bersholawat ini 
merupakan bentuk kita cinta kepada Rasulullah SAW yang 
seolah-olah wasilah kita bertemu Rasulullah Muhammad 
SAW dan bersholawat kepadanya bersama habib syech.
 “Sholawat kita semua menumbuhkan rasa cinta kita 
kepada Rasulullah Muhammad SAW pada saat yang sama 
turunnya safaat baginda rasululloh kepada kita semua,” 
imbuhnya
 Di tempat yang sama, Wali Kota Pasuruan H. Saifullah 
Yusuf (Gus Ipul) dalam sambutannya menyampaikan 
forum bersholawat ini merupakan kesempatan Pemkot 
Pasuruan untuk meluncurkan sembilan program menuju 
MTQ-XXX yang akan datang.
 “Alhamdulillah hari ini kita bisa menggelar 

bersholawat bersama Habib Syech bin Abdul Qodir 
Assegaf, yang mana ini kesempatan kita untuk 
meluncurkan sembilan program untuk acara MTQ-XXX 
tahun depan,” kata Gus Ipul
 Gus Ipul juga menyampaikan permohonan maaf 
sebagai tuan rumah selama acara bersholawat bersama 
ini ada hal yang kurang berkenan, atau hal-hal yang 
terjadi diluar dugaan untuk para tamu undangan beserta 
penonton para syekhermania yang datang dari luar kota.
 “Disini saya juga menyampaikan permohonan maaf 
atas ketidaknyamanan para penonton, mengingat diluar 
stadion masih banyak yang belum bisa menonton dalam 
stadion ini. Sehingga masih banyak yang menonton diluar 
stadion,” ucapnya
 Gus Ipul mengharapkan dukungan seluruh warga 
Kota Pasuruan untuk menyukseskan MTQ ke 30 tahun 
2023 Tingkat Provinsi Jawa Timur karena ini event yang 
cukup besar dan mungkin Kota Pasuruan tidak bisa 
sendiri.
 “Kira-kira ada 9 event menuju MTQ ke 30 tahun 
2023 salah satunya yang kita usulkan adalah Jatim Pride 
ini adalah kebanggaan Jawa Timur yang nanti akan 
ditampilkan oleh Kabupaten Kota lewat karnaval nantinya 
akan dilaksanakan bersamaan dengan ulang tahun 
Provinsi Jawa Timur di Kota Pasuruan,”harapnya
 Majelis sholawat ini merupakan festival kick off 
menuju MTQ Provinsi Jawa Timur ke 30 tahun 2023 yang 
dipimpin langsung oleh Wali Kota Pasuruan, Syaifullah 
Yusuf (Gus Ipul) didampingi Gubernur Jawa Timur, 
Wakil Wali Kota Pasuruan, Bupati Pasuruan, Forkopimda 
kabupaten dan Kota Pasuruan, Ketua DPRD, Gus Idris, Ibu 
Sholehati Yusuf, ketua TP PKK, Bu Nyai mutmainah, Kepala 
Perangkat Daerah, Camat, lurah dan diikuti Al-Banjari, 
seribu penerbang Kota dan Kabupaten Pasuruan dan 
syekhermania se-Jawa Timur.
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Diresmikan Gus Ipul dan Khofifah,
Launching Logo dan Maskot MTQ-XXX  berlangsung Meriah

MTQ 2023

 Pasuruan Kota Madinah - Wali Kota Pasuruan Saifullah 
Yusuf (Gus Ipul) bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah 
Indar Parawansa (Khofifah) resmikan logo dan maskot 
yang akan digunakan untuk pelaksanaan MTQ-XXX 2023 
Tingkat Provinsi Jatim di halaman Gedung Harmoni, Selasa 
(07/06/2022) malam.
 Dalam sambutannya Khofifah menyampaikan, logo 
dan maskot yang akan di resmikan ini merupakan simbol. 
Bukan sekedar simbol namun substansi dari MTQ itu sendiri 
yang perlu dipersiapakan secara matang.
 “Yang diluncurkan hari ini adalah simbol dari logo dan 
maskot, tapi tidak hanya itu, bahwa substansi dari MTQ itu 
sendiri harus disiapkan dengan matang,” ujarnya
 Gubernur Khofifah juga menyampaikan,  Kota 
Pasuruan  terpilih menjadi tuan rumah MTQ-XXX Jawa Timur 
2023 mendatang, melakukan persiapan dengan langkah 
maju dan kreatif yaitu menggelar lomba pembuatan desain 
gambar logo dan maskot MTQ-XXX. Dengan pemenang 
yang berasal dari luar Provinsi Jatim ini menunjukkan 
keseriusan dan kesiapan Kota Pasurauns ebagai tuan rumah 
penyelenggaraan MTQ-XXX.
 “Kota Pasuruan melakukan persiapan yang cukup 
kreatif dengan menggelar lomba pembuatan logo dan 
maskot, dan pemenangnyapun terpilih dari luar Provinsi 
Jatim. Ini membuktikan kalau Kota Pasuruan sudah siap 
menjadi tuan rumah dalam perlombaan MTQ-XXX,” jelasnya
Gubernur Khofifah juga memberikan motivasi untuk 
tuan rumah Kota Pasuruan. Nantinya, Kota Pasuruan bisa 
berprestasi dibandingkan saat mengikuti MTQ sebelumnya 
di Pamekasan 2021. Dengan waktu setahun kedepna Pemkot 
Pasuruan dapat menyiapkan bibit qori’-qori’ah untuk setiap 
cabang yang dilombakan sehingga dapat menargetkan 
juara umum
 “Nantinya Kota Pasuruan harus bisa berprestasi 
dibandingkan saat mengikuti MTQ Jatim 2021 di Pamekasan, 
dengan waktu satu tahun ke depan bisa dilakukan 
pembibitan qori’ – qori’ah untuk setiap cabang yang 

dilombakan sehingga bisa menargetkan juara umum,” harap 
Gubernur
 Di tempat yang sama Wali Kota Pasuruan Gus Ipul 
dalam sambutannya menyampaikan Logo dan maskot 
yang terpilih pastinya memiliki karakter yang kuat untuk 
menvisualisasikan nilai-nilai kultur masyarakat Kota 
Pasuruan.
 “Saya ucapkan selamat bagi para pemenang, 
pemenang yang berasal dari luar Provinsi Jatim ini dipilih 
langsung oleh juri dari berbagai kalangan. Semoga di 
kesempatan mendatang pemenangnya dari Kota Pasuruan,” 
kata Gus Ipul
 Menurut Gus Ipul, ajang ini merupakan ajang 
cukup besar, yang diharapkan dapat menjadi penggerak 
peningkatan perekonomian masyarakat khususnya Kota 
Pasuruan terutama di sekotor pariwisata, ekonomi kreatif 
dan UMKM.
 “Ajang ini bukan sekedar Kota Pasuruan sebagai 
tuan rumah, namun ajang ini diharapkan dapat menjadi 
penggerak peningkatan perekonomian masyarakat Kota 
Pasuruan,” ujar Gus Ipul
 Gus Ipul juga berharap MTQ-XXX Provinsi Jatim 2023 ini 
nantinya memberikan kemeriahan tersendiri dibandingkan 
dengan pelaksaan MTQ sebelumnya.
 “Harapannya, semua warga Kota Pasuruan dapat 
mensukseskan dan kerjasama yang harmonis supaya tamu 
nyaman dan kerasan di Kota Pasuruan,” harap Gus Ipul
 Peluncuran ditandai dengan pemukulan gong oleh 
Gubernur Khofifah, Wali dan Wakil Wali Kota Pasuruan dan 
dilanjutkan dengan penandatanganan peresmian logo dan 
maskot MTQ-XXX Provinsi Jatim 2023.
 Selain itu, peresmian ini juga dimeriahkan oleh Band 
Gambus Balasyik dan Cak Shodiq yang dihadiri sekitar 1000 
penonton.
Pemenang lomba logo dan maskot MTQ-XXX diraih oleh 
Ahmad Nurohman dari Tangerang, Provinsi Banten dan 
Giant Tahta Pahlawan dari Bogor, Provinsi Jawa Barat.(lut/fit)
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Pengukuhan Pengurus PSHT Kota Pasuruan,
Mas Adi Tekankan Spirit Membangun Persaudaraan

Olahraga

 Pasuruan Kota Madinah - Pengukuhan PSHT 
(Persaudaraan Setia Hati Terate) Kota Pasuruan dan halal 
bihalal yang dipusatkan Rumah Makan Kebun Pring Kota 
Pasuruan diikuti oleh pengurus dengan mengenakan baju 
kebesaran PSHT dan dengan prokes yang ketat.
 Pencak silat adalah olahraga yang berintikan seni 
beladiri yang merupakan warisan leluhur budaya bangsa 
Indonesia, Persaudaraan Setia Hati Terate adalah salah satu 
varian organisasi pencak silat yang akan menginjak usianya 
100 tahun.
 Persaudaraan Setia Hati Terate varian bangsa Nusantara 
ini bertujuan mendidik manusia yang berbudi luhur bisa 
membedakan mana yang salah dan benar, beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dasar didikannya 
ada 5 yaitu persaudaraan, Olahraga, beladiri, seni dan 
kerohanian yang dimiliki manusia yaitu aspek lahir, bathin 
dan rohaniah dalam khazanah ilmiah disebut upaya 
peningkatan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
 Dalam kesempatan sambutan Wakil Wali Kota Pasuruan 
Adi Wibowo, S,TP., M.Si menekankan Pemerintah Kota 
Pasuruan sangat mengapresiasi pengukuhan kepengurusan 
PSHT Kota Pasuruan karena akan menambah energi bagi 
Kota Pasuruan dalam rangka memujudkan cita-cita untuk 

