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Salam Redaksi
Assalamualaikum WarahmatullahiWabarakatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua..

 Tidak terasa tahun 2022 berlalu dan sejumlah agenda terlaksana 
dengan baik dan lancar. Selama tahun  2022 banyak rangkuman liputan 
tim redaksi Majalah Bangkit yang kami sajikan. Pada edisi kali ini, sejumlah 
agenda kegiatan, program, serta prestasi Pemerintah Kota Pasuruan 
ditahun 2022 juga kami sajikan, diantaranya Pemkot Pasuruan meraih 
Penghargaan Radar Bromo Award 2022 dan Penghargaan SAKIP Pemkot 
Pasuruan yang berhasil meraih predikat BB dari KemenPAN RB.
 Selama tahun 2020, Pemerintah Kota Pasuruan terus melakukan 
upaya menekan angka Stunting, salah satunya dengan mengkampanyekan 
gerakan gemar Makan Ikan dengan mempromosikan Kota Pasuruan pada 
kegiatan Festival  Bandeng Jelak dan mengajak Masyarakat meningkatkan 
budaya Konsumsi Ikan Untuk Dukung Pertumbuhan Anak.
 Selain itu juga Pemerintah Kota Pasuruan konsisten menyelenggara-
kan banyak event diantara bersholawat bersama Habib Syech, men-
datangkan artis ibu kota Happy Asmara Manggung Di Gedung Harmoni, 
event MTQ ditingkat Kota Pasuruan, dan Festival Batik Harmoni tahun2022.
 PemerintahKota Pasuruan juga mempunya iterobosan inovasi untuk 
memaksimalkan layanan public khususnya layanan pada MPP (Mall 
PelayananPublik) untuk mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat. 
 Untuk kemajuan dan perbaikan kami membuka kritik dan masukan 
supaya kami terus lebih baik kedepannya. Akhir kata, semoga sajian 
liputan tim redaksi Majalah Bangkit Kota Pasuruan ini bermanfaat untuk 
Anda semua.

Salam
Redaksi
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JADI KADO AKHIR TAHUN, 
Pemkot Pasuruan Raih Peringkat Pertama 

Indeks Pencegahan Korupsi
 Pasuruan Kota Madinah - Pemeritah Kota Pasuruan 
berhasil mendapatkan penghargaan sebagai peringkat 
pertama kategori kota dalam peningkatan indeks 
pencegahan korupsi Monitoring Center for Prevention 
(MCP).
 Penghargaan ini diberikan langsung oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Wali Kota Pasuruan 
Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam acara puncak peringatan 
hari anti korupsi se-Dunia yang digelar di Hotel Bidakara, 
Jakarta.
 Penghargaan ini merupakan apresiasi kepada Kota 
Pasuruan karena adanya peningkatan MCP yang mencapai 
37,46.
 “Alhamdulillah KPK menilai indeks pencegahan 
korupsi (MCP) Kota Pasuruan naik cukup tajam dengan 
peningkatan mencapai 37,46. Dulu nilai kita hanya 44 
sekarang jadi 82 lebih,” kata Gus Ipul usai menerima 
penghargaan dari KPK.
 Menurut Gus Ipul, penilaian ini merupakan kinerja 
Pemkot Pasuruan di tahun 2021. Sedangkan untuk 
penilaian tahun 2022 akan diberikan tahun depan.
 “InsyaAllah berkat arahan KPK yang selama ini selalu 
membimbing kami, tahun depan nilainya akan meningkat 
lagi,” ujar Gus Ipul.
 Gus Ipul juga menjelaskan bahwa capaian ini 
merupakan hasil dari komitmen dan kebersamaan dari 
seluruh perangkat daerah dalam mencegah korupsi.
 “Terimakasih kepada, Wawali, 
Sekda, para A s i s t e n , 

hususnya inspektorat dan segenap OPD yang berperan 
aktif atas capaian MCP yang meningkat cukup tajam,” kata 
Gus Ipul.
 MCP (Monitoring Center for Prevention) merupakan 
sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh 
KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program 
pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola 
pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di 
seluruh Indonesia.
 Selain itu, Gus Ipul juga menyampikan bahwa Kota 
Pasuruan juga memiliki SPI atau survei penilaian integritas 
yang juga baik. SPI juga dilakukan oleh KPK untuk 
mensurvei integritas perangkat di seluruh Indonesia
 “Insyaallah SPI kita juga meningkat. Terimakasih 

Kepada BKD dan semua OPD yang telah meningkatkan nilai 
meritokrasi kita. Kabag Organisasi dan BAPELITBANGDA 
serta OPD terkait atas peningkatan capaian SAKIP kita,” 
kata Gus Ipul.
 Segala capaian yang diraih oleh pemerintah Kota 
Pasuruan, dinilai Gus Ipul menjadi kado terindah diakhir 
tahun.
 “Segenap usaha akhirnya membuahkan hasil. Dan ni 

kado akhir tahun,” ujarnya.
 Dalam kesempatan ini, Gus Ipul 

juga mengapresiasi acara peringatan 
Hari Anti Korupsi se-Dunia yang 
digelar KPK yang sangat menarik dan 

melibatkan banyak pegiat anti 
korupsi.
 “Terimakasih Pak Firli 
(Ketua KPK). Acara yang sungguh 
menarik dan ini bisa ditiru di 
daerah,” ujar Gus Ipul.

