
1

 MEDIA INFORMASI PEMERINTAH KOTA PASURUAN



2

 EDISI 03 TAHUN XIII  JULI - SEPTEMBER 2022



3

 MEDIA INFORMASI PEMERINTAH KOTA PASURUAN

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

 Puji syukur atas kehadirat Tuhan YME karena Majalah Bangkit 
kembali menerbitkan edisi triwulan tiga untuk senantiasa memberikan 
informasi pembangunan serta program kerja yang telah dilaksanakan 
oleh Pemkot Pasuruan. 
 Momen HUT Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di Kota 
Pasuruan dirayakan dengan meriah. Gelaran Liga Tarkam “Golek Sehat 
Golek Seneng” kembali dilaksanakan. Tidak hanya dari cabang sepak 
bola, berbagai perlombaan bertajuk Event Olahraga Merah Putih 
dilaksanakan disambut antusiasme masyarakat. Karnaval budaya yang 
sempat vakum salama pandemi Covid-19, tahun ini kembali diadakan. 
Patut kita syukuri mengingat selama pandemi, event semacam ini sangat 
jarang bahkan sempat tidak diijinkan digelar. 
 Majalah Bangkit edisi kali ini juga memotret bagaimana peningkatan 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi salah 
satu perhatian Walikota Pasuruan, Drs. H. Saifullah Yusuf. Peningkatan 
kinerja ASN juga dilakukan melalui beberapa upaya seperti mutasi 
pejabat eselon dan fungsional. Penguatan pesan pengoptimalan kinerja 
juga dilakukan oleh Walikota melalui beberapa apel bersama pejabat 
eselon hingga kepala sekolah. Peningkatan kinerja ASN serta penegakan 
integritas melalui sikap anti korupsi akan bermuara pada tercapainya visi 
Pasuruan Kota Madinah demi kesejahteraan masyarakat Kota Pasuruan.
 Terakhir, Redaksi Majalah Bangkit senantiasa berharap saran dan 
kritik membangun dari para pembaca untuk menjadi cambuk bagi 
kami agar terus meningkatkan kualitas informasi yang kami sajikan. 
Terimakasih. 

Salam
Redaksi
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Fatma : Perempuan Punya Potensi 
sebagai Pengungkit Kesejahteraan Keluarga

KAJIAN UTAMA

 Pasuruan Kota Madinah - Ketua Tim Penggerak 
(TP) PKK Kota Pasuruan Fatma Saifullah Yusuf (Fatma) 
mengatakan, perempuan mempunyai potensi sebagai 
pengungkit kesejahteraan keluarga. Hal ini disampaikan saat 
memberikan sambutan pada acara Pelatihan Olahan Pangan 
Berorientasi Pasar bagi PEKKA di Rumah Makan Gedoeng 
Woloe, Senin (04/07/2022)
 “Para perempuan memiliki potensi sebagai 
pengungkit kesejahteraan keluarga, kelak diharapkan dapat 
mengembangkan seluruh potensi dan membangun karakter 
yang tangguh, inovatif, kreatif dan cerdas sehingga mampu 
memperbaiki kehidupannya sendiri agar lebih sejahtera,” 
kata Fatma dalam acara pelatihan olahan pangan.
 Berdasarkan data jumlah penduduk miskin Kota 
Pasuruan pada Tahun 2021 sekitar 13.970 jiwa. Menurut Fatma 
yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan 
dengan memberdayakan masyarakat Kota Pasuruan, salah 
satunya dengan memberdayakan perempuan.
 “Menurut data dari BPS angka kemiskinan kita 
mencapai 13.970 jiwa, sehingga untuk mengurangi angka 
kemiskinan ini ialah dengan memberdayakan masyarakat 
salah satunya memberdayakan perempuan,” katanya.
 Fatma juga menyampaikan pemberdayaan bagi 
Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) bertujuan untuk 
membangun ekonomi yang mandiri .
 “Program ini di gelar supaya ibu-ibu PEKKA tidak lagi 
tergantung pada orang lain, harus terus belajar dan tetap 
semangat agar menjadi ibu yang dapat di banggakan putra 
putrinya kelak,” ujar fatma.
 Menurutnya, pemberdayaan bagi PEKKA melalui 
pelatihan olahan pangan ini diharapkan dapat meng-
optimalkan ketersediaan bahan pangan lokal yang 
melimpah di Kota Pasuruan, agar dapat lebih beragam dan 
bernilai jual lebih tinggi.
 Pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari dengan 
harapan agar perempuan kepala keluarga dapat lebih 

berdaya dalam rangka ikut membangun tatanan masyarakat 
yang sejahtera, adil gender, dan bermartabat sekaligus 
membangun ekonomi yang mandiri bagi perempuan kepala 
keluarga.
 “Pelatihan ini digagas agar ibu-ibu sebagai kepala 
keluarga lebih berdaya, lebih mandiri dan nantinya dapat 
berkontribusi untuk membangun masyarakat yang lebih 
sejahtera,” jelas Fatma.
 Terakhir Fatma juga berpesan perlu adanya 
keterlibatan aktif dari ibu-ibu PEKKA, menyerap dengan baik 
serta mempraktikan ilmu yang akan diberikan oleh para 
narasumber.
 “Saya berharap adanya keterlibatan aktif dari ibu-ibu 
PEKKA untuk bisa memanfaatkan dan terus meningkatkan 
keterampilan ibu-ibu supaya dapat meningkatkan 
kesejahteraan keluarga”, tutup Fatma.
 Acara Pelatihan Olahan Pangan Berorientasi Pasar 
bagi PEKKA diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Dan 
Ketahanan Pangan yang berkolaborasi dengan DP3AKB, 
Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas 
Perikanan, dan Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Pasuruan. 
(lut/fit).
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Mutasi 12 Pimpinan Tinggi Pratama, 
Gus Ipul : Lebih Tingkatkan Prestasi

KAJIAN UTAMA

 Wali Kota Pasuruan - Saifullah Yusuf (Gus Ipul), 
merombak posisi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. 
Pengambilan sumpah jabatan di lakukan di Gedung 
Gradika, Senin (29/8/2022) siang. Ada 12 pimpinan OPD 
yang dipindahkan ke jabatan baru.
 Gus Ipul menyampaikan peningkatan kinerja menjadi 
tujuan utama perombakan ini. Oleh karena itu, peningkatan 
prestasi harus menjadi landasan utama kepala OPD.
 “Apakah sebelumnya masih ada yang kurang? Kalau 
dinilai kurang ya kurang terus tidak ada yang sempurna 
karena sempurna hanya milik Allah. Tapi kita ingin apa yang 
kita capai terus meningkat,” ujarnya.
 Mutase di lingkungan ASN, menurut Gus Ipul hal yang 
biasa. Regenerasi terjadi di setiap instansi organisasi
“Prosesi mutasi di lingkungan ASN sesuatu yang biasa. 
Regenerasi itu terjadi di setiap instansi setiap organisasi,” 
kata Gus Ipul
 Menurut Gus Ipul, mutasi ini dilakukan  atas dasar 
kebutuhan. Beliau  mencontohkan, seperti pak Kokoh di 
mutasi ke Dinas Sosial untuk memperbaiki data bantuan 
sosial.
 “Sekaligus bertransformasi di dalam satu data yang 
benar-benar baru, akurat dan bisa jadi pegangan ketika 
menentukan program,” jelas Gus Ipul
 Dengan mutaie ini, seluruh OPD harus lebih dinamis, 

terinspirasi dan kreatif dalam menjalankan setiap 
programnya.
 “Proses mutasi ini sangat panjang. Saya diskusi dengan 
Wawali dan baperjakat yang dipimpin Paksekda. Kita juga 
konsultasikan ke Jakarta dan setelah disetujui baru kita bisa 
melantik,” terang Gus Ipul
 Dalam kesempatan ini, Gus Ipul berpesan kepada 
setiap pejabat OPD yang dimutasi agar tetap semangat. 
Dimanapun mereka berada, itu semua demi mendorong 
pertumbuhan Kota Pasuruan.
 “Jadilah seperti Pak Hery (dulu Kadinsos kemudian 
beralih menjadi staf ahli) langkah tadi tetap tegap dan tidak 
sedikit pun perasaan yang tergambar dalam gesturnya. 
Saya sangat senang melihat Pak Hery ini,” ujarnya
 Menurut  sebagian orang, bergabung menjadi staf 
ahli dipandang sebagai penurunan. Padahal, ASN harus 
bersedia di lokasi mana pun. ASN juga harus siap mengikuti 
pasang surut jabatan
 “Begitulah jiwa ASN. Saya jadi menteri lalu saya dipecat. 
Setiap hari saya bekerja tapi saya di resufle, saya bersyukur. 
Akhirnya saya ditugaskan. menjabat sebagai Komisaris BRI, 
kemudian menjadi wakil Gubernur dan sekarang Walikota 
Ya, syukuri dan jalani dengan sepenuh hati. “Mencapai 
kesuksesan merupakan tantangan tersendiri,” kata Gus Ipul.
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Apelkan Seluruh Kepala Sekolah,
Gus Ipul Ingatkan Pentingnya Kebersihan Lingkungan Sekolah

 Pasuruan Kota Madinah -  Wali Kota Pasuruan 
Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaksanakan Apel bersama 
Kepala Sekolah tingkat SD dan SMP Negeri maupun 
Swasta Se Kota Pasuruan sebagai wujud silatuhrahmi, 
Apel ini dilaksanakan  di Gedung Gradika Kota Pasuruan, 
Selasa (20/9/2022).
 Dalam kesempatan itu,  Wali Kota Pasuruan Saifullah 
Yusuf (Gus Ipul) mengatakan bahwa ia dan Mas Adi 
sedang mengidentifikasi permasalahan di Kota Pasuruan, 
termasuk persoalan di dunia Pendidikan.
 “Saya bersama Mas Adi perlu mengenal dengan baik 
situasi, mengenal SDM, mengenal dan mengidentifikasi 
permasalahan setiap bidang termasuk dunia pendidikan 
di Pemerintahan Kota Pasuruan,” ujarnya
Ia juga meyampaikan beberapa hal kepada seluruh Kepala 
Sekolah yang hadir.
 “Ada tiga pesan saya kepada para kepala sekolah 
yang siang ini hadir. Pertama kebersihan, kemudian 
perbaikan manajemen dan inovasi,” kata Gus Ipul usai 
memimpin apel seluruh kepala sekolah SD-SMP se Kota 
Pasuruan di Gedung Gradika, Selasa (20/9/2022).
 Kebersihan sekolah penting. Dengan sekolah yang 
bersih, maka semangat belajar juga akan meningkat.
 Kebersihan tidaklah mahal. “Karena kebersihan 
itu kemauan. Asal mau saja bisa. Saya berharap sekolah 
menampakkan kebersihan lingkungannya,” ujar Gus Ipul.
 Menurut Gus Ipul, sekolah yang bersih membuat 
lingkungan sekolahnya bersih lingkungan sekolah bersih 
tidak harus mahal bersih tergantung pada kemauan 
kebersihan adalah cermin dari penghuninya, cermin 
dari Kepala Sekolahnya seberapa jauh kepala sekolah itu 
punya kepedulian terhadap kebersihan di lingkungan 
sekolah .

 “Saya ingin sekolah-sekolah di Kota Pasuruan baik 
SMP maupun SD penampakan kebersihannya Asri dan 
juga nyaman utamanya adalah kebersihan toilet, dapur, 
tempat belajar, ruang guru dan ruang tamu ini juga harus 
ditampakkan,” imbuhnya
 Pesan yang kedua mendorong  para guru melakukan 
inovasi dengan menghadirkan prestasi.
 “Dengan cara-cara yang memungkinkan termasuk 
jika perlu study banding  ke sekolah-sekolah yang telah 
berprestasi baik Tata kelolanya, murid-murid atau guru 
gurunya yang berprestasi,” pesannya
 Kemudian yang terakhir manajemennya harus 
diperbaiki. “Sekolah harus membuat program kegiatan 
yang sesuai dengan ketentuan,” katanya
 Kemudian Gus Ipul menambahkan pada tahun 
2023 MTQ Jawa Timur ke XXX akan dilaksanakan di Kota 
Pasuruan.
“Jadikan momentum ini untuk membuat Kota Pasuruan 
makin maju,” ujar Gus Ipul
Sementara itu, apel kepala sekolah kali ini diikuti oleh 96 
kepala sekolah yakni 46 kepala SDN; 21 kepala SD swasta; 
11 kepala SMPN dan 18 kepala SMP Swasta. (rmd/fit)

Apel
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Pemkot Pasuruan Bedah RumahTidak Layak Huni Ratusan Keluarga, 

Gunakan Konsep Pembangunan Swadaya Masyarakat

Bansos

 Pasuruan Kota Madinah - Ratusan Kepala Keluarga 
pemilik rumah tidak layak huni tengah berbunga bunga 
hatinya. Bagaimana tidak, mereka baru saja menerima bantuan 
dari Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Perumahan 
Rakyat dan Kawasan Pemukiman berupa bantuan sosial 
perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Bantuan tersebut 
diberikan secara simbolis oleh Walikota Pasuruan, Drs. H. 
Saifullah Yusuf (Gus Ipul) pada Senin (11/7/2022) bertempat di 
Gedung Gradika Kota Pasuruan.
 Penerima bantuan yang tersebar di 34 kelurahan di 
Kota Pasuruan ini sebelumnya telah memenuhi beberapa 
syarat yang telah ditentukan untuk menerima bantuan 
tersebut. Bantuan sosial RTLH merupakan program 
bantuan dari pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah untuk merangsang keswadayaan dan 
kegotongroyongan baik masyarakat umum maupun lembaga 
kemasyarakatan dalam peningkatan rumah tidak layak huni.
 “Ini merupakan tantangan bagi Pemkot Pasuruan 
ditengah keterbatasan yang kita miliki, kita berupaya 
semaksimal mungkin untuk meningkatkan taraf hidup dan 
kelayakan hunian masyarakat Kota Pasuruan karena men-
sejahterakan masyarakat dapat dimulai dari meningkatkan 
kelayakan hunian rumah”, ujar Gus Ipul dalam arahannya.
 Menurut Gus Ipul, rumah tidak hanya sekedar sebagai 
tempat tinggal namun memiliki fungsi yang sangat besar 
dan menentukan kualitas kehidupan seseorang. Menurutnya, 
suasana yang positif di dalam rumah akan dibawa seseorang 
untuk kemudian berinteraksi dengan orang lain di luar rumah 
sehingga vibes positif tersebut dapat ditularkan kepada 
masyarakat.
 “Semua berawal dari rumah. Dalam sebuah rumah ada 
dua hal yang sangat berperan yaitu dari anggota keluarganya 
sendiri dan yang tidak kalah penting adalah infrastruktur 
penunjangnya. Keluarga yang baik harus ditopang dengan 
sarana prasarana rumah yang layak” ujar Gus Ipul
 Terkait dengan sarana dan prasarana, Gus Ipul menyebut 
sebuah rumah  harus ditunjang dengan toilet yang higienis. 
Gus Ipul mengingatkan bahwa banyak keluarga yang memiliki 
mindset keliru terkait toilet.