memujudkan Kota Pasuruan Kota Madinah. Minggu 
(15/5/2022)
 “Tentu pada misi ketiga tentang harmoni warganya, 
inilah yang seiring dan selaras dengan spirit membangun 
persaudaraan. Kita punya cita-cita yang besar tapi kalau tanpa 
situasi yang harmonis tanpa ada semangat kebersamaan 
tanpa ada semangat persaudaraan maka itu akan sulit sekali 
kita wujudkan karena kita dilahirkan dengan perbedaan,” 
Ujarnya
 Kemudian Mas Adi juga menambahkan PSHT usianya 
hampir 1 abad tentu usianya lebih tua dari NKRI maka kita 
semua harus belajar seiring dengan sejarah perjuangan, 
masing-masing ada spirit yang kita bangun yaitu spirit untuk 
menjaga keutuhan NKRI.
 “Memang tantangannya tidak mudah seiring dengan 
perkembangan teknologi informasi, perkembangan jaman 
saat ini, dunia ibarat seperti global village yang bisa kita 
ketahui secara real time,” katanya
 Perkembangan jaman kadang mempengaruhi 
dinamika yang ada di internel, tantangan menjadi salah 
satu yang harus kita antisipasi dengan tetap menjaga 
spirit awal dari sejak berdiri membangun kebersamaan 
untuk memujudkan cita-cita bersama yaitu terwujudnya 
masyarakat yang adil dan makmur.
 “Kota Pasuruan terdiri 4 kecamatan 34 kelurahan, 
ini mampu bersinergi membangun kolaborasi untuk 
memujudkan cita-cita kemajuan kota pasuruan ,” imbuhnya
 Mas Adi juga menyampaikan kita boleh berangkat dari 
tempat yang berbeda tapi tujuannya adalah sama, inilah 
konvergensi yang harus kita bangun kemudian ada titik 
temu yang harus kita jadikan spirit .
 “Mulailah dari diri kita masing-masing semangat cita-
cita spirit untuk membangun kebersamaan yang diniati,” 
ujarnya
 Mas Adi juga menyampaikan PSHT ini adalah warisan 
leluhur yang mempunyai khazanah budaya yang punya 
pesan dari orang tua kita bukan hanya menjadi hiburan 
tetapi juga bisa menjadi tuntunan selain itu juga menjadi 
ajang untuk membangun prestasi.
 “Mari kita bangun sinergi membuka diri untuk bersama-
sama membangun kota pasuruan, dengan keberagaman, 
dengan potensi masing-masing, menggalang persatuan, 
bergandeng tangan untuk memujudkan masyarakat 
yang adil dan makmur dengan semangat yang sama yaitu 
menjaga NKRI,” pungkasnya
 Pengukuhan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) 
dihadiri Wakil Wali Kota Pasuruan (Mas Adi), Wakapolres Kota 
Pasuruan, Ketua Koni, Ketua IPSI, Forkopimda,  Ketua Dewan 
Pusat dan Ketua Umum PSHT,dan diikuti kepengurusan 
PSHT Kota Pasuruan. (rmd)
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Mas Adi Perkenalkan Kecantikan Gedung Harmonie dan
Kawasan Heritage Kota Pasuruan 

Kepada Peserta Bromo Kom Challenge 2022

Olahraga

 Pasuruan Kota 
Madinah – 
Gelaran Bromo 
Kom Challenge 
2022, sebuah event 
balap sepeda 
bergengsi yang 
diselenggarakan 
setiap tahun, 
kembali mampir 
di Kota Pasuruan 
pada Sabtu 
(21/5/2022) pagi.

 Gedung Harmonie menjadi lokasi pit stop atau tempat 
transit bagi lebih dari 1200 peserta setelah sebelumnya 
pada pukul 06.00 WIB dilepas dari lapangan Mapolda 
Jatim. Selanjutnya, dari Gedung Harmonie peserta Bromo 
Kom Challenge 2022 akan melanjutkan perjalanan untuk 
menaklukkan trek menanjak menuju lokasi finish pendopo 
Wonokitri di Kawasan Bromo.
 Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Pasuruan, 
Adi Wibowo S.TP, M.Si berkesempatan langsung menyambut 
para Bromo Challenger 2022 yang berasal dari kalangan atlet 
maupun non atlet balap sepeda regional maupun nasional. 
Bahkan tampak diantara deretan peserta terdapat warga 
negara asing yang juga ikut ambil bagian dalam event itu.
Turut serta pada rombongan pesepeda yaitu Kapolda Jatim.
 Di depan para peserta Bromo Kom Challenge 2022, 
Mas Adi menyampaikan ucapan selamat datang di Kota 
Pasuruan yang kaya akan situs heritage.
 “Selamat datang di Kota Pasuruan, dimana Pak Walikota 
bersama kami semua sedang berupaya menata kota ini 
untuk menjadi kawasan jujugan wisata heritage karena 
memang banyak sekali situs atau bangunan bersejarah di 
Kota Pasuruan”, ucap Mas Adi
 Ma Adi menyebutkan jika dipilihnya Gedung 
Harmonie sebagai lokasi pit stop Bromo Kom Challenge 
2022 merupakan upaya Pemkot Pasuruan untuk semakin 
memperkenalkan kepada masyarakat di seluruh Indonesia 
bahwa Kota Pasuruan kini semakin dikenal dengan 
banyaknya situs bersejarah masa kolonial yang tersebar di 
hampir seluruh sudut kota.
 “Jika pada pelaksanaan sebelumnya tempat istirahat 
peserta berada di GOR, maka tahun ini sengaja kita pilih 
Gedung Harmonie yang merupakan warisan sejarah 
kebanggaan Kota Pasuruan dan harus kita lestarikan”, 
tuturnya.
 Lebih lanjut, ditunjuknya Kota Pasuruan menjadi 

lokasi transit event bergengsi seperti Bromo Kom Challenge 
2022 ini disebut Mas Adi sebagai suatu hal yang sangat 
membanggakan
 “Bisa dikatakan bahwa Bromo Kom Challenge 2022 ini 
merupakan event bersepeda terbesar yang diselenggarakan 
pasca pandemi covid-19 yang mulai melandai. Kota Pasuruan 
sangat bangga ikut andil dalam mensukseskan kegiatan 
bergengsi ini”, ujar Mas Adi.
 Mas Adi menganalogikan gelaran Bromo Kom Challenge 
2022 ini seperti “lebarannya” para pesepeda mengingat 
event seperti ini praktis tidak pernah digelar sepanjang 
masa pandemi Covid-19. Mas Adi juga menyampaikan 
terimakasih atas partisipasi semua pihak yang ikut berperan 
dalam mensuksesnya kegiatan ini.
 “Semoga tahun depan event ini bisa kembali ke Kota 
Pasuruan, dengan perbaikan dan inovasi yang terus kita 
lakukan, semoga penyelenggaraan tahun depan akan lebih 
baik lagi.
 Pada akhir kegiatan ini Wakil Walikota juga 
berkesempatan untuk mengibarkan bendera start yang 
menandai kembali diberangkatkannya peserta Bromo Kom 
Challenge 2022 untuk menaklukkan etape selanjutnya 
menuju pegunungan Bromo (Hly)
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Wali Kota Tanggapi Pandangan Umum Fraksi
Terkait Usulan 4 (Empat) Raperda Pada Rapat Paripurna III

Paripurna

 Pasuruan Kota Madinah – DPRD Kota Pasuruan 
menggelar Rapat Paripurna Ketiga dengan agenda 
Penyampaian Jawaban Eksekutif Terhadap Pemandangan 
Umum Fraksi atas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah. 
Acara ini diselenggarakan di gedung DPRD Kota Pasuruan 
pada Jumat, (27/5/2022).
 Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua 
DPRD Kota Pasuruan, Farid Misbah dan dihadiri oleh Walikota 
Pasuruan, Ketua dan Anggota DPRD, jajaran Forkopimda serta 
Perangkat Daerah Kota Pasuruan.
 Dalam kesempatan ini, Wali Kota Pasuruan, Saifullah 
Yusuf (Gus Ipul) memberikan tanggapan atas pandangan 
umum fraksi DPRD terkait usulan 4 Raperda, diantaranya :
• Terkait Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan 

Gedung, pemkot melakukan penyederhanaan persyaratan 
perizinan dengan maksud untuk mempermudah proses 
pengurusan perizinan tetapi tetap menjamin keselamatan 
dan keamanan bagi masyarakat melalui layanan konsultasi 
dan pemeriksaan pemenuhan standar teknis yang secara 
rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 
2021;

• Terkait Raperda tentang Bangunan Gedung, tujuan 
penyusunannya adalah untuk mewujudkan tertib 
penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjamin 
keandalan teknis Bangunan Gedung dari segi 
keselamatan, kemudahan, kesehatan, dan kenyamanan 
tentunya dibutuhkan tahapan guna mewujudkan tujuan 
tersebut, Pemerintah Kota melalui Perangkat Daerah yang 
mengampu raperda bangunan gedung akan melakukan 
sosialisasi serta pendampingan kepada masyarakat yang 
belum mampu memenuhi standar teknis bangunan 
gedung dilakukan secara bertahap;

• Terkait Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
khususnya pengaturan parkir di depan Mall Poncol 
merupakan bentuk pelayanan parkir yang termasuk dalam 
retribusi parkir di tepi jalan umum, sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang 
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum untuk 
selanjutnya akan dilakukan sosialisasi dan penertiban 
terhadap adanya praktek pemungutan di depan Mall 
Poncol. Adapun penyediaan lahan parkir di lingkungan/
kantor pemerintah tidak dipungut retribusi sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 
tentang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir;

• Terkait Raperda tentang Badan Usaha Milik Daerah, 
implementasi kebijakan dari Pemerintah Kota dalam 
mengelola BUMD terdapat upaya perbaikan kinerja pada 
BUMD. Pengelolaan BUMD yang ada saat ini sesuai dengan 
hasil audit BPKP dan Konsultan Akuntan Publik dinyatakan 
sehat walaupun masih harus ditingkatkan dalam hal 

pelayanan kepada masyarakat dan inovasi bisnis dalam 
usaha meningkatkan kinerja BUMD.