KAJIAN UTAMA
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Mas Adi : Penanggulangan Kemiskinan 
Merupakan Tanggung Jawab Kita Bersama

KAJIAN UTAMA

 Pasuruan Kota Madinah - Wakil Wali Kota Pasuruan 
Adi Wibowo., S.TP., M.Si membuka secara resmi rapat 
koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 
Kota Pasuruan di Valencia Resto, Senin (05/12/2022). Dalam 
Kesempatan ini, Mas Adi menegaskan kepada seluruah 
peserta rapat koordinasi dimana mereka merupakan 
Kepala Dinas Terkait, Perwakilan dari Bank BUMN, Kantor 
Pos, PDAM dan instansi terkait. Bahwa penanggulangan 
kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama. Karena 
pemerintah tidak akan dapat menyelesaikan persoalan 
kemiskinan tanpa bantuan berbagai pihak.
 “Kita terus berupaya menangani persoalan 
kemiskinan. Namun, persoalan kemiskinan ini tidak hanya 
menjadi persoalan Kota Pasuruan namun juga nasional. 
Untuk itu, persoalan kemiskinan ini merupakan tanggung 
jawab bersama. Karena, untuk mengukur kesejahteraan 
sebuah daerah dari angka kemiskinannya, ” tegas Mas Adi
 Usaha pemerintah Kota Pasuruan untuk tersu 
mengentaskan kemiskinan menunjukkan hasil yang 
positif dimana jumlah penduduk miskin pada maret 
2022 mencapai 13.020 jiwa atau 6,37 persen dari total 
penduduk, menurun 0,51 persen terhadap jumah 
penduduk miskin pada maret 2021 yang sejumlah 13.970 
jiwa atau 6,88 persen. Indekss kedalaman kemiskinan 
mengalami penurunan 0,22 poin dimana pada Maret 
2021 sebesar 1,15 menjadi 0,93 pada Maret 2022. Indeks 
keparahan kemiskinan juga menurun 0,05 pon yaitu pada 
tahun 2021 sebesar 0,27 menjadi 0,22 pada kondisi Maret 
2022.
 “Untuk garis kemiskinan Kota Pasuruan pada 
bulan Maret 2021 sebesar Rp. 461.624 perkapita/bulan 
pada Maret 2022, atau mengalami kenaikan Rp. 25.526. 
Alhamdulillah ada kenaikan,  “ imbuhnya.
 Lebih lanjut, Mas Adi juga menegaskan bahwa 

pemerintah Kota Pasuruan memiliki tugas berar lainnya 
yakni penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 
2024 sebagaimana intruksi presiden Nomor 4 Tahun 2022 
tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
 “Dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan 
ekstrem. Perlu kebijakan penanggulangan kemiskinan 
ekstrem diantaranya, menurunkan bebab pengeluaran 
masyarakat, denga cara pemberian Bansos, BPNT, PKH, 
PIP, subsisdi listik, pemasangan listrik gratis, subsidi elpiji 
maupun pemberian JKN,” urainya
 Kemudian, meningkatkan pendapatan melalui 
peningkatan kapasitas SDM, pemberdayaan masyarakat 
dengan pemberian pelatihan, program vokasi, kemudahan 
akses pembiayaan dan permodalan, akses pasar dan 
lain sebagainya. Serta, meningkatkan akses layanan 
dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur 
kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak.
 “Sektor UMKM kita ini, tumbuh dengan baik. 
Kemudahan permodalan ini, juga perlu sehingga dapat 
membuat UMKM semakin tumbuh. Sanitasi kita juga 
perlu diperhatikan, ” pungkas Mas Adi. (fit)
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Raih Penghargaan Meritrokrasi Dari KASN, 
Bukti Manajemen ASN Pemkot Baik

Kajian Utama

 Pasuruan Kota Madinah - Pemerintah Kota 
Pasuruan (Pemkot) kembali mendapatan penghargaan, 
kali ini Pemkot Pasuruan mendapatkan penghargaan 
Meritokrasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). 
Penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Wali Kota 
Pasuruan Adi Wibowo, S.TP., M.Si, dari Ketua KASN Prof. 
Agus Pramusinto, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, 
Kamis (09/12/2022).
 Ditemui seusai acara, Wakil Wali Kota Pasuruan Mas 
Adi mengungkapkan bahwa ada 174 instansi pemerintah 
di seluruh Indonesia yang mendapatkan penghargaan. 
Dengan rincian 144 instansi pemerintah mendapatkan 
kategori “BAIK” dan 30 instansi pemerintah mendapatkan 
kategori “Sangat Baik”.
 “Alhamdulillah pemerintah Kota Pasuruan 
mendapatkan kategori “BAIK”. Dari 38 Kabupaten/Kota di 
Jawa Timur. Hanya 24 Kabupaten/Kota yang diundang. 
Dan semoga dengan adanya capaian anugerah 
Meritokrasi dengan kategori baik ini kedepannya dapat 
menjadi “Sangat Baik”, “ ujarnya.
 Mas Adi menjelaskan sistem Merit ini merupakan 
kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada 
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan 
secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Dan ia 

pun menjelaskan bahwa ada beberapa indikator dalam 
sistem penilain Merit ini termasuk dengan penataan 
SDM. Tidak hanya itu, dalam penliaian sistem merit ini 
menggunakan sistem skor dan bobot, yang mana terdapat 
delapan aspek penilaian, yakni perencanaan kebutuhan, 
pengadaan, pengembangan karir, promosi, mutasi, 
manajemen kinerja, kemudian penggajian, pengharhaan, 
perlindungan dan pelayanan serta ssitem informasi.
 “Capaian ini tentunya harus berkorelasi dengan 
kinerja pemerintah Kota Pasuruan karena penataannya 
sudah berdasarkan sistem Merit,” jelasnya. (fit)
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BANSOS