 “Banyak yang menganggap kondisi toilet tidak terlalu 
penting. Padahal sanitasi dalam toilet memiliki peran yang 
sangat penting terhadap kebersihan dan kesehatan sebuah 
keluarga”, ucap Gus Ipul
 Untuk itu Walikota berpesan kepada para penerima 
bantuan perbaikan RTLH untuk menggunakan dana 
bantuan dari Pemkot Pasuruan salah satunya untuk prioritas 
menciptakan toilet yang layak dan juga higienis.
 Gus Ipul juga menjelaskan bahwa program bantuan ini 
memiliki konsep pembangunan swadaya masyarakat. Konsep 
ini pada intinya menekankan kepada kegotongroyongan 
masyarakat untuk saling membantu satu sama lain.
 “Kalau masyarakat atau tetangga sekitar penerima 
bantuan ikut membantu baik tenaga maupun pembiayaan, 
maka besaran bantuan dari tiap keluarga nantinya akan lebih 
besar dan hasil perbaikan rumahnya lebih dari yang kita 
harapkan”, kata Gus Ipul.
 Konsep pembangunan swadaya ini menurut Gus Ipul 
akan memiliki manfaat lebih karena menekankan pada 
keterlibatan aktif semua pihak di lingkungan tempat penerima 
bantuan tersebut tinggal.
 “Warga sekitar ikut membantu, pemilik rumah ikut 
mengawasi, dan harapannya hasil perbaikan lebih maksimal”, 
pungkas Gus Ipul. Kedepan bantuan bagi pemilik RTLH akan 
terus ditingkatkan jumlahnya. Program yang bersumber dari 
APBD Kota Pasuruan ini diharapkan mampu meningkatkan 
taraf hidup penerima bantuan sehingga dapat hidup lebih 
layak bagi diri maupun keluarganya (hly)
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Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 77,
Dari Upacara Bendera Hingga Bagi Akta Kelahiran

HUT RI

 Pasuruan Kota Madinah – Puncak Peringatan HUT 
Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Kota Pasuruan 
dilaksanakan pada Rabu, 17 Agustus 2022. Dimulai dengan 
Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dan pengibaran 
bendera Merah Putih yang digelar di lapangan Yonzipur 
10/Jaladri Palaka Kota Pasuruan. Tema HUT RI-ke 77 tahun 
2022 adalah “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”
 Pada pelaksanaan upacara peringatan detik detik 
proklamasi dan pengibaran bendera, Walikota Pasuruan 
Drs H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bertindak sebagai Inspektur 
Upacara yang pagi itu juga diikuti oleh ratusan peserta 
yang terdiri dari jajaran TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong 
Praja, ASN di lingkungan Pemkot Pasuruan serta pelajar 
dan mahasiswa se-Kota Pasuruan.
 Upacara diawali dengan pembacaan teks proklamasi 
untuk mengenang peristiwa bersejarah kemerdekaan 
RI pada 77 tahun yang lalu dan dilanjutkan dengan 
pengibaran bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar 
Bendera yang beranggotakan siswa dan siswi SLTA/
sederajat di Kota Pasuruan. Gus Ipul menyampaikan 
bahwa momen peringatan kemerdekaan RI ke 77 harus 
menjadi refleksi bagi seluruh elemen masyarakat tentang 
pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.
 “Patut kita syukuri bahwa negara kita saat ini dikaruniai 
oleh kondisi yang aman, nyaman, tenang sehingga 
kita semua bisa melaksanakan tigas sehari hari tanpa 
gangguan. Ini yang tidak bisa kita temui di negara konflik”, 
ujar Gus Ipul ketika menemui para anggota paskibra Kota 
Pasuruan seusai pelaksanaan upacara.
 Menurut Gus Ipul, para pendiri bangsa telah 
mewariskan negara yang begitu luas, subur , dan meng-
hargai keragaman budaya. Sikap menghargai keragaman 
budaya menurut Gus Ipul menjadi hal yang sangat penting 
untuk dimiliki setiap warga negara.
 “Tidak lupa bahwa negara juga menjamin setiap anak 
bangsa untuk berpestasi” imbuh Gus Ipul
 Selepas menemui untuk memberikan apresiasi 

kepada para pengibar bendera, Gus Ipul bersama jajaran 
Forkopimda Kota Pasuruan bergegas mengikuti upacara 
peringatan detik-detik proklamasi secara virtual yang 
ditayangkan langsung dari istana kepresidenan.
 Pada momen peringatan HUT RI ke 77 tersebut, Gus 
Ipul  juga secara simbolis memberikan remisi kepada 
empat warga binaan Lapas Pasuruan. Kepada keempat 
warga binaan lapas Pasuruan yang mendapatkan remisi, 
Gus Ipul berpesan agar setelah mereka kembali ke tengah 
masyarakat, harus memberikan kontribusi maksimal kepada 
masyarakat sekitar dan berjanji untuk tidak mengulangi 
kesalahan yang telah diperbuat.
 “Banyak pelajaran yang dapat Anda petik ketika dibina 
di dalam lapas. Tolong jadikan itu pelajaran. Serta tidak lupa 
untuk bahagiakan orang tua Anda semua”, ucap Gus Ipul 
kepada para warga binaan Lapas yang menerima remisi.
 Momen istimewa 17 Agustus juga ditandai dengan 
pemberian akta kelahiran kepada bayi yang lahir tepat di 
hari tersebut. Tercatat, ada dua bayi yang lahir bertepatan 
dengan momen perayaan kemerdekaan Republik 
Indonesia. Satu orang bayi lahir di Kelurahan Blandongan, 
serta satu orang bayi lainnya lahir di RSUD dr. R. Soedarsono.
 Menariknya, Walikota dan Wawali-lah yang 
memberikan secara langsung dokumen akta kelahiran 
kepada masing-masing orang tua bayi tersebut. “Ini 
merupakan bentuk kejutan kecil sebagai kado sederhana 
bagi para bayi yang lahir di momen kemerdekaan. 
Kita kunjungi, dan kita berikan secara langsung akta 
kelahirannya dan mereka juga kita berikan kartu identitas 
anak, serta kartu keluarga” urai Gus Ipul
 Momen tersebut juga menjadi kesempatan bagi 
Walikota untuk menjenguk beberapa pasien yang masih 
dalm perawatan di RSUD.
 Di sore hari, Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo., 
S.TP., M.Si menjadi Inspektur Upacara Penurunan Bendera. 
(hly/fit)
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HUT RI

Usung Tema Baju Adat Indonesia,
Pawai Budaya Kota Pasuruan Diserbu Penonton

 Pasuruan Kota Madinah - Ribuan penonton 
memadati sepanjang Jalan Sultan Agung, 
WahidinnSudiro Husodo hingga Jalan Pahlawan. 
Merekarela berdesak-desakan untuk bisa melihat Pawai 
Budaya Kota Pasuruan dalam rangka memperingati hari 
kemerdekaan Indonesia. Warga Kota Pasuruan terlihat 
sangat antusias dan rindu dengan tontonan pawai 
budaya setelah 2 tahun tidak ada karena pandemic 
Covid.19. Pawai Budaya ini mengusung tema “Bersatu 
dalam Keberagaman, Perkuat Persudaraan, Wujudkan 
Bangsa yang Kuat”.
 Terlihat mulai sekolah dasar hingga tingkat instansi 
ikut meriahkan pawai ini, mulai dengan memakai baju 
adat Papua, Bangka Belitung, dan masih banyak lagi. 
Tidak hanya itu, pawai ini juga mempertunjukkan 
barongsai, tarian-tarian serta panser.
 Wali Kota, Wakil Wali Kota serta para Kepala 
Perangkat Daerah juga meriahkan kegiatan pawai 
budaya ini dengan memakai baju adat dari berbagai 
daerah di Indonesia.
 Dalam sambutanya saat membuka acara, Wali Kota 
Pasuruan mengatakan bahwa ini merupakan pertama 
kalinya pasca pandemic
 “Kota Pasuruan mencoba pertama kalinya pasca 
pandemic karnaval dengan penuh keterbatasan. 
Semoga tahun depan lebih bagus dan ini menjadi 
hiburan dan penguat kita untuk bersama-sama melewai 
masa yang sulit,” ujar Gus Ipul, Minggu (28/08/2022)
 Gus Ipul juga berpesan kepada para penonton 
pawai budaya untuk berhati-hati dalam menoton. Serta 
Gus Ipul juga mengajak warga Kota Pasuruan
 “Semua berhati-hati, nanti ada tahun 2023 ada 
acara besar di Kota Pasuruan , ada MTQ tingkat Jawa 
Timur akan banyak kegiatan, ada banyak hiburan 
dimana Bapak-Ibu nanti akan terlibat didalamnya, 
mohon dukungannya “ajak Gus Ipul.

 Adapun pemenang lomba pawai budaya atau 
karanal dianataranya;

Untuk Kategori SD/MI Negeri/ Swasta, SMP/MTS Negeri/
Swasta
Juara 1 SD Bahtera Indonesia
Juara 2 SD Negeri Pekuncen
Juara 3 SD Bahdlatul Ulama
Juara Harapan 1 SD Negeri Krapyakrejo 2
Juara Harapan 2 SD Negeri Wirogunan
Juara Harapan 3 SD Negeri Bukir

Untuk Kategori SMA / SMK / MA Negeri / Swasta / OPD /
Instansi Vertikal / Perbankan
Juara 1 RS Graha Sehat Medika
Juara 2 Disparpora
Juara 3 SMA Negeri 3
Juara Harapan 1 SMA Negeri 4
Juara Harapan 2 Dinas Kesehatan
Juara Harapan 3 SMK Mutu (fit)
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Tiba di Kota Pasuruan, Mas Adi Sambut Hangat 
Fairel Anggota Paskibraka Nasional

HUT RI

 Pasuruan Kota Madinah - Selepas menjalankan 
tugas sebagai Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka) 
di tingkat Nasional, Paskibraka utusan Kota Pasuruan 
Abimanyu Farrelandhika Kusuma kembali ke Kota 
Pasuruan.
 Farrel langsung disambut hangat oleh Wakil Wali 
Kota Pasuruan Adi Wibowo (Mas Adi) di dampingi oleh 
Asisten I Sahari dan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan 
dan Olahraga (Disparpora) H. Basuk di Gedung Gradika 
Rabu, (31/08/2022) pagi.
 Mas Adi memberikan apresiasi atas nama Pemkot 
Pasuruan kepada Fairel yang telah berhasil menjalankan 
tugasnya menjadi perwakilan Jawa Timur sebagai 
anggota Paskibraka Nasional.
 “Ini menjadi momentum yang sangat baik sebagai 
rasa syukur dan apresiasi kepada ananda Fairel yang hari 
ini kita sambut oleh Pemerintah Kota Pasuruan dengan 
acara kirab sebagai kebanggan,” ujar Mas Adi.
 Apresiasi diberikan Pemkot Pasuruan kepada Fairel, 
karena menjadi perwakilan Paskibraka apalagi tingkat 
nasional tidaklah gampang. Prosesnya panjang, Mulai 
seleksi tingkat kota, provinsi dan di gembleng di tingkat 
nasional.
 “Tidak gampang menjadi perwakilan Paskibraka 
ditingkat nasional, prosesnya panjang,” tambah Mas Adi.
 Mas Adi, Wakil Wali Kota Pasuruan mengatakan, 
masa SMA merupakan masa untuk mencari jati diri, 

membangun karakter dan tentu emosionalnya sedang 
bertumbuh.
 “Ketika adinda punya cita-cita harus fokus kedepan, 
masa SMA ini masa untuk membentuk karakter,” jelas Mas 
Adi
 Mas Adi mengingatkan pelajar yang telah meng-
harumkan nama Kota Pasuruan tersebut agar bersyukur 
dan tidak melupakan jasa orang tua yang senantiasa 
mendoakan. Terutama doa dari sosok seorang ibu
 “Pencapaian adinda sampai di titik sekarang tidak 
lain dari doa seorang ibu, peran ibu sangat besar bila di 
bandingkan dengan bapak. Ibu sebagai guru pertama 
untuk anaknya dan bapak adalah kepala sekolahnya,” kata 
Mas Adi
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FESTIVAL KOPI,
Gus Ipul Apresiasi Banyak Talenta Muda Kota Pasuruan 

Mengembangkan Industri Kreatif

INDUSTRI KREATIF

 Pasuruan Kota Madinah - Pemerintah Kota Pasuruan 
menyelenggarakan Festival Kopi, Wali Kota Pasuruan 
Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyerahkan hadiah dan tropi 
bagi barista yang memenangkan lomba dalam penyajian 
kopi kegiatan berlokasi di Gedung Harmoni Kota Pasuruan. 
Selasa (27/9/2022)
 Dalam sambutan Gus Ipul mengucapkan terima 
kasih kepada forkopimda yang turut berperan aktif dalam 
rangka memajukan Kota Pasuruan menuju kota Madinah 
maju ekonominya, indah kotanya dan harmoni warganya.
 Gus Ipul mencoba membuat satu kegiatan yang 
menjadi pemicu bagi pengembangan industri kreatif 
yang dapat mengangkat pertumbuhan ekonomi di Kota 
Pasuruan.
 “Aku kepingin sebenarnya kegiatan seperti ini 
setiap malam, tidak setahun sekali  tapi tiap malam 
tidak lagi dibiayai oleh Pemerintah Kota Pasuruan tetapi 
akhirnya dibiayai masyarakat yang menjadi bagian dari 
pengembangan ekonomi di Kota Pasuruan,” ujarnya
 Bahkan Gus Ipul juga mengharapkan untuk dicarikan 

tempat yang lebih permanen semacam tempat kuliner 
yang menjadi jujukannya masyarakat untuk bisa menikmati 
produk-produk dari anak muda Kota Pasuruan yang terlibat 
di dalam industri kreatif.
 “Niatnya seperti itu untuk itu kami mohon dukungan, 
mohon kerjasamanya, mohon masukan dan kritiknya 
supaya kegiatan ini kemudian hari diminati dan menjadi 
ikon baru dari Kota Pasuruan,” harapnya
 Gus Ipul mengingatkan kembali di tahun 2023 Kota 
Pasuruan menjadi tuan rumah MTQ Jawa Timur ke 30.
 “Jadikan event MTQ sebagai momentum untuk 
membangkitkan ekonomi di Kota Pasuruan pasca Pandemi 
Covid 19 untuk itu perlu kerja keras dan ide kreatif,” 
imbuhnya
 Gus Ipul mengapresiasi talenta-talenta muda yang 
memiliki keterampilan luar biasa di bidang masing-masing 
bila dikembangkan terus kedepan bukan warga Kota 
Pasuruan yang ke Surabaya bukan warga Kota Pasuruan 
yang ke Malang tapi justru sebaliknya Surabaya dan Malang 
akan datang ke Kota Pasuruan.
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INDUSTRI KREATIF