 Di akhir tanggapannya, Gus Ipul menyampaikan 
penghargaan dan rasa terima kasih atas perhatian peserta 
rapat dan kedepannya pemkot akan terus berusaha 
melakukan perbaikan di segala aspek.
 “Pemerintah Kota Pasuruan berkomitmen untuk secara 
terus-menerus berusaha berbenah dan memperbaiki diri. 
Untuk itu, dukungan, kerjasama dan partisipasi aktif semua 
pihak sangat kami harapkan”, tuturnya. (Dey)
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BUKA PASAR TAKJIL , 
Gus Ipul akan Jadikan Kampung Bunga 
Ikon Kampung Tematik Kota Pasuruan

Pasar Ramadhan

 Pasuruan Kota Madinah - Wali Kota Pasuruan 
Saifullah Yusuf (Gus Ipul) secara resmi membuka pasar 
takjil di Kampung Bunga Pucangan, Kelurahan Purworejo, 
Kecamatan Panggungrejo. Tentunya pasar takjil Kampung 
Bunga Pucangan ini, baru tahun ini dibuka. Ada 35 jenis 
makanan dijual di pasar takjil Kampung Bunga. 
 “Alhamdulillah hari ini secara resmi pasar takjil 
di Kampung Bunga Purworejo dibuka. Ini bukan satu-
satunya, banyak juga di Kota Pasuruan pasar takjil, tapi 
saya memilih di kampung bunga ini bukan yang lain,” kata 
Gus Ipul, Minggu (3/4) petang.
 Pasar takjil ini merupakan inisiatif warga kampung 
bunga serta para Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) 
Pucangan sendiri. Untuk menyemarakkan Ramadhan 
serta mengenalkan Kampung Bunga kepada warga 
Kota Pasuruan. warga secara bergotong royong dengan 
difasilitasi pemerintah membuka lapak di depan rumah 
mereka. 
 “Terimakasih telah berinisiatif. Ini memudahkan 
warga yang ingin mendapatkan menu buka puasa yang 
murah dan terjamin,” kata Gus Ipul.
 Pada kesempatan ini, Gus Ipul juga mengatakan 
bahwa nantinya kampung bunga ini akan menjadi salah 
satu ikon kampung tematik di Kota Pasuruan. 
 “Untuk itu, kedepan saya ingin kerjasamanya. 
Karena ini nanti akan jadi salah satu ikon kampung 
wisata tematik. Mengingat, untuk mewujudkan wisata 
nyaman dan menarik pengunjung yang datang perlu 
adanya kerjasama bapak, ibu untuk merawat kampung. 
Tugas saya dan pemkot menghadirkan tamu sebanyak-
banyaknya. Ibu, bapak, nanti harus menyambut dengan 
industri kuliner, kerajinan atau dengan tempat-tempat 
yang nyaman,” imbuhnya.

Ia juga mengingatkan agar warga Kampung Bunga untuk 
ramah kepada wisatawan serta menciptakan fasilitas yang 
nyaman. 
 “Tamu akan terus berkunjung jika kampungnya 
bersih, adanya fasilitas toilet yang bersih pula dan fasilitas 
lainnya yang memadai. Pemerintah Kota Pasuruan juga 
akan mendukung,” jelas Gus Ipul. 
 Ia juga mengucapkan terimakasih kepada warga 
karena selain sudah berinisiatif membuka pasar takjil juga 
berinisiatif untuk menciptakan kampung bunga. 
 “Saya ucapkan terimaskasih kepada semua warga 
disini, Bapak, Ibu semangat dan semoga sukses,” 
pungkasnya. 
 Kampung bunga Pucangan ini dikenal sebagai 
kampung yang memiliki ratusan jenis tanaman yang 
menghiasi gang dan dinding-dinding rumah. Mulai dari 
tanaman lidah mertua, bougenvile, bonsai kawista krikil, 
andong, bonsai serut, kimeng, cabai. Jahe merah, dan lain 
sebagainya. Serta juga terdapat green house. (fit)
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Mas Adi Berharap Pasar Takjil
Jadi Penggerak Perekonomian Masyarakat

Pasar Ramadhan

 Pasuruan Kota Madinah - Pemerintah Kota Pasuruan 
pada bulan Ramadhan 1443 H kembali menggiatkan Pasar 
Takjil. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk menggerakkan 
roda perekonomian masyarakat Kota Pasuruan ditengah 
pandemic Covid-19,terutama bagi pelaku Usaha Kecil Mikro 
dan Menengah (UMKM),
 Salah satu pasar takjil yang hadir di tengah masyarakat 
adalah pasar takjil Sortol, yang pada hari Minggu Sore 
(3/4/2022)  dibuka oleh Wakil Walikota Pasuruan, Adi Wibowo, 
S.TP, M.Si (Mas Adi) dengan tetap menerapkan protokol 
kesehatan.
 Pasar Takjil Sortol, yang merupakan akronim dari “isor 
jalan tol” merupakan pasar takjil yang diinisiasi oleh masyarakat 
kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo yang lokasinya 
berdekatan dengan fly over jalan tol Pasuruan-Probolinggo. 
Dalam sambutannya, Mas Adi menilai kegiatan seperti 
ini sangat bermanfaat untuk menggerakkan ekonomi 
masyarakat.
 “Alhamdulillah kegiatan pasar takjil ini mampu 
membangkitkan semangat silaturahmi kita semua dan 
tentunya menggerakkan roda ekonomi di Kota Pasuruan” ujar 
Mas Adi yang sore itu hadir beserta istri.
 Mas Adi melihat potensi UMKM di Kota Pasuruan sangat 
besar dan ia bersyukur sektor UMKM tumbuh dengan baik di 
tengah membaiknya kondisi pandemi yang dibarengi dengan 
kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan dan 
mengikuti program vaksinasi.
 Mas Adi juga mengapresiasi semangat gotong royong 
masyarakat, khususnya warga kelurahan Pohjentrek, 
Kecamatan Purworejo,walaupun masih berada di tengah 

kondisi pandemi, namun dengan kesadaran warga untuk 
tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi, 
sehingga Kota Pasuruan bergerak menuju daerah level  1 
PPKM dan kegiatan pasar takjil dapat terlaksana dengan tetap 
menerapkan protokol kesehatan. 
 Menutup sambutannya, Mas Adi menegaska n bahwa 
Pemerintah Kota Pasuruan akan selalu mendukung program-
program yang menunjang kegiatan UMKM masyarakat
 Antusiasme masyarakat dalam kegiatan ini sendiri 
cukup tinggi terlihat dari stan yang disediakan dipenuhi oleh 
pengunjung dengan tetap memakai masker. Aneka jajanan 
berbuka puasa seperti puding,es buah, kue basah, serta lauk 
pauk terlihat diborong oleh para pengunjung stan pasar takjil. 
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Gus Ipul Resmikan Pasar Ramadhan, 
Upaya Peningkatan Perekonomian Kota Pasuruan
 Pasuruan Kota Madina - Wali Kota Pasuruan Saifullah 
Yusuf (Gus Ipul) membuka secara resmi Pasar Ramadhan 
di halaman Gedung Harmoni dan Taman Kota. Dalam 
sambutannya Gus Ipul menyampaikan Pasar Ramadhan 
merupakan upaya dari pemerintah Kota Pasuruan untuk 
meningkatkan perekonomian IKM/UMKM Kota Pasuruan
 “Dalam rangka untuk melayani masyarakat khususnya 
yang memerlukan sembako murah menjelang idul fitri, 
khususnya IKM/UMKM makanan dan minuman serta craft 
atau kerajinan dengan memanfaatkan adanya momentum 
bulan Ramadhan,” kata Gus Ipul pada Rabu, (20/04/2022)
 Kegiatan ini menampilkan segala produk IKM/UMKM, 
khususnya makanan dan minuman Kota Pasuruan, serta aneka 
kerajinan hasil karya IKM/UMKM. Dengan adanya kegiatan ini 
diharapkan perekonomian masyarakat Kota Pasuruan dapat 
meningkat menjelang masa endemi.
 “Tentu tantangan utama kita saat ini adalah kembali 
membangkitkan perekonomian kita. Memang belum 
sepenuhnya syarat-syarat untuk pulih itu kita penuhi tetapi 
dengan langkah-langkah yang terukur dengan berkolaborasi 
mudah-mudahan pra-syarat ekonomi bangkit ini lebih cepat 
didapatkan,” jelas Gus Ipul
 Pemerintah Kota Pasuruan tidak hanya menginisiasi 
kegiatan pasar ramadhan, tetapi juga bermaksud mengajak 
masyarakat Kota Pasuruan, termasuk jajaran aparatur Pemkot 
untuk berpartisipasi aktif mensukseskan kegiatan pasar 
Ramadhan ini dengan ikut membeli produk IKM/UMKM Kota 
Pasuruan sehingga tujuan pelaksanaan acara dapat tercapai.
 “Ibu dan Bapak bisa menikmati suasana sore di sekitar 
Taman Kota, nantinya busa berpartisipasi untuk membeli 
produk IKM/UMKM,” imbuh Gus Ipul
 Gus Ipul juga menyampaikan penyerahan bantuan 
pangan non tunai (BPNT) dari pemerintah kepada perwakilan 

Pasar Ramadhan

keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Pasuruan. hal 
ini dilatarbelakangi oleh upaya pemerintah dalam rangka 
melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintah 
memberikan bantuan sosial.
 “Bantuan dari pemerintah pusat BPNT yang diberikan  
untuk bulan Mei 2022 sebesar Rp. 200.000, tapi karena ada 
kelangkaan minyak goreng pemerintah memberikan bantuan 
tambahan khusus pembelian minyak goreng bulan April, Mei 
dan Juni sebesar Rp.100.000 per bulan sehingga totalnya 
Rp.300.000,” papar Gus Ipul
 “Saya sangat mendukung dan berharap pelaksanaan 
kegiatan pasar Ramadhan ini dapat terselenggara dengan 
sukses. Walaupun tidak terlalu besar, semoga kegiatan 
pasar Ramadhan ini dapat meningkatkan perekonomian 
masyarakat Kota Pasuruan, khususnya pelaku IKM/UMKM 
secara keseluruhan,” harap Gus Ipul. (lut)
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Gus Ipul : Merancang Peraturan Harus Selaras 
Dengan Aspirasi Dan Kepentingan Masyarakat