Pemerintah Kota Pasuruan Kembali 
Salurkan Bantuan Sosial Kepada Ribuan KPM

 Pasuruan Kota Madinah – Pemerintah Kota 
Pasuruan melalui Dinas Sosial yang juga bekerja sama 
dengan Kantor Bea Cukai Kota Pasuruan kembali 
menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 
masyarakat kota Pasuruan. Walikota Pasuruan Saifullah 
Yusuf (Gus Ipul) ditemani Kepala Bea Cukai Kota Pasuruan 
Hannan Budiharto menyerahkan langsung BLT secara 
simbolis pada Selasa (29/11) siang di Gedung Gradika 
Bhakti Praja Kota Pasuruan.
 Pada kesempatan ini disalurkan 2 bantuan sosial yaitu 
BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Bagi 
Anggota Masyarakat Lainnya Selain PEKKA (Perempuan 
Kepala Keluarga) dan BLT Penanganan Dampak Inflasi. 
Penyaluran bantuan siang itu dihadiri oleh 272 KPM 
(Keluarga Penerima Manfaat) perwakilan dari masing-
masing kelurahan di kota Pasuruan.
 Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan Kokoh Arie 
Hidayat (Kokoh) memaparkan data penerima BLT DBHCHT 
Selain PEKKA adalah sebanyak 2.302 KPM dengan rincian, 
Kec. Bugul Kidul : 370 KPM, Kec. Gadingrejo : 551 KPM, 
Kec. Panggungrejo : 681 KPM dan Kec. Purworejo : 700 
KPM. Sedangkan BLT Penanganan Dampak Inflasi akan 
didistribusikan kepada 4.610 KPM dengan rincian, Kec. 
Bugul Kidul : 788 KPM, Kec. Gadingrejo : 1.147 KPM, Kec. 
Panggungrejo : 1.724 KPM dan Kec. Purworejo : 951 KPM.
 Dilanjutkan oleh Gus Ipul, bantuan sosial tersebut 
berasal dari pemasukan negara melalui hasil cukai 
rokok yang dibagikan kembali kepada kabupaten kota 
di Indonesia. Dan Jawa Timur merupakan penyumbang 
pemasukan cukai terbesar di Indonesia.
 “Pembeli rokok itu bayar pajak melalui cukai, jika 
pajak itu dikumpulkan dari seluruh pembeli atau perokok 
di wilayah Jawa Timur, akan terhitung senilai total 68 
triliun rupiah untuk pemasukan negara”, ujarnya.
 Sesuai ketentuan, hasil cukai ini akan dibagi lagi ke 

masyarakat untuk berbagai keperluan seperti kegiatan 
sosialisasi “Gerakan Gempur Rokok Ilegal”, keperluan 
peningkatan fasilitas kesehatan, dan untuk bantuan sosial. 
Disini Gus Ipul menegaskan dampak dari pembelian 
rokok secara ilegal dan mengapresiasi masyarakat yang 
membeli rokok secara legal.
 “Rokok ilegal itu tidak ada cukainya yang berarti 
tidak ada pemasukan ke negara sehingga yang dirugikan 
adalah seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau penjenengan 
itu beli rokok legal yang ada cukainya, maka penjenengan 
turut berpartisipasi memberikan pemasukan kepada 
negara”, pungkasnya.
 Sedangkan BLT Penanganan Dampak Inflasi 
merupakan bantuan yang berasal dari APBD (Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Pasuruan untuk 
mengatasi dampak inflasi kenaikan barang dan jasa.
 “Pemerintah punya kebijakan untuk meringankan 
beban masyarakat karena adanya kenaikan harga-harga 
termasuk kenaikan harga BBM dengan cara menyisihkan 
sebagian anggarannya untuk membantu masyarakat”, 
jelas Gus Ipul. (Dey)
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Happy Asmara Manggung Di Gedung Harmoni,
Gus Ipul Senang Kota Pasuruan Makin Banyak Gelar Event

Event

 Pasuruan Kota Madinah – Kota Pasuruan terus 
menjadi tuan rumah berbagai event dalam beberapa 
bulan terakhir. Kali ini, Gedung Harmonie yang terletak 
di Jalan Pahlawan menjadi venue event yang digelar oleh 
Bank Jatim Cabang Pasuruan. Malam Minggu warga Kota 
Pasuruan pada Sabtu (22/10) diwarnai dengan rangkaian 
acara bertajuk Undian Simpeda Bank Jatim Tahun 2022. 
Acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan artis 
dangdut yang tengah naik daun, Happy Asmara.
 Kegiatan ini tidak hanya dihadiri oleh segenap 
jajaran Forkopimda serta para kepala perangkat daerah 
Pemkot Pasuruan.  Diantara deretan undangan yang hadir 
adalah mereka para karyawan Bank Jatim yang tersebar 
dari 10 cabang yaitu Pasuruan, Probolinggo, Kraksaan, 
Batu, Malang, Kepanjen, Mojokerto, Jombang, Batam, dan 
Jakarta.
 Walikota Pasuruan, Drs. H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) 
yang hadir dalam kegiatan tersebut mengaku sangat 
senang wilayahnya kembali mendapat kesempatan 
untuk menjadi tuan rumah event yang menurutnya 
selain memberikan hiburan bagi masyarakat, namun juga 
memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi warga 
Kota Pasuruan. Ia menjelaskan untuk selalu mendukung 
terselenggaranya kegiatan semacam ini.
 “Saya berterimakasih kepada Bank Jatim yang 
sudah memilih Kota Pasuruan untuk menjadi tempat 
diselenggarakannya acara ini. Ini sejalan dengan program 
Pemkot untuk memperbamyak event di Kota Pasuruan” 
ujar Gus Ipul
 Gus Ipul lalu merujuk pada program prioritas Pemkot 
Pasuruan saat ini yaitu peningkatan layanan publik, 
memperindah wajah kota, serta menggerakkan roda 
ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai 
event.
 “Kita sudah berusaha meningkatkan layanan publik 
serta memperindah kota seperti face off terhadap Gedung 

Harmoni ini yang sekarang lebih indah dan nyaman. Ini 
kita perkuat dengan menghadirkan banyak event yang 
benkontribusi bagi perekonomian masyarakat, baik itu 
event pemerintah maupun yang bersinergi dengan pihak 
swasta seperti Bank Jatim ini” lanjut Gus Ipul
 Berkaitan dengan event yamg digelar oleh Bank 
Jatim, secara khusus Gus Ipul berharap agar Bank Jatim 
terus memberikan kontribusi bagi masyarakat Jawa Timur, 
khususnya Kota Pasuruan
 “Semoga sukses, semakin sat-set wat-wet, dan 
berkontribusi bagi kemajuan bersama. Kalo bisa setiap 
bikin event selalu di Kota Pasuruan” ucap Gus Ipul 
disambut tawa penonton yang hadir.
 Pada acara ini Gus Ipul juga berkesempatan untuk 
melakukan undian berhadiah bagi nasabah Bank Jatim 
dari 10 cabang yang beruntung. Malam Minggu tersebut 
semakin meriah ketika sang bintang tamu, Happy Asmara, 
naik panggung untuk menyanyikan beberapa lagu 
andalannya. (hly)
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Serunya FESTIVAL BANDENG JELAK 
di Kota Pasuruan