 “Malam ini sebagian anak-anak muda mencoba 
bisnis kuliner menyajikan aneka minuman dan makanan 
olahan yang merupakan kreatifitas dari teman-teman yang 
sebagian menjadi pemenang,” ujarnya
 Gus Ipul juga mengapresiasi penampilan fried ship 
band yang tampil kompak dan enak didengar.
 “Kita ingin memberikan panggung bagi siapapun 
yang ingin berprestasi kita ingin angkat mutiara mutiara 
dalam lumpur di kota Pasuruan ini bisa memperlihatkan 
kemampuannya dan menjadi kebanggaan Kota Pasuruan 
di masa-masa yang akan datang.” Katanya
 Gus Ipul mengatakan tugas kami tinggal 2 tahun lagi 
tapi sisa waktu yang ada ini akan kita pergunakan sekuat 
tenaga untuk memberikan panggung kepada siapa saja 
khususnya anak-anak muda Kota Pasuruan.
 “Kaum milenial hadirkan prestasi untuk kemajuan 
bersama,” ungkapnya
 Gus Ipul juga menambahkan menyambut MTQ yang 
dilakukan operasi wajah, uang kita terbatas tidak mungkin 
membangun secara keseluruhan apa yang menjadi cita-
cita kita dalam mewujudkan Kota Pasuruan Kota Madinah.
 “Ekonominya bergerak maju meskipun keterbatasan, 
kita operasi wajah di titik titik tertentu untuk mempercantik 
Kota Pasuruan walaupun tidak mungkin semua titik,” 
katanya
Gus Ipul juga mengajak seluruh warga Kota Pasuruan untuk 
mulai bersih-bersih diawali bersih-bersih di lingkungannya 
masing-masing membiasakan diri membuang sampah 
pada tempatnya bersama-sama saling mengingatkan agar 
kota pasuruan menjadi kota yang bersih
 “Bersih dari masing masing dimulai dari toilet kita 

setelah itu dapur kemudian kamar tidur, ruang tamu, 
lingkungan kita bersihkan Insya Allah Kota Pasuruan akan 
menjadi kota yang indah kedepan,” katanya
 Gus Ipul juga akan memperbanyak event yang 
mempunyai dampak pada pertumbuhan ekonomi.
 “Sekarang ada yang namanya pohon kinerja 
yang intinya adalah setiap kegiatan pemerintah yang 
menggunakan uang rakyat harus mempunyai dampak 
ekonomi, pertumbuhan dan penciptaan lapangan 
pekerjaan,” jelasnya
 Gus Ipul juga akan meningkatkan layanan dengan 
menggunakan teknologi dan sekarang sudah satu pintu di 
mall poncol
 “Ngurus administrasi kependudukan dan lain lain 
cukup datang ke mall poncol sudah ada layanan satu pintu 
yang akan sempurna diakhir tahun,” pungkasnya. (rmd)
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Launching Implementasi Digital ID,
Gus Ipul Sampaikan Program Pemerintah 

Harus Dirasakan Manfaatnya Oleh Masyarakat

Launching

 Pasuruan Kota Madinah - Pencatatan data 
kependudukan di Indonesia terus mengalami peningkatan 
Mulai dari KTP biasa beralih ke KTP Elektronik saat ini 
launching Digital ID.
 Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas 
resmi seorang penduduk yang berisi informasi data diri, foto, 
tanda tangan, dan juga Nomor Induk Kependudukan (NIK). 
NIK ini sangat penting keberadaannya karena digunakan 
untuk mengakses berbagai layanan publik khususnya yang 
membutuhkan syarat-syarat administratif.
 ID Digital adalah KTP sekarang (KTP-El) dipindahkan ke 
dalam handphone berupa foto yang mempunyai QR Code 
yang nantinya bisa dibuka di handphone melalui aplikasi 
khusus.
 Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) secara 
resmi melaunching Implementasi Digital ID Kota Pasuruan 
kemudian dilanjut dengan dialog dalam acara Forum 
Konsultasi Publik Administrasi Kependudukan di gedung 
Gradika Bhakti Praja Kota Pasuruan. Senin (01/08/2022)
 Layanan yang ada di Dispendukcapil Kota Pasuruan 
dapat dirasakan masyarakat diantaranya layanan OKE, 
layanan BANGKIT, JALAN BERDUA, TITIK NOL dan PENDEKAR.
 Selain itu juga Dispendukcapil Kota Pasuruan menoreh 
banyak prestasi dari tahun 2016 sampai dengan 2021 
diantaranya Penghargaan atas komitmen dan keberhasilan 
dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelahiran, 
peringkat kelima cakupan kepemilikan akte kelahiran 
ditahun 2016, percepatan cakupan pemberiaan akta 
kelahiran anak kategori utama ditahun 2017, top 99 
inovasi YANLIK PETERPAN ditahun 2018, Role model 
penyelenggaraan pelayanan publik ditahun 2019, capaian 
pelayanan administrasi kependudukan ditahun 2020 dan 
ditahun 2021 Top 30 Yanklik Pesta Terakhir tingkat Provinsi 
Jatim dan Top 99 Inovasi Yanklik Pasti Daku Kawin tingkat 
KEMENPANRB .
 Dalam sambutan Gus Ipul mengapresiasi 
Dispendukcapil Kota Pasuruan begitu banyak prestasi baik 

tingkat provinsi maupun tingkat nasional dalam kategori 
pelayanan.
 “Setiap ada prestasi kita berikan apresiasi dimana 
apresiasi itu ada dari lembaga yang berwenang dan juga 
apresiasi dari masyarakat yang merasakan manfaat  dari 
layanan kita,” ujarnya
 Kemudian Gus Ipul menambahkan Perangkat Daerah 
dalam mengoperasikan program harus bisa dirasakan 
manfaatnya oleh masyarakat 
 “azas manfaat sangat penting dalam setiap program 
kegiatan pemerintah,” katanya
 Gus Ipul juga mengatakan identitas ini sangat penting 
apalagi ID digital.
 “Dispendukcapil juga akan membuat drive thru 
layanan di MPP, Pemkot Pasuruan mendapatkan bantuan 
ADM (Anjungan dukcapil Mandiri) yang sudah dioperasikan 
di Mal Pelayanan Publik,” katanya
 Layanan Dispendukcapil saat ini sudah berpindah 
ke MPP, meskipun baru berjalan 60% masih uji coba dan 
direspon baik oleh masyarakat.
 “Beragam pelayanan publik kini dapat dinikmati 
langsung oleh masyarakat dengan tempat yang lebih luas 
dan nyaman,” ujarnya
 Gus Ipul mengharapkan Pemerintah Kota Pasuruan 
harus memperhatikan  pembangunan infrastruktur yang 
berkwalitas (face off) operasi wajah dibeberapa tempat, 
memperbanyak event yang berkwalitas dengan mengajak 
masyarakat untuk berkreatifitas, dan yang terakhir 
meningkatkan layanan publik di Kota Pasuruan.
“Dalam rangka meningkatkan pelayanan nanti akan 
dipusatkan di Mal Pelayanan Publik (MPP),” pungkasnya
Kegiatan dihadiri secara langsung oleh Wali Kota Pasuruan 
Saifullah Yusuf (Gus Ipul) didampingi Wakil Wali Kota 
Pasuruan, Ketua DPRD Kota Pasuruan, Seketaris Daerah Kota 
Pasuruan, Kepala Dispendukcapil yang sekaligus sebagai 
moderator dan diikuti Perangkat Daerah, Camat, Lurah, 
Akademis, LSM, Media dan berbagai stake holder. (rmd)
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Penandatanganan MOU Sukma-e Jatim,
Gus Ipul Harapkan Perangkat Daerah Tingkatkan Kualitas Layanan Publik

Layanan Publik

 Pasuruan Kota Madinah - Pemerintah Kota Pasuruan 
berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dibuktikan dengan penandatanganan 
komitmen dan penerapan replikasi inovasi pelayanan 
publik Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik Jawa Timur 
(SuKMa-e Jatim). Penandatanganan komitmen replikasi dan 
penerapan inovasi pelayanan publik SuKMa-e Jatim tersebut 
dilakukan oleh Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) 
bersama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur, di Gedung Gradika Bhakti Praja Kota 
Pasuruan. Selasa (02/08/2022).
 SukMa-e Jatim adalah salah satu inovasi Biro 
Organisasi Sekda Provinsi Jatim untuk mengukur tingkat 
kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dengan 
meningkatkan kwalitas penyelenggaraan pelayanan publik 
di Jawa Timur.
 Hal tersebut sebagai upaya pemerintah mewujudkan 
penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan 
berkwalitas di tingkat pusat maupun tingkat daerah untuk 
mewujudkan kwalitas pelayanan publik.
 Survey Kepuasan Masyarakat dapat diakses secara 
mudah dan praktis, cukup menggunakan barcode dan  hasil 
yang didapat juga akuntabel dan laporannya bisa real time.
 Dalam kesempatan Gus Ipul menyampaikan kami 
menyambut baik kehadiran inovasi Sukma-e Jatim di 
Kota Pasuruan yang merupakan sebuah aplikasi guna 
memudahkan dalam mengukur tingkat kepuasan terhadap 
pelayanan publik yang diberikan.
 “Aplikasi ini diharapkan memudahkan masyarakat 
dalam menyampaikan penilaiannya seperti saran dan kritik 
sehingga seluruh unit pelayanan publik se-Kota Pasuruan 
dapat dinilai oleh masyarakat secara langsung,” harapnya
 Kemudian Gus Ipul menyampaikan pelayanan itu 
adalah sejauh mana manfaatnya untuk masyarakat yang 
merasakannya.
 “Seberapa jauh masyarakat bisa mengukur, menilai dan 
kemudian menyatakan puas terhadap pelayanan itu yang 
paling pokok dari pelayan,” ujarnya

 Gus Ipul juga mengatakan layanan Sukma e-Jatim yang 
diciptakan oleh Provinsi Jatim menjadi salah satu aplikasi, 
mari kita manfaatkan dengan baik, mari kita gunakan dengan 
baik untuk mengukur layanan yang ada di lingkungan 
Pemerintah Kota Pasuruan.
 “Setiap Perangkat Daerah bisa menyesuaikan, 
mengambil inisiatif dan menjadikan Sukma e-jatim menjadi 
salah satu bagian untuk memperbaiki kinerja, MOU yang 
sudah saya tanda tangani ini harus ditindaklanjuti teman-
teman Perangkat Daerah,” harapnya
 Gus Ipul juga menambahkan pelayanan publik adalah 
wajah konkret kehadiran pemerintah di dalam kehidupan 
masyarakat untuk mewujudkan pelayanan publik yang 
prima, tentu memerlukan ikhtiar yang berkelanjutan, 
memerlukan transformasi sistem dan tata kelola yang baik 
serta membutuhkan perubahan mindset dan budaya kerja 
birokrasi dari budaya kerja yang dilayani menjadi budaya 
kerja yang melayani.
 “Kita harus selalu mengoreksi kinerja terhadap 
pelayanan yang selama ini diberikan, apakah masyarakat 
sudah puas atau belum karena layanan sudah bisa terlihat 
indikasi keberhasilan dalam pekerjaannya melalui aplikasi 
tersebut,” pungkasnya
Hadir dalam kegiatan ini seluruh Kepala Perangkat Daerah, 
Camat dan Lurah Se Kota Pasuruan. (rmd)
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Miliki Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri,
Pemkot Siap Layani Dokumen Kependudukan Lebih Cepat

Layanan Publik

 Pasuruan Kota Madinah - Wali Kota Pasuruan 
Saifullah Yusuf (Gus Ipul) telah terima hibah mesin 
Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dari Dirjen Dukcapil 
Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, Sabtu (27/08/2022 pagi 
di Gedung Gradika.  Gus Ipul menyampaikan AMD mampu 
mempercepat pelayanan administrasi kependudukan.
 “Dengan adanya mesin ADM ini selanjutnya dapat 
mempercepat pelayanan administrasi kependudukan 
dengan cepat, efektif dan efesien,” kata Gus Ipul
 Dalam kesempatan ini Gus Ipul menyampaikan 
ucapan terimakasih atas bantuan mesin AMD yang 
diberikan kepada Pemerintah Kota Pasuruan
 “Saya merasa terharu dan saya juga ucapkan terima 
kasih karena dalam kesempatan pertama kota pasuruan 
mendapat dukungan bantuan berupa mesin ADM yang 
tentu sejalan dengan prioritas Kota Pasuruan hari ini,” ujar 
Gus Ipul
 Menurutnya, mesin AMD ini nantinya akan beroperasi 
di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Pasuruan
 “Harapannya ini akan menjadi pelayanan yang 
semakin baik ketika di tempatkan di Mall Pelayanan 
Publik,” tutur Gus Ipul
 Beliau juga menegaskan dengan adanya AMD ini 
dapat mendorong perangkat daerah untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan pada masyarakat.
 “Dengan melakukan kerja sama antar perangkat 
daerah, nantinya dapat menghasilkan layanan yang 
berkualitas,” kata Gus Ipul
 Gus Ipul pun berharap seluruh OPD lebih aktif 
mendukung pelayanan administrasi kependudukan 
untuk mewujudkan Pasuruan Kota Madinah.
 “Saya berharap agar seluruh perangkat daerah dapat 
lebih pro aktif untuk mendukung memberikan pelayanan 
terkait verifikasi data penduduk guna mewujudkan 
program Pasuruan Kota Madinah yang maju ekonominya, 
indah kotanya dan harmoni warganya,” tutup Gus Ipul

 Sementara itu, Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan 
mesin ADM ini merupakan inovasi baru untuk membangun 
inspirasi bagi ASN dan perubahan di Kota Pasuruan
 “Saya ingin memberikan inspirasi ataupun inovasi 
pembaharuan baru bagi para ASN, dengan begitu kita 
bisa meningkatkan pelayanan public yang lebih bagus,” 
ujar Zudan
 Zudan mengatakan, pelayanan Adminduk awalnya 
dilakukan secara manual. Kini pelayanan lebih efektif 
dengan memanfaatkan teknologi berbasis online melalui 
mesin ADM. Inovasi mesin mirip ATM tersebut dirancang 
khusus agar masyarakat dapat mencetak dokumen 
dengan cepat, mudah, gratis, dan berstandar sama tanpa 
diskriminasi.
 “Mesin ini seperti ATM, kalua ATM mengeluarkan 
uang tapi mesin ADM ini bisa mencetak dokumen seperti 
KK, KTP ataupun KIA,” jelas Zudan
 Acara ini di hadiri oleh Direktur Jenderal 
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam 
Negeri Zudan Arif Fakrulloh, Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Jawa Timur, Wali Kota Pasuruan H. 
Saifullah Yusuf, perangkat daerah terkait, Camat Dan 
Lurah Se-Kota Pasuruan. (lut)
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Ada Maspadin di Jatim Kominfo Festival 2022.
Jadi  Ajang Untuk Makin Mengenalkan Kota Pasuruan ke Masyarakat