Pelayanan Publik

 Pasuruan Kota 
Madinah. Wali Kota 
Pasuruan Drs. H. 
Saifullah Yusuf (Gus 
Ipul) mengatakan 
p e m b e n t u k a n 
p e r a t u r a n 
p e r u n d a n g -
undangan di Kota 
Pasuruan haruslah 
dilandasi oleh 
aturan.
 P e m b e n t u k a n 
peraturan haruslah 
sesuai dengan asas-
asas pembentukan 
p e r a t u r a n 
p e r u n d a n g -

undangan yang baik, dan selaras dengan aspirasi dan 
kepentingan masyarakat.
 “Untuk membuat suatu peraturan apapun itu, 
diharapkan dapat memperhatikan asas peraturan 
perundangan yang baik. Supaya dapat selaras dan sesuai 
dengan kepentingan masyarakat,” kata Gus Ipul saat 
membuka acara kegiatan Legislative Drafting di Hotel ijen 
Suiters Resort , Senin (23/05/22) malam.
 Menurut Gus Ipul untuk menghindari terjadi 
permasalahan yang menghambat penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah. Hendaknya diupayakan produk 
hukum yang dihasilkan berdasarkan kewenangan 
daerah yang bersifat aspiratif, tidak duplikatif, dan secara 

legislative drafting benar dan efektif.
 “Untuk menghindari permasalahan yang substansial 
yang dapat menghambat penyelenggaraan pemerintah, 
upayakan dapat menghasilkan produk hukum yang 
nantinya dapat digunakan aparat daerah juga masyarakat,” 
ujar Gus Ipul saat membuka acara bimtek Legislatif 
Drafting di Hotel Ijen Suiters Resort, Malang
 Sebuah peraturan yang baik, lanjut Gus Ipul dapat 
dibuat dengan pemahaman dan proses legislative drafting 
yang baik pula. Fungsi legislative drafting dalam proses 
pembuatan peraturan perundang-undangan sangat 
penting karena hal ini bisa membantu dalam pembuatan 
produk hukum yang dilahirkan.
 “Penting sekali para peserta dapat memahami proses 
legislatif drafting, mengingat fungsi dari legislatif drafting 
ini sangat membantu dalam pembuatan produk hukum 
yang baik,” imbuh Gus Ipul
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Gus Ipul Sebut Perlu Komitmen Bersama 
dalam Peningkatan Pelayanan Publik

Pelayanan Publik

 P a s u r u a n 
Kota Madinah 
- Peningkatan 
pelayanan publik 
menjadi salah satu 
fokus Pemerintah 
Kota (Pemkot) 
Pasuruan. Hal 
ini merupakan 
upaya untuk 
m e w u j u d k a n 
Pasuruan Kota 
Madinah (Maju 
e k o n o m i n y a , 
indah kotanya, 
dan harmoni 
warganya).
 Menurut, Wali Kota 

Pasuruan Saifullah Yusus (Gus Ipul), untuk meningkatkan 
pelayanan public yang optimal maka perlu komitmen 
bersama dalam pelaksaananya. Hal ini disampaikan Gus Ipul 
saat membuka acara Internalisasi Standar Pelayanan Bagi 
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di Lingkungan 
Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2022 do Gedung Gradika, 
Selasa (31/05/2022.
 “Untuk itu, saya tegaskan lagi bahwa kita akan 
meningkatkan pelayanan publik, dan saya minta komitmennya 
dari bapak, ibu sekalian, “ ujar Gus Ipul
 Gus Ipul juga menyampaikan bahwa ada yang harus 
digaris bawahi dalam meningkatkan pelayanan public.

 “Pertama, kita lihat bahwa masih ada beberapa 
pelayanan kita yang belum optimal misal saja, di bidang 
pendidikan dan kesehatan. Ini, menjadi tiik tolak kita untuk 
meningkatkan pelayanan. Mana yang membuat pelayanan 
kita tidak optimal, perlu dicermati, “katanya.
 Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat 
Daerah Kota Pasuruan Cindy Tri Siwiyanti, S.H., M.Hum 
mengatakan bahwa Tujuan pelaksanaan kegiatan Internalisasi 
Standar Pelayanan Bagi Unit Penyelenggara Pelayanan 
Publik (UPP) ini adalah untuk memberikan pemahaman dan 
persamaan visi dari seluruh unit pelayanan di Lingkungan 
Pemerintah Kota Pasuruan agar terwujud sistem pelayana 
public yang layak.
 Kegiatan ini dihadiri juga oleh Wakil Wali Kota Pasuruan, 
seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Kepala UPT 
dan seluruh Kepala Sekolah TK, SD, SMP dan SMA se-Kota 
Pasuruan.(fit)
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Peluncuran Tahapan Pemilu 2024,
Arahan Presiden Tekankan Kualitas Pemilu 
Ditingkatkan Dan Menjadi Rujukan Dunia

Pemilu

 Pasuruan Kota Madinah - Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) RI mengagendakan tahapan Pemilu tahun 2024 dimulai 
pada 14 Juni 2022 sekaligus peluncuran resmi dimulainya 
tahapan Pemilu. Tahapan pemilu digelar selama 20 bulan 
sebelum hari pemungutan suara yang diputuskan jatuh 
tanggal 14 Februari 2024.
 KPU memulai acara seremoni peluncuran Pemilu 
Serentak 2024 di Kantor KPU RI yang diikuti via zoom dari 
penjuru tanah air diikuti Provinsi, Kabupaten dan Kota 
Seindonesia.
 Peluncuran tahapan penyelenggaran Pemilu 2024 
ditandai dengan menekan sirine.
 Mendagri Tito Karnavian menyampaikan arahan presiden 
Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemerintah mendukung penuh 
KPU dalam mempersiapkan seluruh tahapan Pemilu dan 
Pilkada 2024. Selasa (14/6/2022)
 “Pemerintah mendukung penuh seluruh pelaksanaan 
tahapan jadwal Pemilu dan Pilkada yang sudah ditetapkan 
tahapannya dimulai 14 Juni tahun 2022 hingga pemungutan 
suara Pemilu 14 Februari 2024, dan Pilkada serentak November 
2024,” ujarnya
Kemudian Jokowi menambahkan KPU harus meningkatkan 
kualitas Pemilu 2024 dan menjadi rujukan dunia.
 “KPU betul-betul menjaga dan meningkatkan kualitas 
Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 dan Indonesia 
menjadi rujukan dunia dalam penyelenggaraan Pemilu,” 
imbuhnya.
 Setelah membacakan arahan Presiden, Tito menambah-
kan KPU dapat meningkatkan partisipasi pemilih hingga 
memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
 “Karena itu dorong partisipasi pemilih yang tinggi 
termasuk di antaranya memberikan pendidikan politik 
secara masif. Pendidikan politik dalam arti agar masyarakat 
paham tentang hak-haknya dalam election pemilihan karena 
menentukan perjalanan bangsa ke depan,” harapnya.

 Hasyim Asy’ari selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) RI menyampaikan Pada malam hari ini, tanggal 14 
Juni 2022, kalau dihitung mulai dari 14 Februari 2024 hari 
pemungutan suara dihitung mundur, pada hari ini tepat 20 
bulan sebelum hari pemungutan suara.
 “Dan menurut mandat Konstitusi, dan mandat undang-
undang, pada hari ini tanggal 14 juni 2022 adalah hari 
dimulainya tahapan pemilu tahun 2024,” katanya
 Setelah tahapan awal Pemilu 2024 resmi dibuka, 
nantinya KPU baik RI, Provinsi, Kabupaten dan Kota merancang 
perencanaan program, kegiatan dan menyusun peraturan 
pelaksanaan penyelenggaraan pemilu.
Tahun 2024 akan menjadi tahun politik yang sangat ramai. 
Tidak hanya pemilu, pemilihan presiden dan kepala daerah 
serentak juga akan dilakukan di tahun yang sama.
Dalam sambutan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menekankan agar bersama-
sama menjaga semangat Pemilu sehingga menjadi hal baik 
yang bisa menciptakan persatuan dan kesatuan Indonesia 
bukan malah membelah Indonesia.
“Tahun 2024 pemilu harus dilakukan dan tidak ada 
penundaan,” tegasnya
Peluncuran tahapan Pemilu tahun 2024 via zoom atau daring.
Di Kota Pasuruan kegiatan zoom peluncuran ini 
diselenggarakan di Aula KPU Kota Pasuruan Yang  diikuti oleh 
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat 
Daerah (Sahari), Kepala Dinas Komunikasi, Informatika 
dan Statistik, Kepala Kesbangpol, Kabag Administrasi 
Pemerintahan, Kadis Perhubungan, Ketua KPU,  Forkopimda 
dan peserta partai politik.
Selain KPU, Bawaslu juga Gelar Apel Siaga Pengawasan 
Pemilu 2024, Apel Siaga Pengawasan Pemilu 2024 yang 
digelar Bawaslu RI kita ikuti secara daring oleh Bawaslu Kota 
Pasuruan.  Dimana diikuti oleh komisioner Bawaslu Kota 
Pasuruan bersama seluruh staf. (rmd/fit)
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Peringati Hari Pendidikan Nasional, 
Walikota Sebut Program Merdeka Belajar 

Solusi Pembelajaran Tepat di Masa Pandemi.

Pendidikan

 Pasuruan Kota Madinah - Memperingati Hari 
Pendidikan Nasional Tahun 2022, Pemerintah Kota Pasuruan 
menyelenggarakan Upacara Bendera di Lapangan BKD Kota 
Pasuruan pada Jumat (13/5/2022) pagi yang dipimpin oleh 
Walikota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
 Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta gabungan Korpri, 
PGRI, Mahasiswa Unmer Pasuruan, Akper Pasuruan, STKIP PGRI 
Pasuruan. Selain itu turut serta dalam upacara perwakilan dari 
Paskibraka, perwakilan Siswa dan Siswi SLTA dan SLTP di Kota 
Pasuruan.
 Peringatan Hari Pendidikan Nasional kali ini mengambil 
tema “Pimpin Pemulihan, Bergerak Untuk Merdeka Belajar. 
Pelaksanaan upacara sendiri berlangsung khidmat dan 
dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan. 
Yang menarik, peserta upacara seluruhnya mengenakan 
pakaian adat tradisional Indonesia.
 Gus Ipul yang pagi itu mengenakan busana tradisional 
khas masyarakat Madura dalam sambutannya menyampaikan 
bahwa program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh 
pemerintah menjadi kurikulum yang membuat ratusan ribu 
siswa dan siswi di Indonesia belajar dengan cara yang lebih 
fleksibel.
 “Kurikulum merdeka, yang berawal dari upaya untuk 
membantu para guru dan murid di masa pandemi terbukti 
mampu mengurangi dampak hilangnya pembelajaran 