Festival

 Pasuruan Kota Madinah - Pemerintah Kota Pasuruan 
menggelar festival bandeng jelak di Gedung Harmonie, Sabtu 
(05/11) malam. Kali ini, Pemerintah Kota Pasuruan melalui 
Dinas Perikanan, mengemas acara festival ini tidak hanya 
sekedar kontestasi bandeng dan Bazar UMKM Bandeng 
Jelak. Namun, juga ada makan bareng 3000 sate bandeng 
jelak bersama Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, S.TP., 
M.Si (Mas Adi) dan Ketua TP PKK Kota Pasuruan Dra. Fatma 
Saifullah Yusuf (Fatma) serta masyarakat Kota Pasuruan.
 Terlihat pelajar dan masyarakat Kota Pasuruan 
memenuhi halaman Gedung Harmoni Kota Pasuruan. Tentu 
mereka yang hadir, ingin ikut menikmati sate bandeng jelak.
 “Festival bandeng jelak ini merupakan komitmen 
Pemerintah Kota Pasuruan untuk membumingkan dan 
mengenalkan Bandeng Jelak kepada seluruh masyarakat. 
Bandeng jelak ini, memiliki ciri khas yang berbeda dengan 
bandeng lainnya. Dengan bibir yang pink dan rasa daging 
yang tidak bau tanah, dapat menjadi keunggulan tersendiri 
Bandeng Jelak Kota Pasuruan, “ ujar Mas Adi
 Acara tersebut juga dimeriahkan oleh Ahmad dani 
penyanyi cilik asal Kota Pasuruan, dan iringan lagu untuk 
menambah semarak kegiatan festival bandeng jelak malam 
ini.
 Menurut Mas Adi, dalam mendukung bandeng jelak 
dapat dikenal di semua masyarakat, Pemerintah Kota 
Pasuruan memiliki program Banser (Badeng Serbu Restoran) 
.
 “Saya berterimakasih kepada seluruh restoran, hotel 
yang sudah bersinergi, agar bandeng jelak dapat menjadi 
menu diseluruh hotel dan restoran di Kota Pasuruan. Apalagi, 
menurut hasil riset, bandeng jelak memiliki komponen 
omeganya lebih tinggi dari ikan salmon, “ imbuhnya.
 Mas adi juga mengatakan selain untuk memperkenalkan 
lebih luas, festival bandeng jelak juga menggerakkan 
perekonomian di sekitar acara.
 “Saya lihat, dari tadi siang disekitar harmoni ini sudah 
ramai. Stand-stand UMKM juga ada didepan harmoni, ini 

tentu menjadi pengungkit sektor perekonomian kita” kata 
Mas Adi.
 Ia berharap dengan adanya festival ini, terutama yang 
hadir merupakan kaum milineal dapat mempromosikan 
bandengan jelak lebih luas di media sosial.
 “Saya berharap, Bandeng jelak dapat dikenal di nasional 
maupun internasional. Untuk itu, mari bersama-sama kita 
kenalkan bandeng jelak. Mulai dari media sosial kita masing-
masing. Tentu ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas 
Perikanan sebagai leading sektornya. Namun, juga menjadi 
tanggung semua perangkat daerah terkait,” pungkas Mas 
Adi.
 TP PKK Kota Pasuruan juga meriahkan acara ini, dengan 
masak bareng bandeng bersama ibu Ketua TP PKK Kota 
Pasuruan dan Wakil Ketua I TP PKK Kota Pasuruan.
 Terlihat ketua TP PKK Kota Pasuruan didampingi Wakil 
Ketua I TP PKK Kota Pasuruan memasak asam-asam bandeng.
Kegiatan festival bandeng jelak ini, juga menjadi acara 
launching logo bandeng jelak. Serta pemberiah hadiah 
untuk para pemenang festival bandeng jelak . Berikut nama-
nama pemenangnya ;
* Juara I dengan bobot 4,663 Kg diraih oleh Abdul Hamid 
 asal Bintingan
* Juara II dengan bobot 4,1 Kg diraih oleh Adib asal 
 Blandongan
* Juara III dengan bobot 3,2  Kg diraih oleh Nasihin Nur 
 asal Bintingan
* Juara Harapan I dengan bobot 2,663 Kg diraih oleh 
 Achmad Nadif asal Bintingan
* Juara Harapan II dengan bobot 2,526 Kg diraih oleh 
 Sodikin asal Jelak Rejo
* Juara Harapan III dengan bobot 2,508 Kg diraih oleh 
 Samuji asal Bintingan.
Turut hadir memeriahkan acara, Sekretaris Daerah Kota 
Pasuruan, jajaran Forkopimda, Komisi 2 DPRD Kota Pasuruan, 
serta kepala perangkat daerah pemerintah Kota Pasuruan.
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Pemkot Pasuruan Gelar Festival Harmoni Batik 2022,
Gus Ipul Mengajak Beli Produk Pengrajin Batik 