Maspadin

 Pasuruan Kota Madinah - Ada yang menarik dalam 
gelaran Jatim Kominfo Festival (JKF) 2022 yang digelar 
pada Senin hingga Kamis (25-28 Juli 2022). Kegiatan yang 
dipusatkan di Balai Kota Among Tani Pemkot Batu ini 
menampilkan pameran Kominfo Kabupaten/kota se-Jawa 
Timur. Wakil Walikota Pasuruan, Adi Wibowo, S.TP, M.Si juga 
berkesempatan hadir dalam pembukaan kegiatan yang 
diinisiasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 
Jawa Timur ini pada Senin (25/7/22) malam.
 Pemerintah Kota Pasuruan melalui Dinas Komunikasi, 
Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) dalam pameran 
Kominfo kali ini menampilkan beberapa produk inovasi 
di bidang komunikasi dan informatika. Yang menarik, 
stand pameran Diskominfotik Kota Pasuruan juga terlihat 
menampilkan beberapa produk yang berkaitan dengan 
event akbar yang akan dihelat di Kota Pasuruan di tahun 
2023 yaitu Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Provinsi Jawa 
Timur.
 Bahkan maskot MTQ Jawa Timur 2023, Maspadin 
(Maskot Tugu Berpayung Madinah) turut dihadirkan dalam 
pameran tersebut. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri 
bagi pengunjung pameran ketika mereka melewati stand 
Diskominfotik Kota Pasuruan.
 Kepala Diskominfotik Kota Pasuruan, Kokoh Arie 
Hidayat, SE, S.Sos, MM (Kokoh) mengatakan bahwa event 
JKF 2022 yang diikuti oleh Dinas Kominfo Kabupaten/
Kota se Jawa Timur ini menjadi ajang untuk semakin 
mengenalkan potensi Kota Pasuruan kepada masyarakat. 
“Selain dari Kominfo se-Jawa Timur, masyarakat di Kota 
Batu dan sekitarnya juga ikut menghadiri pameran ini. 
Ini kesempatan yang bagus untuk kita mempromosikan 
potensi Kota Pasuruan”, ujar Kokoh di stand pameran 
Diskominfotik Kota Pasuruan
 Kokoh menyebut selain produk inovasi digital di 

bidang Komunikasi dan Informatika, status Kota Pasuruan 
sebagai tuan rumah MTQ Jawa Timur 2023 juga menjadi 
hal  yang harus dikenalkan kepada msyarakat Jawa Timur
 “Kota Pasuruan di tahun 2023 akan menjadi tuan 
rumah MTQ Provinsi Jawa Timur. Ini juga harus kita 
kenalkan kepada para pengunjung yang hadir. Apalagi kita 
sudah punya logo resmi dan maskot yang sangat menarik. 
Ini sengaja kita bawa untuk kita tampilkan di sini agar 
masyarakat Jawa Timur tahui” imbuh Kokoh
 Seperti diketahui Dinas Komunikasi dan Informatika 
Jawa Timur pada tahun ini kembali menyelenggarakan 
gelaran Jatim Kominfo Festival (JKF) 2022. Kegiatan yang 
sempat tertunda karena pandemi Covid-19, kembali digelar 
dan kali ini Kota Batu berkesempatan untuk menjadi tuan 
rumah event tersebut.
 Gubernur Jawa Timur, Hj. Khofifah Indar Parawansa 
membuka secara langsung kegiatan yang mengambil 
tema “Optimis Jatim Bangkit dengan Akselerasi Tranformasi 
Digital” ini pada Senin (25/7/22) malam.
 Kegiatan yang diikuti oleh Dinas Kominfo se- Jawa 
Timur ini menyajikan beberapa kegiatan diantaranya 
Workshop Forum Infrastruktur TIK, Literasi Digital, Forum 
Walidata, Sosialisasi Pembinaan KIM, Rakor SP4N Lapor, 
Workshop Kehumasan, dan Pameran Kominfo Kabupaten/
Kota se-Jawa Timur (hly)
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Menuju MTQ 2023 Gus Ipul Pesankan Perlu 
Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi

MTQ 2023

 Pasuruan Kota Madinah - Wali Kota Pasuruan 
Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat memimpin rapat dinas 
menyampaikan, Tahun 2023 momen penting untuk 
Kota Pasuraun sebagai tuan rumah MTQ ke-30. Gus Ipul 
pesankan semua perangkat daerah berkolaborasi dan 
berpartisipasi sukseskan MTQ ke-30 tingkat Provinsi.
 “Saya ingin mengajak semua perangkat daerah bisa 
berkolaborasi dan berpartisipasi. Perangkat daerah lain 
mulai berfikir partisipasi apa yang bisa di berikan untuk 
mensukseskan MTQ Ke-30,” kata Gus Ipul
 Gus Ipul meminta saling memperkuat kolaborasi 
antar perangkat daerah, tidak hanya yang dijajaran 
perangkat daerah tapi kecamatan hingga kelurahan saling 
mendukung.
 “Saya harapkan bisa saling mendukung dan memback 
up ketika perangkat daerah melakukan kegiatan,” jelas Gus 
Ipul
 Dari beberapa event yang sudah di gelar, Gus Ipul 
melihat masih kurangnya kolaborasi dari perangkat daerah. 
Perangkat daerah hanya fokus dengan acaranya sementara 
koordinasinya tidak di rencanakan.
 “Seperti event karnaval kemaren jalanan terlihat 
macet, jalanan lalu lintas kurang diatur. Hal seperti ini 
harusnya  koordinasi dengan perangkat daerah terkait. 
Untuk itu mari kita sukseskan event 2023 dengan 
berpartisipasi” ungkapnya
 Gus Ipul juga menyampaikan, setiap perangkat daerah 
yang memiliki kegiatan harus menyampaikan informasi 
sampai ke lini Kelurahan dan Kecamatan sehingga 
kegiatannya bisa di sosialisasikan kepada masyarakat.
 “Misal di pasar Kebonangung ada pembangunan, 
lurahnya harus tau kalau di wilayahnya ada pembangunan. 
Nantinya bisa di sosialisasikan ke masyarakatnya,” ujar Gus 
Ipul
 Gus Ipul juga menekankan tentang kebersihan di Kota 
Pasurua, tidak hanya bersih dari sampah juga bersih dari 
pelanggaran nyata yang dilakukan oleh masyarakat.

 “Saya ingin tekankan betapa pentingnya kita 
kampanye kebersihan. Bersih itu tidak harus dari 
sampah tapi bersih dari pelanggaran-pelanggaran nyata 
yang dilakukan oleh masyarakat seperti parkir mobil 
sembarangan,” jelas Gus Ipul
 Untuk menertibkan kebersihan jalanan, dengan 
persetujuan Gus Ipul akan ada surat edaran tentang 
penggunaan jalan trotoar tidak boleh di gunakan sebagai 
parkir.
 “Pak lurah dan Pak camat bisa mensosialisasikan 
kepada masyarakat untuk tidak menggunakan trotoar 
sebagai parkir. Jadi kalau ada mobil yang parkir di trotoar 
tegur saja,” imbuhnya
 Untuk mensukseskan MTQ ke-30, Gus Ipul mengajak 
masyarakat mempercantik kampung-kampung yang ada 
di Kota Pasuruan.
“Kita perlu ajak masyarakat untuk mulai memikirkan 
partisipasi apa yang bisa dilakukan untuk event di tahun 
2023. Misalnya mengajak menghias kampungnya seperti 
kampung yang berwarna-warni.” Ajaknya
 Rapat Dinas ini dibuka langsung oleh Wali Kota 
Pasuruan yang di damping oleh Wakil Wali Kota Pasuruan 
beserta Sekretaris Daerah. Rapat ini juga di hadiri oleh 
seluruh perangkat daeah mulai dari Kelurahan, Kecamatan 
hingga instansi Pemerintahan.
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Golek Sehat Golek Seneng, Gus Ipul Buka Event 
Olahraga Merah Putih Kota Pasuruan

Olahraga

 Pasuruan Kota 
Madinah – Event 
Olahraga Merah 
Putih Kota Pasuruan 
resmi bergulir pada 
Jumat (26/8/2022). 
Walikota Pasuruan, 
Drs. H. Saifullah 
Yusuf (Gus Ipul) 
membuka secara 
resmi gelaran 
tersebut di Stadion 
Untung Suropati 
Pasuruan bersama 
Wawali, Adi Wibowo 
S.TP, M.Si (Mas Adi) 
disertai jajaran 
Forkopimda Kota 
Pasuruan.
 Event Olahraga 

Merah Putih merupakan ajang pesta olahraga yang digelar 
Pemkot Pasuruan dalam rangka memeriahkan HUT ke-
77 Republik Indonesia. Beberapa cabang olahraga yang 
dipertandingkan antara lain sepak bola yang dikemas 
dalam format liga tarkam, bola voli tarkam, dayung, 
basket, serta E-Sport.
 Seremoni pembukaan event olahraga merah 
putih sendiri berlangsung meriah. Beragam atraksi dari 
beberapa kesenian daerah Kota Pasuruan ditampilkan 
dalam momen tersebut. Seremoni dibuka dengan defile 
dari perwakilan kelurahan di empat kecamatan se-Kota 
Pasuruan. Selanjutnya berturut turut adalah penampilan 
kesenian Rampak Barong, Tari Sekar Paravan, Polisi dan 
Tentara Cilik, Atraksi Bendera, Pencak Silat 60 Anak, 
serta ditutup oleh tarian kolosal Terbang Bandung yang 
dipentaskan oleh 300 siswi Kota Pasuruan. Gus Ipul saat 
membuka kegiatan ini menyampaikan bahwa Event 
Olahraga Merah Putih merupakan salah satu upaya untuk 
kembali membangkitkan perekonomian masyarakat 
pasca melandainya pandemi Covid-19 di Indonesia 
khususnya Kota Pasuruan.
 “Event ini mengajak masyarakat untuk Golek Seneng 
Golek Sehat (Cari Senang dan Cari Sehat). Kondisi pandemi 
yang mulai mereda ini kita isi dengan kegiatan yang 
membuat prekonomian bangkit dan memacu kreatifitas”, 
ujar Gus Ipul
 Gus Ipul menekankan bahwa event semacam ini 
juga diharapkan mampu memupuk persaudaraan antar 
warga Kota Pasuruan

 “Kegiatan ini akan meningkatkan kepedulian, 
solidaritas, dan semangat berprestasi di kalangan warga 
Kota Pasuruan” imbuh Gus Ipul
 Gus Ipul juga mengapresiasi performa dari beberapa 
penampil kesenian yang menurutnya luar biasa. Walikota 
berharap agar event ini dapat digelar lagi di tahun yang 
akan datang dengan lebih meriah.
 “Saya berharap tahun depan dengan persiapan lebih 
panjang, akan menampilkan acara yang lebih meriah” 
ujarnya
 Pada pembukaan event ini Gus Ipul juga 
berkesempatan untuk menyalakan api olahraga merah 
putih pada kaldron. Obor api olahraga ini diterima 
Walikota dari salah satu atlet berprestasi Kota Pasuruan, 
Muhammad Salahudin Kevin Santoso, yang merupakan 
peraih medali emas kejuaraan dunia olahraga beladiri 
Kempo.
 Pada kesempatan yang sama, Walikota juga 
melakukan kick off untuk gelaran Liga Tarkam 2022 yang 
juga mulai dipertandingkan (hly)
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Gus Ipul Ajak Peserta Kejuaraan Pencak Silat 
Kapolres Pasuruan Kota Cup Bertanding Secara Ksatria

Olahraga

 Pasuruan Kota Madinah - Wali Kota Pasuruan 
Drs. H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak seluruh 
peserta kejuaraan Pencak Silat Kapolres Kota Cup untuk 
bertanding secara ksatria. Hal ini disampaikan Gus Ipul 
saat memberikan sambutan di GOR Polres Pasuruan Kota, 
Minggu (03/09/2022).
 “Mari jadikan ajang ini sebagai momentum untuk 
meneguhkan bahwa kita siap untuk suportif tidak hanya 
diwilayah tanding namun juga dalam kehidupan sehari-
hari, “ ujar Gus Ipul
 Gus Ipul juga menyampaikan bahwa suportif itu 
pada dasarnya adalah jujur dan punya integritas.
 “Apa itu integritas? Integritas itu adalah melakukan 
hal sama ketika ada orang maupun tidak ada orang. maka 
itu, mari kita semnagat suportif,” jelas Gus Ipul
 Ia juga mengatakan selain suportif para peserta juga 
harus berjiwa ksatria.
 “Kedua, kita harus berjiwa ksatria, orang yang ksatria 
pada dasarnya itu tanggungjawab. Siap dengan apa 
yang dilakukan Semangat ini harus kita bawah pulang,” 
Katanya.
 Gus Ipul berteriak mengobarkan semangat kepada 
para peserta dengan ajakan berjiwa ksatria.
 “Siap bertanggung jawab? Siap berjiwa ksatria?,” 
kobar Gus Ipul dengan memakai nada penyemangat.
 Pesan terakhir yang disampaikan Gus Ipul saat 
membuka acara untuk para peserta adalah tangguh.

 “Tangguh pada dasarnya tidak berputus asa. Intinya, 
dalam keadaan apapun kita ingat Tuhan. Kalah dan 
menang kita harus ingat Tuhan,” ujar Gus Ipul
 Sementara itu, Kapolres Pasuruan Kota AKBP Raden 
Muhammad Jauhari, SH., S.I.K., M.Si mengatakan bahwa 
kejuaran Pencak Silat Kapolres Kota Cup ini merupakan 
kejuaraan kedua pada masa kepemimpinannya.
 “Mudah-mudahan dengan kejuaraan ini, generasi-
generasi muda ini bisa termotivasi, serta bakatnya bisa 
tersalurkan dan menghasilkan pencak silat yang sejati dan 
unggul, nantinya akan kita bawa ke kejuaraan Kapolda 
Cup dan Gubernur Cup pada bulan oktober nanti, “ 
pungkas Jauhari. (fit)
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Purworejo FC Juara Liga Tarkam Tahun 2022

Olahraga

 PASURUAN KOTA MADINAH – Gelaran Liga Tarkam 
Walikota Cup II Golek Sehat Golek Seneng Tahun 2022 
mencapai puncaknya pada Senin (12/9/2022). Stadion Untung 
Suropati Pasuruan menjadi saksi kedigdayaan kesebelasan 
kelurahan Purworejo.Di laga final, tim Purworejo FC menang 
telak atas Petahunan United dengan skor 4-0.
 Pada pertandingan tersebut, Purworejo FC mendominasi 
jalannya pertandingan sejak awal laga dimulai. Bahkan 
Purworejo FC yang sore itu berkostum biru biru mampu 
unggul cepat di awal babak pertama. Ketinggalan satu gol, 
Petahunan United berusaha menyamakan kedudukan. 
Namun sayang, usaha keras arek-arek Petahunan masih 
membentur rapatnya pertahanan kokoh Purworejo FC.
 Justru menjelang berakhirnya babak pertama Purworejo 
FC menambah keunggulan lewat gol cantik salah satu 
pemainnya. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum.
 Pada babak kedua Purworejo FC yang sudah unggul 
dua gol mengubah strategi dengan bermain lebih santai. 
Hal ini dimanfaatkan Petahunan United untuk tampil lebih 
menyerang. Bahkan pelatih Perahunan United memasukkan 
Jainal Ichwan, mantan pesepak bola nasional yang kenyang 
pengalaman bermain di liga Indonesia. Asik menyerang, 
membuat Petahunan lengah bertahan. Hal tersebut 
dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Purworejo. Di 
penghujung babak kedua Purworejo mampu menambah 2 
gol melalui proses serangan balik. Skor 4-0 untuk kemenangan 
Purworejo FC bertahan dan mengantarkan tim ini menjuarai 
liga tarkam 2022.
 Wali kota pasuruan Drs. H Saifullah Yusuf (Gus Ipul), 
mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan liga tarkam 
2022, menurutnya gelaran ini menjadi ajang penyiapan bibit-
bibit pemain muda potensial masa depan sepak bola kota 
pasuruan.
 “Maksud diselenggarakannya liga tarkam ini untuk 
melahirkan pesepakbola handal dari Kota Pasuruan yang 
akan membanggakan Kota pasuruan di kancah persepak 
bolaan Jawa Timur maupun nasional” ujar Gus Ipul.
 Gus ipul juga berharap liga tarkam ini menjadi tontonan 
keluarga. Untuk mewujudkan hal tersebut maka harus 
diselenggarakan pertandingan yang berkualitas, aman, dan 
nyaman untuk di tonton segala usia.
 “Jika pemainnya baik, wasitnya baik, suporternya baik 
maka akan memghasilkan pertandingan yang baik dan 
nyaman untuk di tonton kakek nenek orang tua dan anak-
anak. Namun jika pertandingannya menyeramkan tidak akan 
bisa menjadi tontonan keluarga” kata gus ipul.
 Untuk itu panitia liga tarkam sengaja membuat aturan 
jika pemain melakukan kekerasan dengan memukul pemain 
lawan atau wasit, maka pemain tersebut untuk selanjutnya 
tidak akan diizinkan mengikuti liga tarkam kembali.
 Secara khusus Gus Ipul juga mengapresiasi adanya 

siaran langsung liga tarkam 2022 oleh live streaming youtube 
radio Ramapati Diskominfotik Kota Pasuruan.
 “Kalau kita nonton siaran langsungnya sudah seperti liga 
Inggris”, puji Gus Ipul disambut tepuk tangan penonton.
 Di akhir kegiatan dilakukan penyerahan tropi kepada 
para pemenang liga tarkam 2022. Berikut adalah para 
pemenang liga tarkam Walikota Cup II Tahun 2022
Juara 1 Kelurahan Purworejo
Juara 2 Keluraham Tahunan
Juara Bersama 3 dan 4 Kelurahan Ngemplakrejo dan Kelurahan 
Trajeng (hly)
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Pembekalan Petugas Pelayanan Pajak Daerah,
Gus Ipul Sampaikan Parkir Salah Satu Potensi Pendapatan Daerah