dan telah diterapkan lebih dari 140.000 satuan pendidikan 
dengan cara belajar yang jauh lebih menyenangkan dan 
memerdekakan”, ujar Gus Ipul.
 Gus Ipul juga menyampaikan bahwa sistem asesmen 
nasional yang saat ini diterapkan tidak lagi terkesan menjadi 
sebuah ancaman bagi siswa dan siswi namun lebih bertujuan 
untuk memacu inovasi.
 “Saat ini sistem dibuat agar guru terus terdorong untuk 
belajar, supaya termotivasi untuk meningkatkan kualitas 
sekolahnya menjadi lebih inklusif dan bebas dari ancaman 
tiga dosa besar Pendidikan”, jelas Gus Ipul.
 Terkait dengan mulai melandainya pandemi Covid-19 di 
Indonesia, Gus Ipul juga menyinggung tentang kiprah para 
seniman dan pelaku budaya yang saat ini mulai bangkit dan 
bergeliat kembali dengan lebih merdeka.
 “Itu semua berkat kegigihan kita untuk melahirkan 
terobosan dana abadi kebudayaan dan kanal budaya pertama 
di Indonesia. Tidak ada lagi Batasan ruang dan dukungan 
berekspresi”, imbuh Gus Ipul
 Lebih lanjut Walikota juga menegaskan bahwa saat 
ini bangsa Indonesia telah membuktikan tidak lagi hanya 
menjadi pengikut, namun beranjak menjadi pemimpin dari 
gerakan pemulihan dunia.
 Di akhir sambutan, Gus Ipul memotivasi para peserta 
upacara khususnya dari kalangan siswa dan siswi untuk terus 
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Pendidikan

memacu diri berprestasi di lingkungannya masing-masing.
 “Manfaatkan aset Pemkot. Raihlah prestasi apapun itu 
asalkan positif. Tidak harus yang besar, mulai dari prestasi yang 
kecil-kecil dulu di lingkungan Anda masing-masing”, pungkas 
Gus Ipul.
 Pada kesempatan itu juga dilakukan seremoni 
pembagian penghargaan kepada para pemenang lomba 
Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi Tahun 2022 jenjang 
SD/SMP Negeri dan Swasta se Kota Pasuruan serta Lomba 
membatik tahun 2022 untuk siswa SD/MI, SMP/MTS Negeri 
dan Swasta se Kota Pasuruan yang dilaksanakan oleh Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan. (hly)
 Pemenang Kepala Sekolah Berprestasi dan Guru 
Berprestasi Tahun 2022 jenjang SD/SMP Negeri/Swasta se-
Kota Pasuruan :
 - Agus Harianto, S.Pd, MM (Juara I Kepala Sekolah 

Berprestasi /SMPN 11 Pasuruan)
 - Makhrus Siddiq, S.Psi, M.Pd (Juara II Kepala Sekolah 

Berprestasi/SMPN 7 Pasuruan)
 - Mochamad Amin, S.Pd, M.Pd (Juara III Kepala Sekolah 

Berprestasi /SMPN 5 Pasuruan)
 - Ahmad Marzuqi, S.Pd (Juara I Guru Berprestasi/SMPN 10 

Pasuruan)
 - Fika Rahmawati, M.Pd (Juara II Guru Berprestasi/SMPN 7 

Pasuruan)
 - Fahdina Ilmi, S.Pd.I (Juara III Guru Berprestasi/SMPN 1 

Pasuruan)
 - Dra. Hj. Endang Ganefa L. M.Pd (Juara I Kepala Sekolah 

Berprestasi / SDN Gentong)
 - Mustakin, S.Pd.I (Juara II Kepala Sekolah Berprestasi / SD 

Al Kautsar)
 - Suyatno (Juara III Kepala Sekolah Berprestasi/SD 

Muhammadiyah I)
 - Alvonsus Andriatmoko, S.Pd (Juara I Guru Berprestasi / 

SDK Sang Timur )
 - Noor Khotim Muhtarom, S.Pd.SD (Juara II Guru 

Berprestasi / SDN Kebonsari)
 - Nur Suero Kamalia, S.Pd (Juara III Guru Berprestasi / SD 

Nahdlatul Ulama)
 - Pemenang Lomba Membatik Tahun 2022 tingkat SD/MI, 

SMP/MTN Negeri/Swasta se Kota Pasuruan:
 - Achmad Rayyan Usman (Juara I Lomba membatik/ SDN 

Gentong)
 - Aqilah Nadya Shafwah (Juara II Lomba membatik/SDN 

Purutrejo)
 - Najwa Ahmad (Juara III Lomba membatik/SDN 

Petamanan)
 - Nurfita Julien Sari Akbar (Juara I Lomba membatik / 

SMPN 1 Pasuruan)
 - Miracle Yodha Widyarto (Juara II Lomba membatik/

SMPN 5 Pasuruan)
 - Silvirotus Saniyah (Juara III Lomba membatik / SMPN 5 

Pasuruan)
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Gus Ipul Sampaikan 
Anak-anak Harus Memiliki Spiritual dan 

Intelektual Happiness

Pendidikan

 Pasuruan Kota Madinah - Wali Kota Pasuruan 
Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meresmikan Asrama Ma’had 
Miftah An najah, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan 
e-magazine Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Pasuruan. 
Rabu (15/6/2022)
 Acara yang dilaksanakan di Asrama MAN Kota 
Pasuruan dihadiri Ketua MUI Kota Pasuruan, Pengurus 
Muhamadiyah, Kepala Departemen Agama, Perangkat 
Daerah Pemerinttah Kota Pasuruan dan diikuti guru, ustad 
dan ustadjah MAN Kota Pasuruan.
 Meskipun asrama miftah an-najah sudah diresmikan 
oleh Menteri Agama secara langsung perlu adanya forum 
untuk memperkenalkan Pesantren kepada masyarakat 
dengan harapan semakin dikenal dan semakin didukung 
yang nantinya memberikan manfaat bagi santri, murid dan 
masyarakat.
 Dalam sambutan Gus Ipul menyampaikan pendidikan 
mempunyai teori klasik yang disebut output ketika anak 
didik lulus harus memiliki keterampilan.
 “Lulusan madrasah harus memiliki penampilan fisik 
yang memadai dan menjadi bagian dari kurikulum yang 
membuat siswa dan siswi hidupnya lebih sehat,” ujarnya
Kemudian Gus Ipul mengharapkan siswa dan siswi memiliki 
spiritual happiness dan intelektual happiness yang 
nantinya memiliki kebahagiaan spiritual dan kebahagiaan 
intelektual .
 Kebahagiaan spiritual adalah orang yang selalu dekat 
dengan Allah swt  dalam  kondisi apapun.
 “Anak-anak kita ini yang pertama-tama dikuat hatinya 
untuk menjadi hamba yang dalam keadaan apapun harus 
kuat dan kokoh,” katanya
 Kebahagiaan intelektual adalah kemampuan untuk 
menggunakan akalnya dengan baik.

 “Madrasah sebagai tempat menciptakan produk 
inovasi bagaimana mengajak anak-anak kita bisa 
menggunakan akalnya dengan baik,” katanya
 Kemudian Gus Ipul menambahkan Anak-anak harus 
dapat mengikuti perkembangan teknologi, yang nantinya 
keterampilan yang dimiliki masih bisa digunakan.
 “Perkembangan teknologi saat ini adalah salah satu 
contoh mobil listrik dan teknologi metaphase harapannya 
anak-anak khususnya jurusan otomotif dapat mengikuti 
perkembangan teknologi  kedepannya,” harapnya
 Kemudian Gus Ipul mengapresiasi asrama Ma’had 
Miftah An najah yang ada di Kota Pasuruan.
 “Mudah-mudahan ini bisa diduplikat oleh madrasah 
yang lain baik negeri maupun swasta kedepannya dengan 
berbenah karena tantangannya akan semakin besar,” 
harapnya
 Diakhir sambutan Gus Ipul menyampaikan Pemerintah 
Kota Pasuruan sedang melakukan peningkatan layanan 
dengan operasi wajah pada gedung-gedung yang ada di 
Kota Pasuruan.
 “Salah satu venue MTQ Provinsi Jawa Timur Ke 30 
adalah Gedung Harmoni dan sepanjang jalan pahlawan 
yang akan menjadi kawasan heritage,”pungkasnya
 Gus Ipul juga akan membuat event-event yang 
banyak untuk menuju MTQ Provinsi Jawa Timur yang ke 30 
salah satunya dengan mengadakan karnaval kabupaten 
kota sejawa timur di Kota Pasuruan.
 Gus Ipul mengajak bersholawat sebagai kick off MTQ 
Provinsi Jawa Timur ke 30  bersama Habib Syech Bin Abdul 
Qodir Assegaf yang dilaksanakan sabtu 18 juni 2022 di 
Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan.
 Diakhir kegiatan Gus Ipul memotong pita bertanda 
telah dilaunchingnya Asrama Ma’had Miftah An najah (rmd)
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 Pasuruan Kota Madinah - Pemerintah Kota Pasuruan 
kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 Ini merupakan prestasi membanggakan kedua kalinya 
yang ditorehkan oleh Pemerintah Kota Pasuruan. Prestasi ini 
mempertahankan catatan apik sebelumnya pada tahun 2021 
dimana Pemkot Pasuruan juga mendapatkan penghargaan 
serupa.
 Kota Pasuruan juga mendapatkan apresiasi karena bisa 
menyerahkan LKPD tahun anggaran 2021 pada tanggal 24 
Maret 2022 atau sebelum batas akhir penyerahan.
 Penyerahan opini WTP BPK diserahkan secara langsung 
oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Joko Agus Setyono 
kepada Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di 
Auditorium Kantor BPK RI perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, 
Senin (23/5) sore.
 Dalam kesempatan ini, Gus Ipul menyampaikan rasa 
syukur atas kembali diraihnya Opini WTP dari BPK. Menurutnya 
prestasi ini dapat diraih berkat kerja keras bersama.
 “Alhamdulillah, ini tahun kedua kita berturut-turut 
meraih Opini WTP. Saya berterimakasih atas kerja keras semua 
OPD”, ujar Gus Ipul seusai menerima penghargaan WTP.
 Gus Ipul juga mengingatkan agar tidak cepat berpuas 
diri dan tidak lengah mengingat tantangan kedepan semakin 
berat, utamanya dalam upaya perbaikan menindaklanjuti 
rekomendasi dari BPK.
 “PR kita masih banyak, terutama tindak lanjut atas 
rekomendasi BPK terkait aset kita yang harus lebih tercatat 
dengan baik. Begitu pula halnya dengan perencanaan yang 
harus lebih dimatangkan kembali agar penganggaran kita 
juga lebih baik”,  kata Gus Ipul
 Ia juga mengatakan bahwa peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) juga menjadi fokus Pemkot Pasuruan kedepan 
dan Gus Ipul mengajak seluruh OPD, utamanya dinas terkait 
untuk lebih maksimal meningkatkan upaya peningkatan PAD 
Kota Pasuruan.
 “Kunci sukses untuk mewujudkan itu semua tentunya 
kolaborasi dan kerjasama seluruh OPD. Jangan ada ego 