Kota Pasuruan

Festival

 Pasuruan Kota Madinah - Pemkot Pasuruan 
menggelar kembali festival-batik yang kedua kalinya setelah 
pandemi Covid 19. Selain lomba batik dan membatik, festival 
kali ini juga menampilkan fashion show batik Kota Pasuruan 
yang menampilkan putra dan putri yang berprestasi dalam 
modelling dan dilanjut Alumni Putri Indonesia berjalan 
pada  sebuah catwalk sederhana namun cantik dibangun 
di pelataran Gedung Harmoni Kota Pasuruan. Selasa 
(29/11/2022)
 Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) secara 
resmi membuka pelaksanaan festival Harmoni Batik Kota 
Pasuruan.
 Dalam kesempatan sambutan Gus Ipul mengajak tamu 
undangan monggo ditingali terus ditumbas, semuanya 
dilihat apa yang dibuat para pengrajin dengan bimbingan 
para ahli kemudian dihadirkan juga desainer yang berkelas 
internasional meskipun tinggal diKota Pasuruan, Malang 
dan Surabaya kemudian silahkan membelinya jangan hanya 
dilihat saja.
 “Semua batik yang dikenakan hari ini hasil dari 
pengrajin pengrajin Kota Pasuruan,” ujarmya
 Gus Ipul juga menambahkan pengrajin sudah 
dibimbing terlebih dahulu oleh Dekranasda kemudian 
hasilnya seperti yang dipamerkan.
 “Batik yang saya pakai ini khas Kota Pasuruan yang 
didesain oleh ahlinya, dijahit dan enak dipakainya,” imbuhnya
 Semua tamu undangan yang hadir dari forkopimda, 
perangkat daerah, camat dan lurah mengenakan batik Kota 
Pasuruan.
 “Bapak ibu sekalian mari membeli batik Kota Pasuruan 
yang sekarang telah banyak di modifikasi,” ajaknya
 Gus Ipul juga mengungkapkan rasa bahagia karena 
Batik Harmoni tahun ini lebih baik daripada tahun 
sebelumnya.
“Kedepan akan disempurnakan lagi akan lebih baik lagi,” 
ungkapnya

 Gus Ipul mengharapkan para pembatik dan desainer  
menampilkan produk Kota Pasuruan pada pelaksanaan MTQ 
ke 30 Tingkat Jawa Timur Tahun 2023 karena akan banyak 
sekali tamu tamu baik peserta maupun official sebagai 
bagian dari pelaksanaan MTQ Tingkat Jawa Timur.
“Saya ingin peserta dan official dari seluruh kabupaten 
kota diJawa Timur, kita suguhi batik batik Kota Pasuruan,” 
harapnya
 Gus Ipul juga mengajak Dekranasda untuk membuat 
event yang lebih besar lagi, dan membuat model  batik yang 
lebih banyak lagi.
 “Terima kasih pembatik Kota Pasuruan, saya harapkan 
punya usaha yang lebih maju dan bisa mengembangkan 
usahanya sehingga bisa menyerap tenaga kerja,” ucapnya
 Gus Ipul juga mengucapkan terima kasih kepada 
disainer karena sudah membuat batik ini menjadi indah.
 “Saya berharap model batik ASN setiap hari jum’at juga 
seperti ini,” harapnya
 Setelah sambutan Gus Ipul beserta ketua Dekranasda, 
Wakil Wali Kota Pasuruan, dan Forkopimda Kota Pasuruan 
menyerahkan hadiah kepada para pembatik yang 
berprestasi, dilanjut penyerahan hadiah kepada modelling 
yang berprestasi. (rmd)
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GEMARIKAN

TEKAN STUNTING,
Fatma Kampanye Yuk Makan Ikan

 Pasuruan Kota Madinah - Ketua TP PKK Kota Pasuruan 
yang sekaligus merupakan Ketua Forikan Kota Pasuruan 
Dra. Hj. Fatma Saifullah Yusuf mengajak masyarakat Kota 
Pasuruan untuk Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan 
(Gemarikan). Hal ini disampaikan Fatma seusai memanen 
dan menebar benih ikan nila di lahan Dinas Perikanan Kota 
Pasuruan, Kamis (13/10/2022) sore.
 Fatma mengatakan, hal ini merupakan salah satu 
program kerja Pokja III TP PKK Kota Pasuruan, dalam upaya 
menekan angka stunting dengan meningkatkan gizi pangan 
keluarga.
 “Sore ini saya selaku Ketua Forikan Kota Pasuruan 
bersama para pengurus, hadir disini untuk bersama-sama 
menebar benih ikan khususnya ikan nila, dan saya berharap 
kegiatan seperti ini juga terus dilakukan di kolam-kolam 
yang ada di kelurahan atau di tambak-tambak masyarakat 
yang ada di Kota Pasuruan. Sehingga, hasil panennya dapat 
dikonsumsi oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan 
gerakan makan ikan,” ujar Fatma
 Dalam kesempatan itu, Fatma mengatakan bahwa hasil 
panen di kolam yang ada di area Dinas Perikanan nantinya 
akan difestivalkan atau dijual murah kepada masyarakat 
Kota Pasuruan.
 Ia juga menjelaskan, jika di setiap kelurahan terdapat 
kolam ikan, maka diharapkan dapat menambah gizi anak-
anak di sekitarnya sehingga angka stunting dapat ditekan.
 “Tujuan kami, dalam menebar benih ini adalah 
membantu Pemerintah Kota Pasuruan untuk menekan 
angka stunting. Mengingat, angka stunting di Kota Pasuruan 
masih cukup tinggi, maka diharapkan anak-anak lebih 
banyak mengkonsumsi ikan agar gizinya terpenuhi,” imbuh 
isteri Gus Ipul ini

 “Mudah-mudahan ikan-ikan ini bisa segera dipanen 
dan kita bisa makan bareng sekaligus memberi motivasi 
kepada masyarakat khususnya anak-anak untuk “Gemar 
Makan Ikan”, Ajak Fatma
 Seusai penebaran benih, Fatma bersama Kepala Dinas 
Perikanan, Wakil Ketua I TP PKK Kota Pasuruan, Suryani 
Firdaus Adi Wibowo dan Wakil Ketua II TP PKK Kota Pasuruan, 
Yanti Rudiyanto beserta para pengurus berkesempatan 
untuk membakar dan mencicipi hasil panen ikan nila, lalu 
dilanjutkan meninjau Pasar Ikan yang berada di area Pasar 
Besar Kota Pasuruan.
 Disini Fatma melihat proses jual beli dan berdialog 
langsung dengan para penjual ikan, mulai harga ikan per 
kilogramnya, darimana para menjual mendapatkan ikannya 
dan bagaimana proses distribusinya. Tak lupa Fatma dan 
para pengurus membeli udang, ikan mujair, kerang, dan 
sebagainya. (fit)
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Fatma Ajak Masyarakat Konsumsi Ikan 
Untuk Dukung Pertumbuhan Anak