Pajak Daerah

 Pasuruan Kota Madinah -  Dalam rangka meningkatkan 
Pajak Asli Daerah (PAD), Badan Pendapatan Daerah Kota 
Pasuruan menyelenggarakan kegiatan Pembekalan Petugas 
Pelayanan Pajak Daerah dengan tema TEBAR PESONA 
(Terampil, Sabar, Profesional dan Amanah). Kegiatan 
dilaksanakan di Hotel Horison Kota Pasuruan pada tanggal 6 
sd 7 juli 2022. Rabu (6/7/2022)
 Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu 
sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintah daerah guna memantapkan 
otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
 Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh 
pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah 
dan tercantum dalam APBD. Pajak daerah terdiri dari pajak 
hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak 
penerangan jalan, pajak mineral, pajak parkir, pajak air tanah, 
BPHTB serta pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 
perkotaan (PBB-P2).
 Dalam sambutannya Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf 
(Gus Ipul) menyampaikan Pemerintah Kota Pasuruan telah 
melaporkan ke DPRD terkait realisasi APBD tahun 2021 salah 
satunya pointnya adalah pendapatan.
 “Kegiatan pembekalan Petugas Pelayanan Pajak Daerah 
diharapkan dapat menggenjot target PAD Kota Pasuruan, 
Saya ingin Strategi apa yang kita terapkan untuk itu belajar dari 
daerah-daerah lain agar pendapatan kita dapat meningkat,” 
harapnya
 Gus Ipul juga menambahkan retribusi daerah khususnya 
parkir harus diperhatikan karena retribusi parkir ini mempunyai 
potensi yang besar terkait dengan pendapatan daerah.
“Parkir menjadi salah satu perhatian dari KPK dan BPK terkait 
dengan pendapatan daerah,” imbuhnya
 Salah satu cara yang menggenjot PAD (Pendapatan Asli 
Daerah) meningkatkan layanan dengan membuat event-
event sehingga dapat menarik wisatawan baik lokal maupun 
domestik khususnya pendapatan retribusi parkir.
 “Kita mau face Off operasi wajah, kita mau meningkatkan 
layanan dengan melakukan event-event baik yang 
diselenggarakan dari pemerintah maupun swasta untuk 

menggenjot PAD,” katanya
 Menurut Gus Ipul, pendapatan daerah khususnya parkir 
juga ada parkir berlangganan .
 Gus Ipul juga meminta kepada camat untuk memetakan 
daerahnya, mana yang potensi untuk kawasan parkir sehingga 
akan menambah PAD Kota Pasuruan.
 Gus Ipul mengharapkan ditahun berikutnya Pendapatan 
Daerah Kota Pasuruan meningkat dengan menekankan 
kepada petugas lapangan untuk mempunyai target.
 “Petugas Pelayanan Pajak Daerah harus terampil, sabar, 
professional dan amanah,” pungkasnya
 Diakhir sambutan Gus Ipul menyampaikan untuk 
meningkatkan pendapatan daerah harus duduk bersama 
perangkat daerah terkait bagaimana strategi yang harus 
dilakukan untuk meningkatkan PAD Kota Pasuruan dengan 
terampil artinya tahu tugasnya dengan baik, sabar artinya 
tekun mau mendengarkan, Profesional artinya mengerti etika 
dan amanah artinya bisa mempertanggung jawabkan apa 
yang menjadi tugasnya.
 Pembekalan Petugas Pelayanan Pajak Daerah dibuka 
langsung oleh Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) 
didampingi Wakil Wali Kota Pasuruan, Kepala Bapenda, 
Kepala BPKA, Kepala Perangkat Daerah Terkait dan diikuti 
oleh petugas lapangan pelayanan pajak daerah baik dari 
kecamatan maupun kelurahan. Acara di gelara selama dua 
hari 6 sampai dengan 7 Juli 2022 yang mana di hari kedua 
Wakil Wali Kota Pasuruan sebagai narasumber. (rmd)
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Pameran Seni Rupa Dan Pasuruan Clothing Carnival,
Mas Adi Sampaikan Momentum Strategis Membangun Kebersamaan

 Pasuruan Kota Madinah - Seni diwilayah Kota 
Pasuruan, khususnya dunia seni rupa telah mencatat 
dinamika yang cukup progresif, mulai dari produk karya 
yang beragam, gerakan gotong royong seniman dalam 
berbagai event kesenirupaan yang dikenal oleh publik 
sebagai event pameran Gandheng Renteng yang di 
motori oleh para guru kesenian dan seniman Pasuruan 
yang tergabung dalam Komunitas Guru Seni dan Seniman 
Pasuruan (KGSP).
 Pameran Seni Rupa kali ini merupakan event yang 
ke 12 merupakan ajang yang dilaksanakan setiap tahun 
juga tahun ini diisi Pameran Pasuruan Clothing Festival 
yang difasilitasi Pemerintah Kota pasuruan kolaborasi 
antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan yang 
dilaksanakan di Gedung Harmoni Kota Pasuruan. Pameran 
akan dilaksanakan selama 7 hari dari tanggal 23 sd 29 Juli 
2022.
 Tujuan kegiatan ini untuk memberikan ruang untuk 
para pegiat seni budaya untuk bisa berprestasi sehingga 
dapat menciptakan karya untuk menumbuhkan dan 
meningkatkan kemampuan dalam membuat suatu produk 
atau karya seni yang berkualitas kemudian sebagai media 
refleksi dan sebagai sarana untuk memberikan edukasi 
pendidikan dan melatih masyarakat secara luas untuk 
memahami arti dari keahlian rohani manusia serta mampu 
menyeimbangkan kembali ingatan dan pandangan 
manusia terhadap lingkungan di sekitar.
 Dalam sambutannya Wakil Wali Kota Pasuruan Adi 
Wibowo, S,TP., M.Si (Mas Adi) menyampaikan kita bisa 
merasakan suasana Gedung Harmoni dalam konteks 
yang berbeda ini menjadi bagian komitmen kuat 
Wali Kota Pasuruan yang sering disampaikan bahwa 
dengan keterbatasan Kota Pasuruan Kalaupun tidak bisa 
membangun secara besar-besaran paling tidak bisa face off 
merubah wajah kota Pasuruan. Sabtu (23/7/2022).
 “Kita rasakan Gedung Harmoni sudah berubah 

Pameran

wajahnya sehingga semakin baik, kedepannya 
perencanaan Pemerintah Kota Pasuruan sepanjang jalan 
pahlawan ditata menjadi kawasan heritage yang menjadi 
sebuah ruang publik dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 
membangun kreativitas,” imbuhnya
 Gandheng Renteng mempunyai filosofi membangun 
keberlangsungan dan membangun kebersamaan tema 
pameran yang ke 12 ini Stasiun pagere kawat rakyat rukun 
Indonesia kuat kalau ditambahi lagi Gandheng Renteng 
Kota Pasuruan, rakyat semakin bahagia.
 Mas Adi juga menambahkan kolaborasi Pameran 
Seni Rupa dengan Pasuruan Clothing Carnival, Pemerintah 
Kota Pasuruan ingin melakukan fasilitasi terhadap 
keberlangsungan dan kemajuan seniman serta ekonomi 
kreatif yang ada di kota Pasuruan.
 “Momentum seperti ini menjadi momentum strategis 
dengan sinergi, kolaborasi dan konvergensi untuk 
membangun kebersamaan walaupun kita berangkat dari 
tempat yang berbeda,” harapnya
 Mas Adi mengharapkan fasilitas yang dimiliki 
Pemeriintah Kota Pasuruan baik Gedung Harmoni maupun 
tempat-tempat ruang publik lainnya bisa dimanfaatkan 
untuk kemajuan Kota Pasuruan prinsipnya dengan agama 
hidup terarah dengan ilmu hidup lebih mudah dan tentu 
dengan seni hidup Jadi lebih indah.
 “Mari berkarya terus berkarya tanpa ada batas 
ruang dan waktu sehingga kreativitas itu tumbuh dan 
berkembang menjadi satu kesatuan untuk pembangunan 
kota Pasuruan,” Pungkasnya
 Kemudian diakhir kegiatan Mas Adi melihat karya 
Seniman yang ada didalam Gedung Harmoni.
Pameran Seni Rupa dan Pasuruan Clothing Carnival dibuka 
langsung Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, S,TP., M.Si 
(Mas Adi) didampingi Ibu Wakil Wali Kota Pasuruan, Kepala 
Perangkat Daerah, camat, lurah dan diikuti 60 seniman dan 
17 pemuda pemudi kreatif.(rmd)
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Pemkot Pasuruan Gelar Pekan Raya 
Bonsai Taraf Nasional

 Pasuruan Kota madinah - Pohon bonsai dari berbagai 
jenis dan ukuran, dipamerkan dalam event pameran kontes 
bonsai tingkat nasional di Pasuruan Berlokasi GOR Untung 
Suropati Kota Pasuruan yang diselenggarakan dari tanggal 
27 agustus sampai dengan 4 september 2022.
 Pameran bonsai merupakan kegiatan rutin yang 
dilaksanakan para pecinta tanaman bonsai, acara ini 
memotivasi para pencinta tanaman dengan memanfaat 
tanaman yang kiranya terbengkalai yang dapat dimanfaat 
sebagai seni, hobi, dan merupakan sebuah wadah untuk 
menyalurkan bakat dalam mengolah tanaman yang 
memiliki ekonomis yang tinggi.
 Tanaman bonsai sangat unik dengan teknik 
pemotongan dan pemangkasan tanaman, pengawatan  
serta membuat akar menyebar di atas batu.
 Dalam kesempatan Wakil Wali Kota Pasuruan Adi 
Wibowo., S.TP., M.Si (Mas Adi) menyampaikan Pekan Raya 
Bonsai ini menjadi salah satu rangkaian untuk menuju MTQ 
Provinsi Jawa Timur di tahun 2023 Kota Pasuruan. Sabtu 
(27/8/2022)
 “Kota Pasuruan dipercaya menjadi tuan rumah MTQ di 
tahun 2023 tentu kami tidak ingin melewatkan momentum 
strategis ini hanya dilaksanakan dengan kegiatan teknis 
semata yaitu MTQ, tetapi bagaimana menjadi bagian untuk 
mengungkit sektor perekonomian,” ujarnya
 Kemudian Mas Adi juga mengatakan dua tahun 
lebih kita mengalami situasi pandemi covid 19 hari ini 
sebenarnya belum bebas dari pandemi covid 19 tapi boleh 
dikatakan sudah melandai dan secara psikologi masyarakat 
sudah merasa bebas dari pandemi covid 19.
 “Ini berkat Sinergi kita semua Sinergi dan kolaborasi 
dari seluruh masyarakat, stake holder dan Indonesia 
termasuk negara yang dikatakan sukses dalam penanganan 
covid 19 karena vaksinasi kita juga boleh dikatakan cukup 
tinggi dan tentu ini berkat kerjasama kita semua dari 
pemerintahan, tokoh masyarakat penegak keamanan dan 
juga kesadaran masyarakat yang mulai meningkat,” katanya
 Saat ini Kota Pasuruan terus melakukan pembenahan 
dan terus berbenah.
 “Kita hari ini bisa melihat faktor perekonomian tidak 
hanya dilihat dari konteks satu sisi ada konteks ekonomi 
kreatif yang hari ini secara statistik cukup menyumbang 
besar pertumbuhan ekonomi masyarakat kita,” imbuhnya
 Mas Adi menambahkan sektor ekonomi  saat ini juga 
sudah mulai bergeliat kembali sehingga memberikan 
optimisme tentang masa depan perekonomian dan sektor-
sektor yang lain juga mengikuti sektor UMKM tumbuh dan 
sektor kesenian juga akan tumbuh dengan baik.

 “Alhamdulillah di Kota Pasuruan kita bisa 
melaksanakan pekan raya dan pameran bonsai ini menjadi 
salah satu yang membanggakan dan ekspektasi yang lebih 
bagi pecinta bonsai di kota Pasuruan,” pungkasnya
 Mas Adi juga mengapresiasi kegiatan Pekan Raya 
Bonsai karena memotivasi dan merangsang anak-anak 
muda para perajin para ekonomi kreatif yang terlibat 
sehingga memberikan multi efek pada aktivitas-aktivitas 
yang lainnya.
 Pekan Raya Bonsai dibuka langsung Wakil Wali Kota 
Pasuruan Adi Wibowo., S.TP., M.Si (Mas Adi) didampingi 
Dirjen Catatan Sipil, Ketua RUBI (Rumah Bonsai Indonesia), 
Kepala Perangkat Daerah dan diikuti para pecinta bonsai. 
(rmd)

Pekan Raya
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Terima Anugerah Kabarpas Awards 2022,
Gus Ipul : Mari Sama-Sama Bikin Prestasi

Prestasi

 Pasuruan Kota Madinah – Walikota Pasuruan 
Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Walikota Pasuruan Adi 
Wibowo (Mas Adi) dan Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail 
Marzuki Hasan, SE (Pak Ismail) hadiri acara Kabarpas Awards 
2022, Minggu (18/9) pagi di Valencia Café and Resto kota 
Pasuruan.
 Di ulang tahunnya ke-8 ini, Kabarpas memberikan 
penghargaan kepada 19 figur yang dinilai inspiratif dan 
inovatif. Gelaran tahunan ini menganugerahkan Gus Ipul 
dengan nominasi “Innovative Regional Heads who Have 
Succeeded in Building Local Wisdom”. Sedangkan Pak Ismail 
mendapatkan nominasi “Inspirational Figure for Youth”.
 Dalam sambutannya, Gus Ipul menjelaskan bahwa 
media massa adalah tempat bagi siapapun, khususnya 
kegiatan pemerintah kota untuk unjuk gigi kepada 
masyarakat.
 “Karena media sesungguhnya adalah panggung 
untuk siapapun, untuk pengusaha, untuk politisi, untuk 
siapapun yang punya profesi. Ini panggung kita untuk 
menunjukkan kemampuan dan prestasi yang kita miliki”, 
tuturnya.
 Lanjutnya, Gus Ipul memberikan apresiasi kepada 
Kabarpas sebagai salah satu media yang berkolaborasi baik 
dengan pemerintah kota Pasuruan.
 “Saya ingin ikut bangga dan berterima kasih pemkot 
diliput prestasinya, dan itu tentu kabar baik untuk kota 
Pasuruan. Untuk itu Dinas Kominfo bisa mendukung dan 
berpartisipasi sekaligus kolaborasi lebih erat lagi lewat 

berbagai programnya”, ucapnya.
 Di akhir sambutannya, Gus Ipul berharap melalui 
penghargaan yang diterimanya ini mampu memberikan 
kontribusi kepada pemerintah kota untuk lebih baik lagi 
dalam kinerjanya.
 “Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kami, 
tentu umumnya yang ada di pemkot. Kita dikasih seperti 
ini suatu penghormatan yang harus kita balas dengan 
karya-karya yang lebih banyak lagi, mari kita sama-sama 
berkarya, mari sama-sama bikin prestasi”, jelas Gus Ipul.
 Turut serta hadir dalam acara ini Bupati dan Wakil 
Bupati Kabupaten Pasuruan yang juga menjadi nominator 
Kabarpas Awards 2022, Sekretaris Daerah Kabupaten 
Pasuruan, Perwakilan Kapolresta dan Kapolres Kabupaten 
Pasuruan, serta dimeriahkan oleh penyanyi asal Pasuruan, 
Silfi KDI. (Dey)
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Penganugerahan Kampung Hebat 2022,
Gus Ipul: Jadikan Ajang Ini untuk Hadirkan Lingkungan yang Sehat