sektoral. Itu kunci suksesnya” ucap Gus Ipul
 Gus Ipul berharap agar prestasi ini tidak membuat 
lengah dan justru bisa ditingkatkan kembali di tahun-tahun 
yang akan datang.
 Sementara Kepala BPK RI perwakilan Jawa Timur, Joko 
Agus Setyono menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah 
Daerah yang berhasil mempertahankan raihan Opini Wajar 
Tanpa Pengecualian. Menurut Joko, raihan opini WTP ini 
diharapkan dapat mendorong jajaran pemerintah daerah 
untuk meningkatkan tata kelola keuangan pemerintah yang 
transparan dan akuntabel.
 “Raihan opini WTP oleh pemerintah daerah diharapkan 
dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan 
masyarakat”, tutur Joko dalam sambutannya.
 Tidak lupa ia menyampaikan terimakasih kepada seluruh 
kepala daerah dan pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten/
kota atas kerjasama dan dukungan selama pelaksanaan 
pemeriksaan maupun dalam proses penyelesaian laporan 
hasil pemeriksaan.
 “Semoga kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut 
dan ditingkatkan sesuai fungsi dan kewenangannya masing-
masing”, imbuh Joko
 Dalam kesempatan ini, turut mendampingi Gus Ipul 
dalam menerima opini WTP, Wakil Wali Kota Pasuruan Adi 
Wibowo, Wakil Ketua DPRD, Dedy Tjahjo Poernomo, serta 
Sekretaris Daerah Rudiyanto,AP, M.M. (hly/fit)

Pemkot Pasuruan Kembali Raih Opini WTP dari BPK

Prestasi



32

 EDISI 02 TAHUN XIII  APRIL - JUNI 2022

Raih Penghargaan Program Inovasi Digital,
Gus Ipul Berharap Dapat Terus Melayani Masyarakat dengan Cepat

Prestasi

 Pasuruan Kota Madinah - Pemerintah Kota (Pemkot) 
Pasuruan raih penghargaam kategori program Inovasi 
Digital pada ajang Merdeka Award 2022 Kamis (24/06/2022). 
Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berharap 
penghargaan yang diberikan dapat terus memotivasi Pemkot 
Pasuruan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat 
terutama peningkatan pelayanan berbasis digital. Sehingga, 
masyarakat dapat merasakan pelayanan dengan cepat.
 “Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang 
setinggi-tingginya atas penghargaan ini. Memang pandemi 
mendorong kita untuk bertransformasi, baik kami pemerintah 
maupun institusi swasta berlomba-lomba untuk memberikan 
pelayanan yang terbaik dan cepat,” ujar Gus Ipul saat 
memberikan sambutan di Gedung Paviliun Provinsi Smesco, 
Jakarta.
 Gus Ipul juga mengatakan bahwa ini merupakan hasil 
dari belajar Pemkot Pasuruan kepada daerah-daerah lain 
seperti Kota Surabaya maupun Kabupaten Banyuwangi yang 
terlebih dulu menerapkan layanan digitalisasi,
 “Ini merupakan hasil belajar kami dari Kota Surabaya, 
Kabupaten Banyuwangi, ataupun kota-kota lain yang lebih 
dulu menerapkan layanan teknologi. Saya berharap dapat 

terus melayanan masyarakat dengan cepat, mudah diakses 
dan memuaskan, ” harapnya.
 Penghargaan tersebut diberikan lantaran kesuksesan 
Kota Pasuruan dalam menerapkan pelayanan berbasis digital 
seperi adanya aplikasi SPOT untuk sistem pembelajaran 
online terpadu, aplikasi e-Sambat sebagai media pengaduan 
masyarakat Kota Pasuran, aplikasi Sijaja sebagai sistem 
pelaporan kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota 
Pasuruan, Madinah Marketplace sebagai sarana masyarakat 
untuk membeli produ-produk UMKM Kota Pasuruan, dan lain 
sebagainya.
 “Semoga kedepannya Pemkot Pasuruan terus dapat 
berinovasi dan terus belajar kepada kota/kabupaten dan 
instansi lainnya dalam meningkatkan pelayanan publik 
melalui digitalisasi,” pungkasnya.
 Sebagai Informasi, Merdeka Award merupakan 
ajang penghargaan dan apresiasi bagi insan yang telah 
memberikan sumbangsih bagi kemajuan negeri. Ada lima 
kategori pada program Merdeka Award 2022, yakni Program 
Inovatif untuk Negeri, Program Kreatif Pariwisata, Inovasi 
Digital, Program Pemberdayaan UMKM dan Sosok Inspiratif 
untuk Indonesia. (fit)
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GELAR RAKOR PERSIAPAN RAMADHAN,
Gus Ipul Sampaikan Aturan Pelaksanaan Ramadhan-Idul Fitri di Kota Pasuruan

Rakor

 Pasuruan Kota Madinah - Menyambut bulan suci 
ramadhan 1443 H, Pemerintah Kota Pasuruan bersama 
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia melaksanakan 
Rapat Koordinasi (Rakor) terkait aturan penyelenggaraan 
ibadah di bulan suci ramadhan dan persiapan Idul Fitri 
1443 H. Dimana kegiatan ini, dihadiri oleh Wakil Wali Kota 
Pasuruan, Jajaran Forkopimda serta para Tokoh Agama.
 Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) 
mengatakan Kota Pasuruan saat ini secara normatif berada 
pada level satu untuk penyebaran covid-19, hal ini sesuai 
dengan istruksi Menteri Dalam Negeri terkait penyebaran 
covid-19. ia mengatakan Puasa ditahun ini sama seperti 
tahun sebelumnya dimana masih dalam suasana pandemi 
covid-19.
 Gus Ipul memaparkan terkait vaksinasi di Kota 
Pasuruan, dengan rincian sebagai beriku; untuk masyarakat 
umum pada dosis pertama 110,3 persen, dosis kedua 91,49 
persen dan boster 16,65 persen, untuk lansia pada dosis 
pertama 72,13 persen, dosis kedua 60,96 persen dan boster 
16,4 persen, untuk anak usia diatas 16 tahun dosis pertama 
91 persen, dan dosis kedua 74 persen.
 “Jadi kalau kita melihat data seperti ini seharusnya kita 
berada dilevel satu kalau level satu artinya lebih longgar,” 
ujarnya. Saat memimpin rapat koordinasi di Pendopo Surga 
Surgi Kota Pasuruan, Sabtu (2/4/2022) sore.
 Gus Ipul menyampaikan bahwa Pemerinta Kota 
Pasuruan bersama Dewan Majelis Ulama Indonesia 
membuat aturan pelaksanaan bulan Ramadhan. Aturan 
tersebut dilandasi pada Instruksi Menteri Dalam Negeri 
nomor 18 tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan 
kegiatan masyarakat, Surat Edaran Menteri Agama nomor 
08 tahun 2022 tentang panduan penyelenggaraan ibadah 
pada bulan ramadhan dan idul fitri 1443 H, Peraturan Wali 
Kota Pasuruan nomor 35 tahun 2020 tentang pedoman 
hidup bersih, sehat, disiplin dan produktif pada masa 
pandemi covid-19 menuju tatanan normal baru dan fatwa 
MUI nomor kep-28/DP-MUI/III/2022 tentang pelaksanaan 

ibadah dalam masa pandemi.
 Aturan tersebut meliputi rumah makan/ warung 
yang diharapkan buka mulai jam 16.00 sampai dengan 
04.00 WIB, kegiatan pasar takjil diperbolejkan namun 
tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan dab 
tempat ibadah diperbolehkan menyelenggarakan terawih 
berjamaah ataupun kegiatan lainnya dengan catatan tetap 
melaksanakan protokol kesehatan.
 “Pedoman Seruan ini dibuat untuk masyarakat luas 
yang melaksanakan aktifitas baik dimasjid, musholla 
dan tempat-tempat lain untuk menyemarakkan bulan 
ramadhan,” katanya
 Ia juga menambahkan bahwa Sholat lima waktu, 
teraweh, witir berjamaah serta sholat idul fitri dapat 
dilaksanakan didalam masjid, musholla dan lapangan 
dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan 
tadarus, baca alquran dimasjid dan musholla yang 
menggunakan pengeras suara hendaknya diakhiri pukul 
22.00 WIB.
 “Pengumpulan dan pembagian zakat mal, zakat fitrah 
dan infaq dapat dilaksanakan dimasjid atau musholla atau 
ditempat lain yang ditentukan untuk disampaikan kepada 
yang berhak menerimanya dengan mematuhi protokol 
kesehatan,”imbuhnya
 Kemudian gus ipul menekankan dimalam idul fitri 
1443 H tidak diadakan takbir keliling, takbir hanya dapat 
dikumandangkan dimasjid dan musholla dengan peserta 
terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan.
 “Dihari raya idul fitri 1443 H, halal bihalal, silatuhrahmi 
dan ziarah kemakam dapat dilakukan dengan tetap 
menjaga protokol kesehatan,” pungkasnya.
 Gus Ipul juga melarang membuat, menjual, membeli 
dan membunyikan petasan atau mercon saat Ramadhan 
dan Idul Fitri.
 Diakhir kegiatan Gus Ipul mengharapkan dibentuknya 
timm patroli bersama untuk mensosialisasikan ketentuan 
yang telah dibuat dan menindak lanjuti peraturan. (rmd/fit)
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 Pasuruan Kota Madinah - Lima Kelurahan di wilayah 
Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan ditetapkan sebagai 
Kampung Restorative Justice. Lima kelurahan tersebut 
adalah Kelurahan Tambaan, kelurahan Ngemplakrejo, 
Kelurahan Bugul Lor, Kelurahan Pekuncen dan Kelurahan 
Petamanan.
 Kampung Restorative Justice ini diresmikan langsung 
oleh Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Kepala 
Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan Dr. Maryadi Idham Khalid 
(Maryadi) di Kecamatan Panggungrejo, Kota pasuruan, Senin 
(04/4/2022).
 Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berharap 
keberadaan Kampung Restorative Justice yang baru saja 
diresmikan di Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan 
dapat bermanfaat bagi penegakkan hukum di masyarakat.
 Tentunya, mengacu pada nilai-nilai keadilan Restorative 
menutut peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 
tentang penghentian penuntutan berdasarkan Restorative 
Justice.
 “Saya atas nama Pemerintah Kota Pasuruan sangat 
menyambut baik dan mendukung penuh inisiasi Bapak 
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan di 5 Kelurahan di 
wilayah Kecamatan Panggunrejo ini. Semoga pembentukan 
Kampung Restorative Justice ini dapat bermanfaat bagi 
masyarakat Kota Pasuruan khususnya dalam menyelesaikan 
pemasalahan hukum di kehidupan sehari-hari,” ujar Gus Ipul.
 Penyelesaian perkara hukum yang berpedoman 
pada Restorative Justice ini sesuai dengan kearifan lokal 
masyarakat Indonesia. Dimana kita dapat menyelesaikan 
masalah secara kekeluargaan dengan cara bermusyawarah.
 “Saya berharap program Restorative Justice ini dapat 
dirasakan manfaatnya khususnya oleh masyarakat di wilayah 
5 Kelurahan. Oleh karena itu, saya minta kepada Camat dan 
Lurah hingga perangkatnya agar membantu Kejaksaan 
Negeri Kota Pasuruan untuk mensosialisasikan program ini 