GEMARIKAN

 Pasuruan Kota Madinah - Bertepatan dengan 
peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) yang Ke-9 
Tahun 2022, Dra. Hj. Fatma Saifullah Yusuf selaku Ketua 
Forikan Kota Pasuruan mengajak masyarakat Kota 
Pasuruan agar turut serta meningkatkan konsumsi ikan 
guna dukung pertumbuhan anak.
 “Kami mengajak masyarakat Kota Pasuruan agar 
turut serta meningkatkan konsumsi ikan karena ikan 
tidak hanya lezat, namun ikan juga kaya akan manfaat 
dan nutrisi. Terutama bagi pertumbuhan anak-anak,” ucap 
Fatma saat membuka sosialisasi GEMARIKAN (Gerakan 
Memasyarakatkan Makan Ikan) dalam rangka Harkannas 
Kota Pasuruan.
 Ikan adalah salah satu jenis makanan yang paling 
sehat karena kaya akan nutrisi, khususnya omega 3 
dan omega 6 yang memiliki peran penting dalam 
pembentukan serta perkembangan sel otak.
 “Perlu diketahui bahwa pertumbuhan sel otak 
manusia sangat tergantung pada kadar omega 3 yang 
cukup sejak bayi dalam kandungan sampai balita. Oleh 
karena itu, sejak bayi dalam kandungan, si ibu hamil perlu 
mengkonsumsi ikan dalam jumlah cukup sampai bayi 
yang dikandungnya dilahirkan,” kata bu Fatma

 Masyarakat yang gemar mengkonsumsi ikan akan 
memiliki umur harapan hidup rata-rata lebih panjang 
daripada masyarakat yang kurang mengkonsumsi ikan.
 Terkait pentingnya mengkonsumsi ikan, Gerakan 
Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) khususnya 
di Kota Pasuruan perlu didukung dan disukseskan. Asupan 
makanan yang sehat dan bergizi sangat bermanfaat 
untuk pertumbuhan fisik dan membentuk kecerdasan 
anak sesuai dengan Harkannas Ke-9 Tahun 2022 yang 
mengusung tema ”Ikan Menyehatkan dan Mencerdaskan 
untuk Generasi Unggul”.
 “Pengetahuan akan nutrisi yang sehat dan 
berimbang sangatlah diperlukan terutama di sekolah-
sekolah, dan guru sebagai media belajar bagi anak-anak 
harus bisa memberikan sosialisasi kepada siswa-siswi 
akan pentingnya mengkonsumsi ikan,” jelasnya
 Dalam momen Harkannas ini, Fatma selaku ketua 
forikan Kota Pasuruan menghimbau kepada sekolah-
sekolah untuk dapat memasukkan pembelajaran akan 
pentingnya mengkonsumsi ikan sejak dini ke dalam 
kurikulum sekolah.
 “Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan 
gerakan makan ikan di sekolah, misalnya 1 minggu sekali 
atau setiap hari jumat mewajibkan anak-anak membawa 
bekal ikan di sekolah dan makan bersama-sama sambil 
bersenang-senang,” ucap Fatma yang disambut gembira 
oleh para kepala sekolah SD dan SMP swasta yang turut 
hadir di acara tersebut.
 Pada kesempatan ini pula, Fatma memasak olahan 
ikan yang di bumbu bakar bersama koki Kang Warto. 
Hadir mendampingi Wakil Ketua 1 TP PKK Ani Adi Wibowo. 
Acara juga di isi dengan penyerahan secara simbolis kartu 
E-Pass kepaya para nelayan dan materi sosialisasi manfaat 
ikan untuk kecerdasan otak oleh DR. Adryanto SH, Mkes 
serta tarian dan senam Gemarikan.
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Upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-77, 
Gus Ipul : Banyak Kontribusi Jatim Untuk Indonesia

Hari Jadi

 Pasuruan Kota Madinah - Hari Jadi Provinsi Jawa 
Timur ke-77 juga diperingati di Kota Pasuruan. Pada 
Rabu (12/10) pagi , dilaksanakan upacara dalam rangka 
memperingati Hari Jadi ke 77 provinsi yang terletak 
di ujung timur pulau Jawa Ini. Bertempat di lapangan 
BKD Kota Pasuruan, Walikota Drs. H Saifullah Yusuf (Gus 
Ipul) bertindak sebagai inspektur upacara yang diikuti 
juga oleh Forkopimda Kota Pasuruan, seluruh kepala 
perangkat daerah, camat, lurah, dan ASN di lingkungan 
Pemkot Pasuruan
 Momen upacara semakin berlangsung khidmat 
tatkala prosesi penghormatan kepada pataka lambang 
daerah provinsi Jawa Timur dilangsungkan. Hal ini 
melambangkan kebanggaan, penghargaan, serta 
penghormatan atas lahirnya provinsi Jawa Timur 77 tahun 
yang lalu.
 Gus Ipul dalam amanatnya menguraikan bahwa di 
usianya ke 77 tahun, Jawa Timur banyak menorehkan 
prestasi serta berkontribusi nyata bagi kemajuan 
Indonesia.
 “Jawa Timur saat ini menjadi salah satu provinsi yang 