Prestasi

 Pasuruan Kota Madinah - Penganugerahan kampung 
hebat 2022 sampai pada puncaknya. Wali Kota Pasuruan 
H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan perlombaan 
kampung hebat ini sebagai panggung untuk menghasilkan 
prestasi bagi warga Kota Pasuruan yang menghadirkan 
lingkungan yang sehat.
 “Kita ingin lomba ini menjadi ajang sekaligus menjadi 
panggung bagi warga yang berkolaborasi di kampung 
masing-masing untuk menghadirkan prestasi. Menjadikan 
kampung dengan lingkungan yang sehat,” kata Gus Ipul 
saat membuka anugerah kampung sehat 2022 di Gedung 
Gradika, Selasa (20/09/2022) malam.
 Perubahan daerah dipacu seiring adanya 
pembangunan, salah satunya pengelolaan lingkungan yang 
bersih, sehat dan asri. Karena itu pengelolaan lingkungan 
harus dimulai dari cakupan kecil.
 “Saya dapat laporan, tiap tahun peserta semakin 
menigkat untuk mengikuti lomba kampung hebat. 
Yang kami harapkan makin banyak kampung dengan 
lingkungannya bersih,” jelas Gus Ipul
 Gus Ipul juga menyampaikan, perlombaan kampung 
hebat di tahun selanjutnya harus dikemas secara inovatif.
 “Kedepanya perlombaan kampung hebat bisa dikemas 
secara inovatif supaya kampung lainnya termotivasi untuk 
mengikuti lomba kampung hebat,” ujar Gus Ipul
 Gus Ipul mengajak seluruh cakupan kecil mulai dari 
Kecamata, Kelurahan, RT hingga RW untuk menciptakan 
lingkungan bersih di tiap kampung-kampungnya.
 “Pendekatan untuk sementara ini kita mulai dari RW, 
RW nya bisa menggerakkan warganya untuk menjadi 
peserta. Lomba ini kelihatannya biasa-biasa saja tapi 
yang kita harapkan bukan sekedar  lombanya melainkan 
menghasilkan kampung-kampung yang bersih,” urainya
 Menurut Gus Ipul, kampung imipain masa depan 
adalah kampung yang sehat, kampung dengan persediaan 
air bersih cukup dan pengelolaan sampah yang bagus.
 “Kota Pasuruan yang indah itu hadir dari kampung-
kampung yang bersih, kampung yang banyak dihiasi 
dengan tanaman-tanaman hijau yang bisa dimanfaatkan 
untuk warganya,” ujar Gus Ipul
 Gus ipul juga mengingatkan warga Kota Pasuruan 
untuk terus mempersiapkan diri Kota Pasuruan sebagai tuan 
rumah MTQ ke-30 Tingkat Provinsi. Menurutnya, ini momen 
penting untuk membangkitkan perekonomian pasca 
Covid-19.
 “Tahun depan kita perbanyak kampungnya untuk 
mengikuti lomba kampung hebat, ini salah satu persiapan 
kita menuju Kota Pasuruan sebagai tuan rumah MTQ Ke-
30 Tingkat Provinsi. Mari kita bareng-bareng siapkan sajian 
yang kita berikan pada tamu,” tutupnya

 Adapun pemenang lomba kampong hebat terdiri dari 
3 kategori yakni kategori perumahan, ketageori pemukiman 
pesisir dan kategori pemukiman berkembang. Diantaranya 
adalah
Kategori Perumahan
Juara I Perumahan Lentera Cluster RT 04 RW 07, 
Kelurahan Kebonagung, Kec.Purworejo
Juara II Perumahan Pesona Candi 6 RT 02 RW 05, 
Kelurahan Bakalan, Kec. Bugul Kidul
Juara III Perumahan Kraton Indah   RT 04 RW 04, 
Kelurahan Karangketuq, Kec. Gadingrejo
Juara Harapan I Perumahan Pesona Candi 4 RT 02 RW 08,
 Kelurahan Sekargadung, Kec. Bugul Kidul
Juara Harapan II Perumahan Graha Candi 4 RT 05 RW 08, 
Kelurahan Bakalan, Kec. Bugul Kidul
Juara Harapan III Perumahan Karya Bhakti  RT 03 RW 08, 
Kelurahan Gentong, Kec. Gadingrejo
Kategori Pemukiman Pesisir
Juara I Kelurahan Bugul Lor RT 03 RW 07,  Kec. Panggungrejo
Juara II Kelurahan Mayangan RT 01 RW 02, Kec. Panggungrejo
Juara III Kelurahan Mandaranrejo RT 02 RW 02, 
Kec. Panggungrejo
Juara Harapan I Kelurahan Trajeng RT 01 RW 04, 
Kec. Panggungrejo
Juara Harapan II Kelurahan Ngemplakrejo RT 03 RW 05, 
Kec. Panggungrejo
Juara Harapan III Kelurahan Panggungrejo RT 03 RW 02, 
Kec. Panggungrejo
Kategori Berkembang
Juara I Kelurahan Kandangsapi RT 05 RW 01,
Kec. Panggungrejo
Juara II Kelurahan Bugul Lor RT 02 RW 01, Kec. Panggungrejo
Juara III Kelurahan Kebonagung RT 01 RW 06, Kec. Purworejo
Juara Harapan I Kelurahan Bugul Kidul RT 02 RW 03, 
Kec. Bugul Kidul
Juara Harapan II Kelurahan Bukir RT 03 RW 08, Kec. Gadingrejo
Juara Harapan III Kelurahan Kebonsari  RT 02 RW 09, 
Kec. Panggungrejo. (Lut/Fit)
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 Pasuruan Kota Madinah - Pemerintah Kota 
Pasuruan mengevaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Tahun 2022 di Gedung 
Gradika, Jumat, (16/09/2022).
 Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) 
mengatakan, bahwa target Tahun ini adalah BB.
 “Kali ini kita mau membahas SAKIP, ini target saya 
kita mau naik jadi BB. Syukur-syukur bisa A,” ujar Gus Ipul
G us Ipul juga mengatakan bahwa untuk mencapai itu 
semua memang perlu perjuangan.
 “Saya tahu Bapak dan Ibu sekalian telah berjuang dan 
bekerja keras. Tapi, ini memang bukan hal yang mudah,” 
imbuhnya.
 Selain itu, Gus Ipul juga memaparkan terkait 
rekomendasi SAKIP tahun 2021. Ada beberapa 
rekomendasi SAKIP tahun 2021. Dianataranya, pertama 
meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang ada 
dengan memperhatikan berbagai kaidah penyusunan 
dokumen perencanaan kinerja.
 Kedua, menyempurnakan penjabaran kinerja 
yang disusun berdasarkan pada kerangka logis kinerja. 
Ketiga, menyusun indicator kinerja organisasi dan 
menggambarkan tolak ukur keberhasilan kinerja individu 
serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP.
 “Kita perlu saling bersinergi, walau jika pada sebuah 
kegiatan dan yang bertanggung jawab adalah  Dinkop, 

Disperindag akan tetapi Perangkat daerah lainnya bisa 
saling bersinergi dan membantu. Selain itu, jika membuat 
kegiatan juga dipikirkan dampak untuk masyarakatnya. 
Bukan hanya sekedar SPJ,”jelas Gus Ipul
 Gus Ipul juga mengatakan dalam penyusunan 
indikator kinerja individu harus selaras dengan kinerja 
organisasi dan mengambarkan tolak ukur keberhasilan 
kinerja.
 “Karena, dalam penyusunan indikator kinerja 
individu harus selaras dengan kinerja organisasi dan 
mengambarkan tolak ukur keberhasilan kinerja dijadikan 
acuan dalam penyusunan SKP,” pungkas Gus Ipul. (fit)

Evaluasi Sakip Tahun 2022,  
Gus Ipul Minta Perangkat Daerah Saling Bersinergi

SAKIP



29

 MEDIA INFORMASI PEMERINTAH KOTA PASURUAN

Gus Ipul Komitmen Akan Terus Lakukan 
Perbaikan SAKIP Sesuai dengan Pohon Kinerja

SAKIP

 Pasuruan Kota Madinah - Wali Kota Pasuruan 
H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) berkomitmen akan terus 
melakukan langkah-langkah perbaikan yang menjadi 
indikator dalam peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini disampaikan saat 
pemaparan evaluasi SAKIP Kota Pasuruan yang dilakukan 
secara virtual di hadapadan Tim Evaluator dari Kedeputian 
Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan 
Pengawasan Kementerian PAN-RB (Kemenpan-RB), Senin 
(19/09/2022) di Gedung Gradika.
 “Kami akan terus berkomitmen memperbaiki apa 
saya yang menjadi indikator dalam peningkatan SAKIP, ini 
menjadi cita-cita kami,” kata Gus Ipul
 Menurutnya, hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2021 
Kota Pasuruan meraih predikat B dengan hasil 69,11. 
Pemerintah Kota (Pemkot Pasuruan) telah melakukan 
langkah-langkah perbaikan atas implementasi SAKIP 
berdasarkan rekomendasi dari tim evaluator sebelumnya. 
 “Memang buat kami hasilnya belum memuaskan, 
maka dari itu kami mencoba untuk kerja keras agar di 
tahun mendatang bisa menjadi lebih baik dan manfaatnya 
bisa dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya
 Gus Ipul juga menyampaikan, salah satu langkah-
langkah perbaikan SAKIP melakukan peningkatan kualitas 
dokumen perencanaan yang ada dengan memperhatikan 
berbagai kaidah penyusunan dokumen perencanaan 
kinerja.
 “Kita sudah mempedomani hasil evaluasi 2021 dengan 
Menyusun pohon kinerja tingkat instansi dan perangkat 
daerah yang selaras dengan RPJMD,” ujar Gus Ipul
 Tak hanya itu, Gus Ipul juga memaparkan bahwa 
Pemkot Pasuruan menyusun indikator kinerja individu yang 
selaras dengan kinerja organisasi dan menggambarkan 
tolok ukur keberhasilan kinerja individu serta dijadikan 
acuan dalam penyusunan SKP.

 “Sebagian juga telah ditindaklanjuti, misalnya Seluruh 
ASN telah menyusun Perjanjian Kinerja yang selaras dengan 
kinerja organisasi,” paparnya
 Ia menegaskan, agar langkah perbaikan dapat 
menggambarkan penerapan SAKIP secara efektif. Maka 
perlu meningkatkan kualitas evaluasi internal akuntabilitas 
kinerja.
 ”Kualitas evaluasi internal sudah ditingkatkan 
dengan membentuk tim AKIP yang telah melibatkan 
lintas perangkat daerah, juga melakukan pemantauan 
secara berkala dan desk dengan masing-masing perangkat 
daerah,”kata Gus Ipul
 Gus Ipul berharap, hasil dari pohon kinerja nantinya 
akan ditindaklanjuti dan di evaluasi sehingga dapat 
membawa Kota Pasuruan menjadi Kota Madinah.
 “Menindaklanjuti dari pohon kinerja tadi yang akan 
membawa menuju Kota Pasuruan menjadi Kota Madinah 
yang mana ini sudah ada dalam RPJMD. Tentunya dengan 
adanya pohon kinerja maka kedepan akan kita lakukan 
penyempurnaan sehingga nanti RPJMD ini memiliki 
cascading yang indikatornya jelas terukur fokus terhadap 
prioritas dan searah dengan pohon kinerja,”tutup Gus Ipul
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 Pasuruan Kota Madinah - Pemerintah Kota Pasuruan 
berkolaborasi dengan TP PKK Kota Pasuruan dan Badan 
Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pasuruan mengadakan 
kegiatan barbagi kasih 250 anak yatim se-Kota Pasuruan 
dalam rangka Pekan Muharram 1444H di Taman 
Sekargadung, Minggu (07/08/022).
 Kegiatan ini tampak sangat meriah. Anak-anak 
diajak bernyanyi, tebak-tebakan oleh Badut yang sengaja 
dihadirkan untuk memeriahkan acara dengan tema 
Senyummu Kebahagiaanku ini.
 Ketua TP PKK Kota Pasuruan Dra. Hj. Fatma 
Saifullah Yusuf (Fatma) mengucapkan terimakasih dan 
mengapresiasi kegiatan ini.
 “Saya berterima kasih dan mengapresiasi, kepada 
Dinas-dinas terkait, Badan Amil Zakat Kota Pasuruan, 
dan juga panitia yang sudah membantu dalam 
menyelenggarakan kegiatan ini,” ujar Fatma
 Fatma yang juga mengajak anak-anak untuk bermain 
dan bernyanyi.
 “Ayo nyanyi sama-sama mabruk alfa mabruk, setelah 
itu kita akan bermain tebak-tebakan, yang bisa menjawab 
nanti bunda beri hadiah,” ajak Fatma
 Sontak anak-anak langsung bernyanyi bersama 
dengan penuh semangat dan juga senang karena 
mendapatkan snack yang sudah di tata didepan semacam 
snack tower.
 Selain berbagi kebahagiaan dengan ratusan anak 
yatim, Fatma juga menuju Booth Imunisasi yang dibuka 
oleh Dinas Kesehatan Kota Pasuruan dalam rangka Bulan 
Imuniasasi Anak Nasional (BIAN) Kota Pasuruan. Fatma 

menemani 10 balita yang di berikan suntikan pada acara 
hari itu, dan untuk selanjutnya dilakukan secara rutin di 
Puskesmas, Posyiandu dan tempat-tempat lain yang di 
sediakan.
 Fatma bersyukur dapat melaksanakan santunan anak 
yatim yang baru kali ini diadakan di tempat terbuka dan 
santai di Taman Sekargadung Kota Pasuruan
 “Alhamdulillah akhirnya keinginan saya menyantuni 
250 anak yatim dari 4 kecamatan ini berjalan dengan lancar, 
apalagi tempatnya nyaman, di bawah pohon rindang, 
suasananya santai bisa lesehan, semoga semua anak-anak 
senang, banyak rizkinya dan membawa keberkahan buat 
kita semua,” ujar isteri Walikota Gus Ipul ini
 Sementara itu, Divisi distribusi dan pendayagunaan 
Baznas Kota Pasuruan Basori Alwi mengatakan 250 anak 
yatim yang hadir pada acara hari ini mendapatkan sejumlah 
perlengkapan sekolah dan uang santunan selain oleh-oleh 
snack dan makan siang yang di siapkan oleh panitia. (fit)

Meriahnya Berbagi Kasih Anak Yatim 
Bersama Bunda Fatma

Santunan
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Ahli Waris Dua Driver Ojol Kota Pasuruan 
Yang Meninggal Terima Santunan