kepada masyarakat.,” imbuhnya.
 Gus Ipul juga berharap semua kelurahan di Kota 
Pasuruan dapat membentuk kampung Restorative Justice
“Semoga dengan diresmikan Kampung Restorative Justice 
di 5 Kelurahan ini dapat menginspirasi kelurahan-kelurahan 
lainnya, sehingga seluruh masyarakat Kota Pasuruan dapat 
merasakan manfaat adanya program ini,” harapnya.
 Sementara itu, Maryadi mengatakan bahwa tidak 
semua kasus hukum dapat difasilitasi melalui Restorative 
Justice.
 “Ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk diselesaikan 
secara Restorative Justice. Pertama mereka yang belum 
pernah tersangkut hukum tindak pidana. Kedua, ancaman 
hukuman dari perbuatanya kurang dari 5 tahun. Ketiga, 
kerugian korban tidak lebih 2,5 juta Rupiah,” kata Maryadi.
 ia juga memberikan contoh tindak pidana yang bisa 
diselesaikan secara Restorative Justice.
 “Misalnya, yang hukuman maksimal 5 tahun. Tetapi 
jika pelaku baru pertama kali melakukan dan belum pernah 
tersangkut kasus hukum dan kerugian korban tidak lebih 
2,5 juta Rupiah, maka tuntutanya bisa dihentikan dan 
diselesaikan secara Restorative Justice,” pungkasnya. (fit)

Pemkot - Kejari Kota Pasuruan 
Tetapkan Kecamatan Panggungrejo sebagai Kampung Restorative Justice

Restorative Justice
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Gus Ipul : Restorative Justice Upaya Mewujudkan 
Keadilan Hukum Bagi Masyarakat

 Pasuruan Kota Madinah - Wali Kota Pasuruan 
Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyambut baik launching 
Kampung Restorative Justice di wilayah Kota Pasuruan. 
Menurut Gus Ipul, Restorative Justice merupakan upaya 
untuk mengajak masyarakat menyelesaikan masalah 
hukum dengan musyawarah
 Hal tersebut disampaikan Gus Ipul dalam peresmian 
Kampung Restorative Justice di lima kelurahan di Kota 
Pasuruan pada Senin (11/04/2022) malam bertempat di 
Pendopo Kelurahan Pekuncen. Kelima kelurahan yang 
ditetapkan oleh Gus Ipul Bersama dengan Kepala Kejaksaan 
Negeri Kota Pasuruan, Dr. Maryadi Idham Khalid adalah 
Kelurahan Pohjentrek, Kelurahan Wirogunan, Kelurahan 
Tembokrejo yang masuk dalam wilayah Kecamatan 
Purworejo.
 Dua kelurahan berikutnya adalah Kelurahan Trajeng 
dan Kelurahan Mandaranrejo yang merupakan wilayah 
Kecamatan Panggungrejo. Kegiatan itu sendiri juga dihadiri 
oleh jajaran Forkopimda Kota Pasuruan serta Kepala 
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kota Pasuruan. Gus Ipul 
berharap masyarakat Kota Pasuruan dapat mengetahui 
dan memahami esensi dari adanya Restorative Justice, 
yaitu tidak semua perkara harus dipidanakan.
 “Program Restorative Justice ini harus terus 
disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat 
semakin paham bagaimana menyelesaikan permasalahan 
tidak harus dengan langkah pidana namun bisa dengan 
mediasi atau musyawarah”, ujarnya
 Menurut Gus Ipul, menyelesaikan perkara dengan cara 
musyawarah atau mediasi, membuat pihak yang melakukan 
kesalahan diharapkan untuk sadar tidak lagi melakukan 
kesalahan yang sama. Sedangkan bagi pihak yang menjadi 
korban, diharapkan membangun kewaspadaan untuk 
tidak lagi menjadi korban tindak pidana.
 Lebih lanjut Gus Ipul mengharapkan peran para Lurah, 

Camat, dan tokoh masyarakat untuk bisa mensosialisasikan 
Restorative Justice kepada masyarakat sebagai bentuk 
penyuluhan hukum bagi warga Kota Pasuruan.
 “Publikasi tentang Restorative Justice juga harus terus 
dilakukan melalui media-media yang ada di Kota Pasuruan, 
agar masyarakat semakin paham dan program ini dapat 
dimanfaatkan warga Kota Pasuruan”, imbuhnya.
 Gus Ipul juga menambahkan bahwa terobosan 
layanan hukum berupa Kampung Restorative Justice ini 
merupakan langkah kongkret membangun kesadaran 
masyarakat untuk tidak melanggar hukum. 
“Harapan kita semua, dengan Kerjasama berbagai pihak 
kita bisa mengurangi tindak pidana di Kota Pasuruan secara 
signifikan,” pungkasnya
 Sementara itu, Kepala Kajari Kota Pasuruan Dr. Maryadi 
Idham Khalid  mengapresiasi peran serta dan komitmen 
Pemerintah Kota Pasuruan dalam mendukung program 
Restorative Justice.
 Menurutnya salah satu faktor yang mendorong 
lahirnya Restorative Justice adalah keterbatasan kapasitas 
di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
 “Faktor keterbatasan kapasitas Lapas membuat 
kita mencari jalan bagaimana masalah hukum ini bisa 
terselesaikan dengan baik dan lapas menjadi tidak begitu 
penuh”, ujar Maryadi.
 “Melihat beberapa fenomena yang terjadi di tengah 
masyarakat dimana seharusnya sebuah masalah tidak 
perlu dibawa ke ranah pidana, maka dicanangkanlah 
bentuk penyelesaian hukum melalui restorative justice 
yang mengedepankan asas musyawarah”, ujarnya
Maryadi juga berharap masyarakat memahami Restorative 
Justice sebagai sebuah bentuk penyelesaian hukum yang 
diakui oleh undang-undang dan mengubah paradigma 
masyarakat bahwa tidak semua permasalahan harus 
diselesaikan melalui pemidanaan.  (hly)

Restorative Justice



36

 EDISI 02 TAHUN XIII  APRIL - JUNI 2022

Pelatihan Data Statistik Sektoral, 
Menuju Satu Data

Satu Data

 Di era keterbukaan informasi, data merupakan 
bagian yang tidak bisa terpisahkan. Data sangat diperlukan 
untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan 
daerah. Dengan kemajuan teknologi data merupakan 
sumber dari informasi. Oleh karena itu dibutuhkan data 
yang berkwalitas, akurat, relevan, mutakhir, terpadu, 
dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan 
dibagipakaikan antar perangkat daerah.
 Tantangan penyediaan data berkwalitas adalah 
bagaimana mengintegrasikan data-data tersebut dalam satu 
media atau portal sehingga masyarakat dapat lebih mudah 
mengakses data sesuai dengan kebutuhan.
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 
2016 tentang perangkat daerah maka telah dibentuk suatu 
perangkat daerah yang membantu pemerintah dalam 
urusan statistik sektoral. Berdasarkan peraturan diatas Dinas 
Komunikasi, Informatika Dan Statistik ditunjuk sebagai 
pelaksana urusan pemerintahan di bidang  statistik sektoral. 
Salah satu kegiatannya adalah menjadikan data statistik 
sektoral yang tersebar diseluruh organisasi perangkat daerah 
menjadi “satu data” dengan memastikan bahwa seluruh 
data dari organisasi perangkat daerah dapat mengalir dan 
dimanfaatkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan 
Statistik sebagai wali data.
 Data statistik sektoral menjadi salah satu bagi pemerintah 
dalam mengambil kebijakan maka Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik memfasilitasi perangkat daerah 
yang diwakilkan prakom sebagai pengolah data untuk lebih 
memudahkan pengumpulan data dengan memberikan 
pelatihan selama dua hari dari tanggal 24 sampai dengan 
25 mei 2022 dengan harapan perangkat daerah dapat lebih 
aktif dalam update data, peserta didampingi narasumber dan 
programmer untuk penggunaan aplikasi. kegiatan berlokasi 
di Valencia Bakery Café & Resto Kota Pasuruan.