paling maju. Banyak kontribusi Jawa Timur bagi Indonesia 
yang juga menginspirasi provinsi lain” ujar Gus Ipul
 Beberapa deretan prestasi Jawa Timur juga sempat 
disebut oleh Walikota diantaranya prestasi di bidang 
ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, serta 
prestasi-prestasi di bidang lainnya.
 Terkait dengan prestasi yang ditorehkan oleh 
provinsi Jawa Timur, Gus Ipul juga berpesan agar hal 
tersebut memacu Kota Pasuruan juga berprestasi di 
berbagai bidang.
 “Contohnya prestasi Jatim di bidang ketenagakerjaan, 
hal ini harus menjadi inspirasi OPD terkait di Pemerintah 
Kota Pasuruan untuk menorehkan prestasi serupa. Harus 
menjadi inspirasi kira-kira prestasinapa yang bisa kita raih”
Gus Ipul juga menjelaskan bagaimana dalam beberapa 
sektor, capaian Kota Pasuruan mampu melebihi capaian 
Provinsi Jawa Timur sendiri.
 “Ada beberapa sektor yang capaian Pemkot mampu 
berada di atas rata rata capaian Provinsi. Namun di 
beberapa bidang, ada juga yang masih nggandol . Ini 
yang harus kita pikirkan bagaimana caranya agar bisa kita 
tingkatkan. OPD harus bersinergi” ucapnya
 Untuk bisa tetap memacu kinerja demi berkontribusi 
bagi Jawa Timur dan Indonesia, Walikota juga berpesan 
agar bagaimana kebesaran kerajaan Majapahit 
sebagai representasi Jawa Timur di masa lalu mampu 
menginspirasi banyak orang. Menurutnya, sudah menjadi 
kewajiban bagi warga Jawa Timur meneruskan kejayaan 
tersebut.
 “Selain itu banyak tokoh besar yang berasal dari 
Jawa Timur menginspirasi perjuangan Indonesia dalam 
merebut kemerdekaan. Mulai dari tokoh uoama, pejuang, 
tokoh pendidikan, Jawa Timur banyak melahirkan tokoh 
tersebut. Semoga nantinya akan lahir tokoh tokoh besar 
dari Kota Pasuruan”, ucap Gus Ipul.
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Momentum Hari Jadi PMI ke 77,
Wakil Wali Kota Pasuruan Tekankan Pegang Teguh Prinsip PMI

HARI JADI

 Pasuruan Kota Madinah - Palang Merah Indonesia 
(PMI) Kota Pasuruan menggelar Upacara Peringatan 
Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 PMI yang dilaksanakan di 
halaman depan Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kota 
Pasuruan.  Sabtu (29/10/2022).
 Wakil Wali Kota Pasuruan juga selaku Ketua PMI Kota 
Pasuruan Adi Wibowo., S.TP., M.Si (Mas Adi), bertindak 
sebagai inspektur upacara dan diikuti PMR (Palang Merah 
Remaja) siswa SMP dan SMK/SMA Sekota Pasuruan.
 Dalam sambutannya Mas Adi menyampaikan ketika 
kita bergabung menjadi relawan PMI hal utama itu niat 
kita, sebagaimana prinsip yang harus menjadi pegangan.
 “PMI adalah gerakan yang universal menembus batas 
sosial, ekonomi, politik, ras, suku dan agama sehingga 
prinsip itu yang harus dipegang,” ujarnya
 Menurut Mas Adi, PMI yang berusia 77 tahun masih 
eksis karena masih memegang  prinsip.
 “Usia 77 tahun tentu usia yang tidak muda lagi 
sehingga banyak dinamika yang melingkupi PMI untuk 
bisa berperan kegiatan kemanusiaannya,” imbuhnya
 Kemudian Mas Adi menyampaikan bahwa hari ini 
kita belum terbebas dari pandemi covid 19, PMI dalam 
situasi pandemi covid 19 juga hadir, ditengah situasi yang 
semua serba sulit dimana semua interaksi dibatasi untuk 
mengurangi interaksi covid 19.
 Mas Adi juga menambahkan PMI harus berperan 
hadir ditengah kehidupan masyarakat dengan tugas dan 
fungsinya dalam tugas kemanusiannya.
 “Di Kota Pasuruan kita masih terbatas dengan fasilitas 
dan sebagainya, tapi tidak ada halangan ketika mempunyai 
niatan tugas kemanusiaan,” tambahnya
 Menurut Mas Adi prinsip dasar itulah yang dipegang 
untuk menggerakkan bagaimana manajemen organisasi 
PMI ini bergerak dan berkembang.
 “PMI yang menjadi bagian kegiatan masyarakat juga 
harus menata melakukan kaderisasi di tingkat sekolah 
yang ada di Kota Pasuruan,” tuturnya

 Mas Adi juga berharap ada duta PMR (Palang Merah 
Remaja) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari keluarga besar PMI.
 Lebih lanjut Mas Adi menambahkan PMI bagaimana 
berperan, bagaimana pendahulu kita membuat legacy, 
dan bagaimana PMI melanjutkan hal-hal yang lebih baik 
yang sudah menjadi legacy dari pendahulu pendahulu kita, 
kita harus melakukan inovasi sesuai tuntutan masyarakat, 
bagaimana peran vital PMI ditengah masyarakat harus terus 
diupayakan mengikuti dengan kebutuhan masyarakat,”.
 Mas Adi juga mengingatkan tantangan kita semakin 
tidak mudah dinamika sosial masyarakat adanya situasi 
perubahan iklim, dan sebagainya memungkin kita memiliki 
inisiatif menyikapi persoalan yang ada disekitar kita.
 “Ini menjadi tantangan kita yang harus kita hadapi 
yang menjadi rangkaian dalam rangka meningkatkan 
kapasitas kita dalam manajemen terhadap persoalan yang 
ada disekitar kita,” pesannya
 Mas Adi juga menyampaikan anak anak mempunyai 
energi yang cukup besar bila tidak diberikan bagi 
aktualisasi dan peran terlibat pada kegiatan positif maka 
banyak energi yang tidak tersalurkan dengan baik.
 “Ibarat air dengan energi yang besar maka harus 
dilakukan kanalisasi agar tidak menjadi kekuatan yang 
menjebol situasi yang ada,” ujarnya
 Mas Adi menegaskan kembali untuk meniatkan diri 
sebagai keluarga besar PMI memegang teguh prinsip 
kepalang merahan yang menjadi spirit dalam menjalankan 
tugas kemanusiaan.
“Terima kasih kepada stake holder yang tidak terpisahkan 
dari tugas kepalang merahan, agar terus berkembang 
bisa memberikan hal yang siginifikan dalam tugas 
kemanusiaan,” pungkasnya
Setelah upacara selesai Mas Adi menyerahkan sertifikat 
donor darah terbanyak kemudian memantau perkemahan 
PMR (Palang Merah Remaja) di Taman Sekar Gadung Kota 
Pasuruan. (rmd)
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Peringati Hari Pahlawan di Kota Pasuruan, 
Gus Ipul Pimpin Upacara dan Ziarah Makam Pahlawan