Santunan

 Pasuruan Kota Madinah – Ahli Waris dua orang driver 
ojek online (ojol) yang meninggal dunia dan berdomisili di 
wilayah Kota Pasuruan menerima santunan pada Kamis, 1 
September 2022. Mereka adalah Erni, ahli waris almarhum 
Mohammad Yusuf,  driver ojol yang berdomisili di kelurahan 
Trajeng, serta Lilik Yuliati, ahli waris almarhum Khoiri, driver 
ojol yang bertempat tinggal di kelurahan Kepel.
 Wakil Walikota Pasuruan, Adi Wibowo, S.TP, M.Si (Mas 
Adi) berkesempatan untuk secara simbolis memberikan 
santunan yang berasal dari klaim jaminan kematian dan 
kecelakaan kerja serta beasiswa BPJS Ketenagakerjaan 
Cabang Pasuruan.
 Didampingi oleh Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan 
Cabang Pasuruan dan beberapa jajaran Pemkot Pasuruan, 
Wawali melakukan takziah serta menyerahkan langsung 
santunan tersebut di kediaman masing-masing ahli waris.
Di kelurahan Trajeng, Mas Adi menyampaikan rasa bela 
sungkawa yang mendalam kepada ahli waris almarhum 
Mohammad Yusuf yang meninggal dunia karena sakit.
 “Kami mewakili Pemkot Pasuruan dan BPJS 
Ketenagakerjaan Pasuruan menyampaikan bela sungkawa. 
Semoga santunan ini dapat memberikan manfaat bagi 
keluarga”, ujar Mas Adi.
 Untuk diketahui, BPJS Ketenagakerjaan memberikan 
santuan atas kematian bagi driver ojol yang telah terdaftar 
keanggotaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. 
Bagi driver yang meninggal karena sakit, pihak BPJS 
Ketenagakerjaan memberikan santunan senilai 42 juta 
rupiah.
 Sedangkan bagi driver yang meninggal karena 
kecelakaan kerja (almarhum Khoiri, warga Kepel), BPJS 
Ketenagakerjaan memberikan santunan senilai 70 juta 
rupiah dan sejumlah nominal beasiswa Pendidikan bagi 
anak-anak almarhum.
 Sementara di Kelurahan Kepel, Wawali juga 

menyerahkan secara langsung santunan BPJS 
Ketenagakerjaan kepada Lilik Yuliati, ahli waris driver ojol 
yang meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan lalu 
lintas beberapa waktu lalu.
 Mas Adi menyampaikan bahwa santunan yang 
diberikan oleh BPJS Ktenagakerjaan merupakan 
implementasi dari undang undang yang mengamanatkan 
bahwa negara harus melindungi warga negaranya.
 “Program BPJS Ketenagakerjaan ini sangat luar biasa. 
Jika kita liat nominalnya mungkin tidak akan pernah bisa 
menggantikan keberadaan almarhum, namun ini bisa 
menjadi sedikit membantu keluarga”, kata Mas Adi.
 Mas Adi berharap sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan 
dan Pemkot Pasuruan terus berlangsung bahkan bisa 
ditingkatkan. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab 
pemerintah untuk melindungi dan menyejahterakan warga.
 “Banyak warga Kota Pasuruan yang mengikuti program 
BPJS Ketenagakerjaan dan manfaatnya sudah banyak 
yang merasakan. Semoga hal ini bisa terus ditingkatkan”, 
pungkas Mas Adi.
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Gus Ipul Berharap Pendataan Regsosek dapat 
Menampilkan Satu data yang Akurat

Satu Data

 Pasuruan Kota Madinah - Pemerintah Kota Pasuruan 
siap mendukung realisasi satu data nasional melalui 
Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) Tahun 2022. Hal 
ini disampaikan Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus 
Ipul) saat membukan Rapat Koordinasi REGSOSEK yang 
diadakan oleh Badan Pusat Statistik Kota Pasuruan di Hotel 
Ascent Premiere Kota Pasuruan, Senin (19/09/2022)
 “Jika satu data ini dapat terwujud, maka kita dapat 
memiliki suatu perencanaan yang baik, sehingga dapat 
mewujudkan kesejahtreaan bagi masyarakat. Karena, kalau 
basis datanya benar, maka perencanaan daerah benar dan 
implementasi akan benar sehingga pembangunan tepat 
sasaran,” ujar Gus Ipul
 Menurutnya, ada beberapa manfaat yang diharapkan 
dengan adanya REGSOSEK ini, pertama adalah terkait 
layanan administrasi pendudukan,
 “Salah satu problem data sasaran perlindungan sosial 
saat ini masih sangat sektoral dimana masing-masing 
kementerian/lembaga atau dinas memiliki basis data 
tersendiri terkait sasaran penerima perlindungan sosial. 
Sehingga akhir-akhir ini, soal data masih menjadi persoalan 
seperti soal data bantualn sosial BBM,” jelas Gus Ipul
 Lantas Gus Ipul mencontohkan, bahwa data penerima 
Bantuan Sosial BBM by system SIKS-NG (Sistem Informasi 
Kesejahteraan Sosial Next Generation) Kementerian Sosial, 
jumlah penerima BLT BBM Kota Pasuruan sebanyak 17.629 
KPM. Namun pada kenyataannya penerima BLT BBM di 
Kota Pasuruan sebanyak 16.254 KPM.
 “Data-data ini memang bersifat dinamis, tapi kita 
ini harus cermat, terutama soal data orang meninggal. 
Untuk itu, di Dispendukcapil membuat terobosan aplikasi 
siap Pak RT agar para RT lebih mudah untuk melaporkan 
masyarakatnya yang telah meninggal, sehingga dengan 
adanya laporan ini dapat membuat layanan adminduk 

semakin baik,” ucap Gus Ipul
 Yang kedua adalah adanya data base untuk bantuan 
sosial sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi 
masyarakat.
 “Dengan adanya satu data tunggal diharapkan 
mampu menyajikan data yang mutakhir terkait penerima 
bantuan sosial seperti BPNT, PKH, bantuan pendidikan, 
bantuan kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan program-
program lainnya,” imbuhnya.
 Dan yang terakhir adalah adanya pengembangan 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 “UMKM ini dapat menyerap tenaga kerja, sehingga 
sektor UMKM ini sangat penting. Untuk membantu 
pengembangan UMKM, maka perlu satu data yang 
akurat terkait UMKM. Sebab UMKM itu tidak semuanya 
membutuhkan bantuan modal atau bantuan promosi. 
Maka perlu sekali data yang akurat, Sehingga, kita dapat 
membantu sesuai kebutuhanya,” ungkap Gus Ipul.
 Sementara itu, kepala BPS Kota Pasuruan Sri Kadarwati, 
S.Si., MT mengatakan bahwa pendataan Regsosek adalah 
pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri atas 
profil, kondisi social, ekonomi dan tingkat kesejahteraan. 
Kegiatan pendataan lapangan dilaksanakan pada tanggal 
15 Oktober sampai dengan 14 November 2022
 “Adapun proses alur pendataan lapangan Regsosek 
adalah petugas Regsosek meminta izin kepada ketua/
pengurus SLS dan mengenali wilayah, ketua/ pengurusn 
SLS identifikasi awal status kesejahteraan keluarga, 
petugas Regsosek melakukan wawancara dan geotagging 
lokasi keluarga, pengawas mengawasi kegiatan pendataan 
dan memeriksa kelengkapan dokumen dan koordinator 
diantarannya mengawasi kegiatan pendataan dan 
menyerahkan hasil pendataan ke BPS Kabupaten/Kota,” 
pungkasnya. (fit)
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Parade Sepeda Tua Berlangsung Meriah, 
Ribuan Onthelis Kunjungi Kota Pasuruan

Seni dan Budaya

 Pasuruan Kota Madinah – Kota Pasuruan kembali 
menjadi tuan rumah event bersepeda. Kali ini ribuan 
onthelis atau para penghobi sepeda tua/onthel dari 
berbagai kota di Indonesia berkunjung ke Kota Pasuruan. 
Mereka menghadiri event bertajuk Parade Sepeda Tua 
yang diselenggarakan oleh Komunitas Sepeda Tua 
Indonesia (Kosti) Pasuruan. Puncak kegiatan tersebut 
dilangsungkan pada Minggu (18/9) pagi.
 Nuansa klasik dari hadirnya berbagai tipe sepeda 
onthel jadul (jaman dulu) semakin kental ketika Gedung 
Harmoni yang merupakan bangunan bersejarah 
peninggalan kolonial menjadi venue pemberangkatan 
ribuan ontelis menyusuri Kota Pasuruan yang juga kaya 
akan kawasan heritage. Apalagi banyak dari peserta 
yang sengaja
 “cosplay” memakai busana khas tempo doeloe.
 Dalam kegiatan pagi itu, Walikota Pasuruan Drs. H. 
Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wawali Adi Wibowo,S.TP, M.Si 
(Mas Adi) beserta jajaran forkopimda juga hadir untuk 
menyapa sekaligus memberangkatkan para peserta 
Parade Sepeda Tua dari pelataran taman kota yang 
terletak di seberang gedung Harmoni
 Gus Ipul sesaat sebelum mengibarkan bendera 
start, mengatakan bahwa pihaknya sangat senang event 
semacam ini kembali digelar di Kota Pasuruan.
 “Alhamdulillah dengan digelarnya event seperti 
ini banyak tamu dari berbagai daerah datang ke Kota 
Pasuruan. Hotel-hotel di Kota Pasuruan ikut merasakan 
dampak positif. Penuh sejak kemarin” ujar Gus Ipul
 Gus Ipul juga menegaskan event Parade Sepeda 
Tua juga menjadi ajang perwujudan “Golek Sehat Golek 
Seneng”. Menurutnya hal ini juga menjadi inspirasi bagi 
masyarakat untuk mencintai sesuatu secara sungguh-

sungguh seperti yang ditunjukkan para onthelis dalam 
mencintai serta merawat sepeda tua nya.
 “Diawali cinta terhadap keluarganya, cinta kepada 
sepeda tuanya, cinta komunitas, maka Kosti dengan 
event ini juga mewujudkan Golek Sehat Golek Seneng”, 
ucap Gus Ipul.
 Melihat animo peserta parade sepeda tua yang 
sangat tinggi, Gus Ipul juga membuka kemungkinan 
event serupa akan kembali digelar dalam beberapa 
waktu yang akan datang. Hal ini sejalan dengan 
pogram Pemkot untuk menyemarakkan berbagai event 
menjelang bergulirnya MTQ Jawa Timur tahun 2023 di 
Kota Pasuruan.
 “Kalau sekarang Kosti yang menggelar kegiatan, 
maka nanti gantian. Pemkot yang secara khusus akan 
menggelar parade sepeda tua sebagai bagian dari 
menyambut MTQ Jawa Timur 2023 dimana Kota Pasuruan 
menjadi tuan rumahnya” kata Gus Ipul
 Di sisi lain penyelenggaraan parade sepeda tua 
kali ini juga menjadi berkah bagi para pelaku UMKM. 
Selain kegiatan ngontel bersama, di area taman kota 
juga didirikan stan bagi para pedagang aksesoris sepeda 
tua. Walikota dan Wawali sempat mengunjungi dan 
bercengkerama sejenak dengan para pedagang ini.
 Mereka ada yang berasal dari wilayah Pasuruan Raya, 
bahkan beberapa juga datang dari luar Jawa Timur. Yang 
menarik Gus Ipul sempat terperanjat ketika menanyakan 
harga salah satu sepeda tua bermerk Simplex yang dijual 
berharga hingga 25 juta rupiah.
 Selain penjual aksesoris sepeda, terdapat pula 
pedagang makanan dan minuman yang juga mendirikan 
stan nya selama even ini berlangsung. (hly)
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 Pasuruan Kota Madinah - Inovasi melalui digitalisasi 
layanan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan. 
Terbaru, melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 
Pemkot Pasuruan merancang Aplikasi Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan khusus untuk Rukun 
Tetangga (RT). Aplikasi yang nantinya akan digunakan 
oleh para ketua RT di Kota Pasuruan tersebut bernama 
Siap Pak RT. Launching aplikasi yang dapat digunakan 
melalui smartphone android tersebut dilakukan oleh 
Walikota Pasuruan, Drs. H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di 
pendopo kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, 
pada Rabu Pagi (13/7/22)
 Aplikasi Siap Pak RT merupakan inovasi untuk 
optimalisasi pelaporan mobilitas dan beberapa urusan 
kependudukan hingga ke tingkat RT. Lebih jauh, adanya 
aplikasi ini juga bertujuan untuk mencapai tercapainya 
kevalidan data kependudukan bagi masyarakat Kota 
Pasuruan.
 Gus Ipul dalam sambutannya pagi itu menyatakan 
bahwa aplikasi Siap Pak RT dapat memudahkan tugas para 
Ketua RT  dalam “mendeteksi” warganya. Hadirnya aplikasi 
ini juga sebagai peningkatan layanan dalam memfasilitasi 
masyarakat yang menginginkan layanan kependudukan 
dari RT setiap saat.
 “Banyak masyarakat yang karena kesibukannya 
masing-masing akhirnya meminta pelayanan kepada 
ketua RT dan RW di malam hari karena siang harinya 
bekerja. Sebaliknya ada suatu kelompok masyarakat 
yang karena waktu pekerjaannya, hanya punya waktu 
mengakses layanan pagi hari. Adanya aplikasi ini untuk 
menyesuaikan kondisi tersebut dengan memanfatkan 
teknologi”, urai Gus Ipul
 Digitalisasi layanan bagi masyarakat menurut Gus 
Ipul merupakan suatu keharusan yang mau tidak mau 
dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah 

dan bahkan sudah terlebih dahulu diterapkan di negara 
lain. Disamping itu, menurut Gus Ipul layanan yang baik 
adalah yang mengurangi interaksi langsung antar manusia 
kecuali layanan tertentu yang tidak bisa digantikan oleh 
teknologi.
 “Layanan yang baik adalah layanan yang 
memanfaatkan perkembangan teknologi dan mengurangi 
interaksi langsung antar manusia, terutama layanan 
pemerintah yang diakses langsung oleh masyarakat. 
Harus dikombinasi dengan kemajuan teknologi ” ucap 
Gus Ipul
 Lebih lanjut Gus Ipul juga menjelaskan Aplikasi Siap 
Pak RT sangat informatif. Ketua RT yang nantinya akan 
menjadi pengguna aplikasi tersebut dapat melihat data 
warganya dari smartphone miliknya.
 “Jumlah warganya berapa, usianya berapa akan 
terlihat semua dari aplikasi ini. Tentunya akan memudahkan 
Pak RT untuk mengontrol dan membina warganya dalam 
rangka melayani penduduk di lingkungan RT tersebut” 
kata Gus Ipul
Walikota menyebut aplikasi ini sangat berguna salah 
satunya untuk mengawasi keberadaan orang asing 
yang tidak melaporkan data dirinya apabila datang dan 
tinggal di suatu daerah. Misalnya warga luar kota yang 
mengontrak rumah atau tinggal di daerah kos-kosan.
 “Ini untuk memastikan bahwa orang yang tinggal di 
lingkungan kita teridentifikasi data kependudukannya”, 
jelasnya
 Gus Ipul menghimbau agar sosialisasi aplikasi ini 
terus dilakukan secara masif kepada seluruh ketua RT di 
Kota Pasuruan.
 “Mohon untuk terus disosialisasikan penggunaan 
aplikasi ini agar dapat digunakan oleh seluruh ketua RT di 
Kota Pasuruan”, pungkasnya (hly)

Ada “Siap Pak RT”,  Ketua RT Kini Bisa Lapor 
Data Kependudukan Lewat HP Setiap Saat