 Dalam arahan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika 
dan Statistik Kokoh Arie Hidayat, SE, S.Sos, MM (Kokoh) 
menyampaikan  ketika ada aplikasi yang paling pokok adalah 
data, kalau datanya tersedia maka sasarannya akan tepat. 
Selasa (24/05/2022)
 “Data harus berhubungan dengan data yang lain by 
name by addres yang digunakan untuk tepatnya sasaran dari 
program-program  pemerintah dan juga sebagai perencanaan 
yang tepat ditahun berikutnya,” ujarnya
 Kemudian Kokoh juga mencontohkan kabupaten 
sumedang  yang telah sukses menerapkan satu data yang 
terintegrasi.
 “Salah satunya Dispenduk capil di kabupaten sumedang, 
data penduduknya sudah terintegrasi dengan data yang 
lain sehingga selain untuk membuat KTP dan KK, data 
tersebut juga bisa terkonfirmasikan dengan data kesehatan, 
pembuatan SIM, Penerima bantuan dari Pemerintah dan lain 
sebagainya,” imbuhnya
 Kokoh mengharapkan dengan pelatihan ini perangkat 
daerah dapat menghasilkan data yang lebih valid, data yang 
lebih banyak, data yang lebih detail levelnya juga lebih dalam 
data yang terintegrasi.
 “Berkali-kali mungkin pak wali membahas piro jumlah 
tukang pecel disatu kelurahan, laki atau perempuan termasuk 
perempuan kepala keluarga atau bukan seharusnya kita 
mempunyai data yang detail, valid dan terintegrasi  sehingga 
terkonfirmasikan bahwa yang bersangkutan warga kota 
pasuruan,” pungkasnya  Pelatihan data statistik sektoral 
dipimpin langsung Kepala Dinas Komunikasi, Informatika 
dan Statistik Kokoh Arie Hidayat, SE, S.Sos, MM (Kokoh), 
didampingi Kepala Bidang Statistik dengan narasumber dari 
BPS Kota Pasuruan dan Griyo Melati dan diikuti peserta dari 
perangkat daerah. (rmd)
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Summer Green Camp, Gus Ipul Sampaikan
Bangun Kesadaran Untuk Menjaga Lingkungan

Summer Green Camp

 Pasuruan Kota Madinah - Summer Green Camp 
merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengisi waktu 
libur dengan kegiatan edukatif tetap menyenangkan 
dengan peserta anak-anak maupun remaja yang 
ditampung sebuah tempat mirip asrama bentuknya bisa 
barak, kabin, dan tenda.
 Secara umum summer green camp mempunyai 
kegiatan yang variatif memadukan petualangan, olah raga, 
budaya, kuliner dan lain sebagainya.
 Ada berbagai kegiatan yang bisa diikuti oleh peserta 
biasanya yang dilakukan secara berkelompok agar 
peserta bisa berkomunikasi dengan peserta lainnya dan 
kegiatannya banyak dilakukan diluar ruangan agar dapat 
lebih dekat dengan alam.
 Ada banyak manfaat yang dihasilkan dari acara ini 
Anak-anak akan memperoleh keterampilan, kepemimpinan 
dan kemandirian dalam diri dan menjadi lebih bertanggung 
jawab.
 Festival Peduli Lingkungan Summer Green Camp 
merupakan kegiatan Pemerintah Kota Pasuruan dengan 
leading sector Badan Perencanaan Pembangunan, 
Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) 
pertama kali dilaksanakan setelah pandemi covid-19.
 Dalam sambutan Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf 
(Gus Ipul) menyampaikan kegiatan Summer Green Camp 
merupakan kegiatan yang dilakukan Bapelitbangda untuk 
mempertemukan lintas generasi dalam membangun 
kesadaran untuk menjaga bumi bisa diwujudkan. Jum’at 
(10/06/2022) berlokasi Area Taman TPA Blandongan.
 “Betapa pentingnya kita menjaga lingkungan, 
buminya satu manusianya terus bertambah maka ada 
upaya yang nyata dalam rangka menyeimbangkan 
hubungan antara manusia dengan alam dengan kegiatan 
ini diharapkan nanti memiliki kesadaran,” ujarnya
 Gus Ipul juga menyampaikan cerita gurunya bahwa 
Kota Pasuruan ini punya laut, punya daratan dan sebelahnya 

di Kabupaten ada pegunungan, laut itu untuk harian 
karena bisa cari ikan setiap harinya, daratan yang datar 
ini untuk bulanan padi, jagung dan sebagainya kemudian 
pegunungan ini tahunan Sengon, Jati dan sebagainya.
 “Ini Sunatullah kita menyadari lingkungan harus 
dirawat agar tidak terjadi musibah, Summer Green 
Camp merupakan pembangunan berkelanjutan artinya 
pembangunan sekarang ini harus mempertimbangkan 
anak cucu kita dimasa yang akan datang dan diwariskan,” 
imbuhnya
 Gus Ipul juga mengingatkan peserta untuk evaluasi, 
semakin kita makmur pelan-pelan kita merusak bumi 
contoh kita tidak bisa nyaman hidup tanpa AC (Air 
Conditioner), makanan cepat saji yang botol plastik sampah 
kalau ditanam tidak akan hancur meskipun jutaan tahun 
dan sebagainya.
 “TPA di Kota Pasuruan sudah terpisah antara yang 
organik dan non organik artinya kesadaran masyarakat 
sudah tumbuh ,” katanya
  Gus Ipul juga mengajak peserta untuk menjadi 
pelopor mencintai lingkungan yang dimulai dari bersih 
toiletnya, bersih dapurnya, bersih kamarnya, bersih ruang 
tamunya dan yang terakhir bersih lingkungannya.
 “Stunting berawal dari sanitasinya tidak sehat, 
airnya tidak sehat, makanannya tidak sehat kemudian 
mempengaruhi ibu hamil sehingga akan menyebabkan 
kurang produktif,” pungkasnya
 Gus Ipul berharap TPA di Kota Pasuruan nantinya akan 
menjadi TPA terbaik di Jawa Timur dengan memperkuat 
TPS (Tempat Pembuangan Sementara).
 Diakhir sambutan Gus Ipul juga mengajak peserta 
untuk menyukseskan MTQ Provinsi Jawa Timur ke 30 yang 
akan dilaksanakan di Kota Pasuruan pada tahun 2023 
kemudian memperkenalkan jingle Pasuruan Resik dan 
sebelum acara dimulai diberikan santunan untuk anak 
yatim sekitar TPA. (rmd)
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Siap Percantik Alun-Alun Kota, Pemkot Pasuruan 
Sosialisasikan Penataan Wisata Religi Terintegrasi

Wisata

 Pasuruan Kota Madinah - Untuk meningkatkan 
kunjungan wisatawan ke Kota Pasuruan, salah satu program 
Pemerintah Kota Pasuruan adalah melakukan revitalisasi 
Alun-Alun Kota Pasuruan. Langkah awal mewujudkan 
program tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi 
Penataan Kawasan Wisata Religi Terintegrasi Alun-Alun Kota 
Pasuruan pada Senin (27/6/2022) di gedung Gradika dengan 
mengundang kepala perangkat daerah, Lurah, Camat, dan 
perwakilan warga serta pedagang kaki lima di kawasan 
Alun-Alun Kota Pasuruan
 Sosialisasi ini digelar agar para stakeholder dan 
pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi yang 
utuh terkait program Pemkot Pasuruan menata kawasan 
alun-alun kota. Walikota Pasuruan, Drs. H Saifullah Yusuf 
menyampaikan bahwa penataan kawasan alun-alun 
menjadi sebuah urgensi yang harus dilaksanakan. Hal ini 
mengingat potensi peningkatan perekonomian di kawasan 
sekitar alun-alun sangat besar.
 “Kota Pasuruan dianugerahi potensi wisata religi yang 
sangat besar dengan adanya makam Kyai Hamid yang 
terletak dekat dengan Alun-Alun. Kita ingin wisatawan 
yang datang tidak hanya berziarah, namun juga menikmati 
kawasan alun-alun dan membelanjakan uangnya di sekitar 
Alun-Alun”, ujar Gus Ipul
 Demi mewujudkan hal tersebut, Gus Ipul menjelaskan 
bahwa langkah awal yang harus dilakukan adalah membuat 
wisatawan betah berlama lama di kawasan alun-alun. 
Terdapat beberapa program yang akan dilakukan oleh 
Pemkot Pasuruan demi menjadikan alun-alun kota sebagai 
ikon baru Kota Pasuruan.
 Menurut Gus Ipul, upaya mempercantik Alun Alun 
menjadi komitmen Pemkot Pasuruan dalam memberikan 
palayanan kepada wisatawan khususnya peziarah makam 
Kyai Hamid serta masyarakat umum yang datang ke Kota 
Pasuruan.
 “Di kota lain alun-alun ditata sedemikian rupa agar 
menjadi jujugan wisatawan. Kita buat alun-alun menjadi 
lebih cantik dengan melakukan revitalisasi di beberapa titik. 
Selain itu kita akan tata juga lokasi para pedagang di sekitar 
alun alun agar wisatawan setelah berziarah ke makam Kyai 
Hamid, tidak buru buru pulang. Namun bisa belanja belanja 
dulu di Kota Pasuruan”, ucap Gus Ipul
 Mengutip keterangan yang disampaikan oleh Walikota, 
terdapat beberapat sasaran revitalisasi yang akan digarap 
oleh Pemkot Pasuruan. Diantaranya adalah pembangunan 
payung Madinah, revitalisasi drainase dan trotoar, revitalisasi 
taman dan tugu alun-alun, revitalisasi kawasan water 
tower sebagai sentra pedagang kaki lima dan pusat oleh 
oleh, revitalisasi penerangan jalan umum dan fasilitas 
keselamatan, serta penataan pedagang kaki lima.

 “Tujuan Pemkot merevitalisasi alun-alun ini semata 
mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota 
Pasuruan. Ribuan wisatawan datang untuk berziarah. Jika 
semakin banyak yang datang ke Kota Pasuruan dan kerasan, 
mereka belanja, otomatis pendapatan para pedagang ini 
akan meningkat”, kata Gus Ipul
 Gus Ipul juga menambahkan bahwa  kebersihan di 
Kota Pasuruan juga menjadi perhatian pihaknya bersama 
para jajaran terkait. Menurutnya untuk menunjang kawasan 
wisata religi terintegrasi maka masyarakat Kota Pasuruan 
harus disiplin dalam ikut menjaga kebersihan di Kota 
Pasuruan agar wisatawan merasa nyaman.
 Ini adalah langkah untuk mewujudkan Kota Pasuruan 
yang Madinah. Maju ekonominya, indah kotanya, harmoni 
warganya. Untuk itu saya mohon dukungan semua pihak 
dalam pembangunan ini agar Kota Pasuruan semakin maju”, 
jelas Gus Ipul
 Dalam kegiatan tersebut para undangan diberikan 
kesempatan untuk memberikan masukan serta menyampai-
kan uneg-uneg terkait program revitalisasi kawasan alun-
alun. Para undangan ini sangat mendukung program Pemkot 
demi tujuan memperindah kota Pasuruan yang bermuara 
pada peningkatan perekonomian masyarakat. (hly)
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