Siap Pak RT
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 Pasuruan Kota Madinah - Dinas Komunikasi 
Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Kota Pasuruan 
melakukan studi banding ke Diskominfo Badung untuk 
mempelajari penerapan smart city Kabupaten Badung. 
Kepala Diskominfotik Kokoh Arie Hidayat, SE. S.Sos, 
MM menyampaikan tujuan dari studi tiru ini untuk 
mempelajari penerapan smartcity Kabupaten Badung, 
Jumat, (22/07/2022)
 “Kami rombongan dari Diskominfotik Kota Pasuruan 
melakukan studi banding ke Diskominfo badung untuk 
mempelajari penerapan smartcity yang ada di Kabupaten 
Badung”, kata Kokoh
 Kokoh juga menyampaikan studi banding ini 
dilakukan untuk melakukan kemitraan antara jurnalis dan 
pemerintah daerah untuk promosi pariwisata.
 “Mengingat pemerintah Kota Pasuruan sedang 
gencar untuk promosi wisata religi dan hertage, jadi 
kita juga mengajak para wartawan kita sebagai mitra 
antar jurnalis harapannya untuk bisa mempromosikan 
pariwisata yang ada di Kota Pasuruan,” jelas Kokoh
 Di tempat yang sama Kepala Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Badung I Wayan Weda Dharmaja, 
S.IP, M.Si menjelaskan, pada akhir tahun 2018, Pemkab 
Badung mendirikan Badung Command Center atau BCC. 
Tujuan pembangunan BCC tersebut untuk meningkatkan 
pelayanan masyarakat yang maju dan sejahtera melalui 
pelayanan publik berbasiskan teknologi dan terintragasi.
 “Diskominfo Badung mendirikan Badung Command 
Center atau BCC ini tujuannya untuk meningkatkan 
pelayanan masyarakat yang maju dan sejahtera melalui 
pelayanan public yang berbasis teknologi”, Hal tersebut 
disampaikan I Wayan Weda Dharmaja, S.IP, M.Si saat 
menjamu kunjungan dari Kominfo Kota Pasuruan dan PWI 
Pasuruan, di studio BCC
 Dijelaskan, untuk pembangunan smart city tersebut, 

pihak Pemerintah Kabupaten Badung menjalin kerja 
sama dengan berbagai pihak dalam membangun 
pengembangan berbasis teknologi informasi (IT), guna 
memudahkan proses penyelesaian keluhan masyarakat 
dan menjalankan proses administratif sehingga dapat 
lebih efektif.
 “BCC dengan tagline-nya Komunikasi Informasi 
Badung merupakan pusat pemantauan seluruh sensor 
dan data-data dari aplikasi yang ada di perangkat 
daerah Kabupaten Badung sehingga terintegrasi dan 
ditampilkan dalam wall display BCC.Adapun data-data 
yang dapat ditampilkan, meliputi CCTV dan video analitik, 
data-data pelayanan publik seperti perijinan, perpajakan, 
kependudukan, serta data-data kinerja perangkat daerah 
Kabupaten Badung meliputi absensi pegawai serta kinerja 
fisik dan keuangan perangkat daerah,” pungkasnya.
 Dalam kunjungan tersebut Diskominfotik Kota 
Pasuruan bermaksut untuk mempelajari penerana 
smartcity Kabupaten Badung yang diikuti oleh Kadis 
Kominfo, perwakilan dari bidang Informasi Komunikasi 
Publik, bidang E-Government dan bidang Statistik juga 
diikuti oleh PWI Kota Pasuruan sebagai kemitraan antara 
jurnalis dan pemerintah daerah. (lut)

Pelajari Penerapan Smartcity, 
Diskominfotik Kota Pasuruan Lakukan Studi Banding 

Ke Diskominfo Kabupaten Badung

Smartcity
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TPAKD Dikukuhkan, Upayakan Kurangi 
Ketergantungan Masyarakat Terhadap Rentenir

TPAKD

 Pasuruan Kota Madinah – Pemerintah Kota Pasuruan 
bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah 
Malang mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan 
Daerah (TPAKD) pada Selasa, 6 September 2022 di Gedung 
Gradika Bhakti Praja Kota Pasuruan.
 Pengukuhan ini dilakukan sebagai upaya mendukung 
perekonomian di daerah melalui akses keuangan, penguatan 
sektor UMKM dan produktif lainnya. Meningkatkan 
pemahaman masyarakat terhadap bagaimana mengakses 
lembaga keuangan formal juga menjadi salah satu tujuan 
dikukuhkannya tim yang beranggotakan beberapa kepala 
perangkat daerah dan jajaran Pemkot Pasuruan ini
 TPAKD Kota Pasuruan dikukuhkan langsung oleh 
Walikota Pasuruan, Drs. H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang 
pagi itu juga disertai oleh kehadiran Anggota Komisi XI DPR 
RI, H Mukhamad Misbakhun, Anggota Dewan Komisaris OJK, 
Friderica Widyasari Dewi, serta Kepala OJK Wilayah Malang, 
Sugiarto Kasmuri, serta beberapa perwakilan Bank Indonesia 
Kantor Wilayah Malang.
 Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menekankan 
pentingnya pemahaman masyarakat terhadap akses 
lembaga keuangan formal. Hal itu dikatakan berdasarkan 
pengamatan pihaknya terhadap fenomena bahwa banyak 
masyarakat yang masih memanfaatkan pelaku jasa 
keuangan informal.
 “Saya berterima kasih atas program-program yang 
telah dijalankan OJK termasuk membentuk TPAKD. Ini 
merupakan salah satu usaha nyata pemerintah untuk salah 
satunya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang 
bagaimana mengakses dan memahami lembaga jasa 
keuangan formal yang aman”, ujar Gus Ipul
 “Masih banyak masyarakat yang mengakses jasa 
keuangan informal dan terjebak dalam praktik rentenir. 
Hal ini karena untuk mendapatkan pinjaman di pelaku 
keuangan informal lebih mudah namun memiliki bunga dan 
resiko yang besar”, imbuh Gus Ipul.
 Untuk itu dirinya bersyukur OJK memiliki program yang 
mendukung harapan pemerintah untuk memerangi praktek 

pembiayaan yang merugikan warga dengan bunga yang 
sangat tinggi.
 Sebagai langkah nyata dalam upaya mendekatkan akses 
jasa  keuangan formal, Pemkot Pasuruan mencanangkan 
pogram Kelurahan Bebas Rentenir. Nantinya kelurahan 
Pekuncen akan menjadi pilot project pelaksanaan program 
ini. Pemkot akan menekankan pada upaya edukasi dan 
sosialisasi jasa keuangan formal, membangun infrastruktur 
jasa keuangan di kelurahan, serta adanya agen jasa keuangan 
formal di kelurahan yang ada di Kota Pasuruan.
 Di sektor UMKM dan perkreditan rakyat, Pemkot 
Pasuruan juga meluncurkan “Kurma” (Kredit Usaha Rakyat 
Mandiri) serta Kredit Madinah ( Merdeka dari Rentenir, 
Aman, dan Sejahtera). Untuk para pelajar di Kota Pasuruan, 
Pemkot memiliki program Satu Pelajar Satu Rekening untuk 
menstimulus gerakan  rajin menabung para pelajar.
 Sementara Friderica Widyasari Dewi , anggota dewan 
komisaris OJK menyampaikan bahwa dirinya merasa 
senang bisa terus bersinergi dengan pemerintah daerah, 
termasuk Kota Pasuruan. Pihaknya menyatakan bahwa OJK 
berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat 
tentang penggunaan jasa keuangan.Dirinya sepakat bahwa 
praktik rentenir sangat membebani masyarakat
 “Banyak masyarakat menggunakan jasa keuangan 
namun kadang tidak paham tentang poduknya. Kedepan 
perlindungan konsumen melalui langkah edukasi tentang 
pemanfaatan jasa keuangan, utamanya dalam mewaspadai 
jasa keuangan informal akan kami tingkatkan” kata Friederica
 Senada dengan pendapat Gus Ipul dan Friederica, 
Anggota Komisi XI DPR RI, H Mukhammad Misbakhun 
berharap sinergi OJK dengan pemerintah daerah 
berimplikasi pada meningkatnya pemahaman masyarakat 
terkait penyelenggara jasa keuangan.
 “TPKAD dibentuk dengan tujuan supaya penetrasi 
pemahaman masyarakat terhadap sektor keuangan menjadi 
lebih dalam. Selama ini banyak yang sekedar menggunakan 
tapi tidak paham. Kuncinya perkuat edukasi”, ucap 
Misbakhun (hly)
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 Pasuruan Kota Madinah - Kegiatan safari bazar 
gelar produk UMKM Pasuruan Bangkit (UMKM Carnival) 
merupakan pertama kalinya digelar di Kota Pasuruan pasca 
menurunnya pandemi covid 19, penyelenggara kegiatan 
ini adalah UMKM Persada yang bekerja sama dengan 
Pemerintah Kota Pasuruan.
 UMKM Carnival diharapkan dapat mengembangkan 
kwalitas pelaku industri kreatif, khususnya di Kota Pasuruan 
dengan menyatukan semua elemen industri kreatif yang 
ada dengan dukungan Pemerintah, Asosiasi, Akademis, 
Industri kecil dan pengrajin.
 Dalam sambutannya Wakil Wali Kota Pasuruan Adi 
Wibowo, S,TP., M.Si (Mas Adi) mengapresiasi kegiatan-
kegiatan yang memang tumbuh dari inisiatif masyarakat 
dan bersinergi dengan Pemerintah Kota Pasuruan. Jum’at 
(1/7/2022) berlokasi di GOR Untung Suropati Kota Pasuruan
 “Dua tahun lebih boleh dikatakan kita absen pada 
momentum momentum bazar seperti kali ini maka 
kesempatan UMKM Carnival ini menjadi salah satu kegiatan 
yang boleh dikatakan kegiatan pertama pasca menurunnya 
pandemi covid 19 di kota Pasuruan,” ujarnya
Menurutnya pandemi covid 19 belum berakhir sehingga 
tetap melaksanakan protokol kesehatan tertib, jaga situasi 
dan kondisi sehingga niatan baik, niatan positif untuk 
menggerakkan sektor ekonomi ini justru tidak menjadi 
bumerang ketika kita tidak menjaga bersama-sama.
 “Pandemi covid 19 memang Bukan hanya berdampak 
pada sektor kesehatan tapi sangat kita rasakan juga dalam 
sektor ekonomi kita,” imbuhnya
 Mas Adi mengatakan UMKM Carnival menjadi salah 
satu momentum untuk menggerakkan kembali sektor 
UMKM yang sebelumnya masa pandemi covid 19 dipaksa 
oleh keadaan untuk melakukan upaya-upaya kreatif dan 
inovasi yaitu dengan digitalisasi UMKM dengan harapan 
tumbuh  dengan baik.
 “UMKM juga adaptif terhadap perubahan-perubahan 
pasar dengan melakukan inovasi-inovasi sesuai dengan 

ekspektasi pasar hari ini karena konsumen kita juga 
semakin cerdas,” katanya
 Mas Adi mengharapkan UMKM Persada ikut 
mendampingi UMKM agar mempunyai NIB (Nomor Induk 
berusaha) dan PIRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri 
Rumah Tangga) kemudian UMKM juga bisa melakukan 
sharing pasar.
 “UMKM Carnival merupakan salah satu kesempatan 
untuk kita rebon untuk bangkit kembali, sektor UMKM 
kita menggairahkan kembali, dan sektor UMKM kita 
mengadakan kembali pasar kita sehingga kegiatan-
kegiatan seperti ini nanti bisa difollow up dan ditindaklanjuti 
dengan kegiatan-kegiatan yang lebih baik lagi, untuk 
mensiarkan produk-produk khas kota Pasuruan,” harapnya
 Mas Adi juga menambahkan banyak sekali produk 
khas Pasuruan yang menjadi salah satu Khasanah warisan 
leluhur Kota Pasuruan yang memilki karakter untuk 
menyemarakkan pasar pasar yang lebih luas.
“Pemerintah Kota Pasuruan tentu sangat membutuhkan 
sekali sinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha 
harapannya bisa menjadi salah satu jembatan ke sektor-
sektor dunia usaha, ke investor investor di luar sana yang 
melihat bahwa Kota Pasuruan pada sektor perekonomian 
nya sudah mulai bergairah dan tumbuh kembali 
ekonominya,” pungkasnya
Mas Adi mengajak UMKM di Kota Pasuruan bergandengan 
tangan, saling mendukung dan saling mensupport untuk 
pertumbuhan ekonomi di kota Pasuruan agar masyarakat 
tumbuh kembali, masyarakat bangkit kembali, dan rasa 
optimismenya untuk membangun ekonominya di kota 
Pasuruan.
UMKM Carnival secara resmi dibuka langsung oleh Wakil 
Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, S,TP., M.Si (Mas Adi) ditandai 
dengan pelepasan burung merpati dan mengunjungi 
stand-stand yang  didampingi camat sekota pasuruan, 
kepala perangkat daerah terkait dan stand diikuti UMKM se 
Kota Pasuruan. (rmd)

U M K M Carnival,
Mas Adi : Momentum Menggerakkan Sektor UMKM Pasca Pandemi

UMKM
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Pemerintah Kota Pasuruan Kembangkan Potensi 
Wisata Pesisir Melalui Program Tanam Mangrove

Wisata

 Pasuruan Kota Madinah – Wali Kota Pasuruan, 
Saifullah Yusuf (Gus Ipul) didampingi Wakil Wali Kota 
Pasuruan, Adi Wibowo (Mas Adi) mendukung program 
rehabilitasi mangrove nasional sekaligus pemberdayaan 
bagi masyarakat guna mengembangkan potensi wisata 
pesisir. Hal ini disimboliskan melalui penancapan bibit 
pohon mangrove di area Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 
Kelurahan Ngemplak, Jumat (19/08) pagi.
 “Kita menyambut baik apa yang menjadi program 
Pelindo mendukung program pemerintah, kita ingin 
nanti ini bisa jadi inspirasi masyarakat di sekitar pesisir”, 
ucap Gus Ipul dalam sambutannya.
 Program yang diinisiasi oleh Pelindo Regional III ini 
dilakukan dengan cara penanaman mangrove sebanyak 
49.500 batang di kawasan pesisir di 5 kelurahan, yakni 
Kelurahan Ngemplak, Panggung, Mandaran, Kepel dan 
Tapaan. 
 Lebih lanjut, melalui program ini Gus Ipul mengajak 
masyarakat untuk bisa menggali potensi wisata pesisir 
dan dikembangkan menjadi salah satu objek ekowisata 
yang menarik.
 “Dengan MoU ini tentu kita punya kesempatan untuk 
sinergi, kolaborasi dan saya ingin kedepan di area ini 
menjadi tempat wisata keluarga yang ikut menggerakkan 
perekonomian kota Pasuruan”, pungkasnya.
 Menurut Gus Ipul, upaya tersebut diharapkan bisa 
memberikan dorongan bagi masyarakat bagaimana 

memenuhi kesejahteraan dengan tetap melestarikan 
lingkungan.
 “Tempat ini bisa kita manfaatkan disamping 
fungsi utamanya adalah untuk pelelangan atau tempat 
pendaratan kapal-kapal nelayan, lebih-lebih nanti kita 
harapkan juga kita bisa manfatkan untuk keperluan-
keperluan lain misalnya kegiatan seni budaya kemudian 
kegiatan musik, kegiatan kreatif-kreatif lainnya sehingga 
kawasan ini benar-benar menjadi tempat pertemuan 
keluarga”, tutupnya.
 Acara yang dihadiri Regional Head 3 Pelindo, Ardhy 
Wahyu Basuki serta jajarannya, perwakilan Dandim Kota 
Pasuruan, perwakilan Kapolres Kota Pasuruan ini turut 
dilakukan penyerahan bibit mangrove kepada perwakilan 
kelompok tani Desa Kepel. (Dey)



39

 MEDIA INFORMASI PEMERINTAH KOTA PASURUAN



40

 EDISI 03 TAHUN XIII  JULI - SEPTEMBER 2022