Hari Pahlawan

 Pasuruan Kota Madinah – Peringatan Hari Pahlawan 
“Pahlawanku Teladanku” Tahun 2022 juga dilaksanakan 
di Kota Pasuruan. Untuk mengenang perjuangan heroik 
para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan, 
diselenggarakan upacara bendera memperingati hari 
pahlawan pada Kamis, 10 November 2022 di lapangan 
BKD Kota Pasuruan. Upacara tersebut berlangsung 
khidmat dengan diikuti oleh peserta yang terdiri dari 
unsur TNI, Polri, ASN, Mahasiswa, dan para pelajar di Kota 
Pasuruan. Pada pelaksanaan upacara tersebut, Walikota 
Pasuruan, Drs. H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bertindak 
sebagai inspektur upacara.
 Dalam amanatnya Gus Ipul menyampaikan bahwa 
peringatan Hari Pahlawan menjadi momentum untuk 
menjadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi 
dalam setiap langkah hidup dan kehidupan bersama
 Menurutnya meneladani sikap dan sifat 
kepahlawanan di era kemerdekaan dapat dilakukan 
dengan ikut serta dalam upaya memberantas kebodohan, 
memerangi kemiskinan dan upaya pecah belah bangsa 
untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Selain 
itu Walikota juga menghimbau untuk lawan paham 
radikal dan mengembangkan gotong royong demi masa 
depan bangsa yang cerah.
 “Pahlawan akan menjadi teladan bagi kita 
mengarungi masa-masa penuh tantangan. Teladan bagi 
kita menata masa depan dan menjadi pemenang” ucap 
Gus Ipul
 Menurutnya, dari pejuang yang gugur dalam 
palagan pertempuran mempertahankan kemerdekaan, 
penting bagi bangsa Indonesia untuk meresapi 
semangat dan keikhlasannya.
 “Para pejuang kemerdekaan Indonesia secara 

gagah berani melawan tentara musuh yang bersenjata 
lengkap, tidak akan mau menyerah pada siapapun 
juga. Para pejuang telah berkorban sampai tetes darah 
penghabisan untuk kemerdekaan yang sesungguhnya, 
bukan pemberian dari siapapun, melainkan berkat dan 
rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa” imbuh Gus Ipul
 Selanjutnya Walikota mengingatkan para peserta 
upacara tentang bagaimana saat ini bangsa Indonesia 
masih dihadapkan pada beberapa ancaman nyata 
seperti pemanasan global, kelangkaan pangan, energi 
dan air bersih, yang disebutnya harus dipersiapkan 
dengan sungguh-sungguh.
 “Tidak mudah memang, tapi pasti bisa. Karena 
para pahlawan kita telah mengajarkan beragam nilai 
untuk kita tiru. Sehingga jejak kemenangan niscaya akan 
berada dalam genggaman” imbuhnya.
 Pasca pelaksanaan upacara, peringatan Hari 
Pahlawan dilanjutkan dengan ziarah di taman makam 
pahlawan Kota Pasuruan. Seremoni tersebut dipimpin 
oleh Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki Hasan.
 Seremoni untuk mengenang jasa pahlawan asal Kota 
Pasuruan yang telah berjasa dalam memperjuangkan 
kemerdekaan bangsa Indonesia tersebut diawali 
dengan peletakan karangan bunga oleh ketua DPRD di 
tugu bambu runcing yang menjadi ikon taman makam 
pahlawan Kota Pasuruan.
 Selanjutnya Walikota Pasuruan bersama dengan 
jajaran Forkopimda, diikuti pula oleh kepala perangkat 
daerah dan peserta upacara yang hadir melakukan 
tabur bunga di atas pusara makam pahlawan. Seremoni 
tersebut mengakhiri rangkaian peringatan Hari Pahlawan 
Tahun 2022 di Kota Pasuruan (hly)
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Puncak Hari Santri, Wakil Wali Kota Pasuruan Pimpin 
Apel Bersama Santri Pondok Pesantren Bayt Al Hikmah

Hari Santri

 Pasuruan Kota Madinah - Wakil Wali Kota Pasuruan Adi 
Wibowo., S.TP., M.Si (Mas Adi) memimpin apel dalam rangka 
memperingati Hari Santri di pondok pesantren Bayt Al Hikmah 
Kota Pasuruan. Sabtu (22/10/2022)
 Mas Adi menyampaikan arahan Menteri Agama 
Yaqut Cholil Qoumas bahwa Presiden Joko Widodo melalui 
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 telah menetapkan 
tanggal 22 oktober sebagai Hari Santri yang merujuk pada 
tercetusnya “Resolusi Jihad”.
 “Sejak ditetapkan pada tahun 2015, setiap tahunnya 
rutin menyelenggarakan peringatan Hari Santri dengan tema 
yang berbeda, ditahun 2022 tema yang diangkat “ Berdaya 
Menjaga Martabat Kemanusiaan”,” ujarnya
 Maksud dari tema Berdaya Menjaga Martabat 
Kemanusian adalah bahwa santri dalam kesejarahannya selalu 
terlibat aktif dalam setiap fase perjalanan Indonesia.
 “Ketika Indonesia memanggil, santri tidak pernah 
mengatakan tidak, santri dengan berbagai latar belakang 
siap sedia mendarmabaktikan hidupnya untuk bangsa dan 
negara,” imbuhnya
 Kemudian arahan Yaqut mengatakan seorang santri 
dengan segala kemampuannya bisa menjadi apa saja, 
sekarang telah merambah keberbagai bidang profesi, memiliki 
berbagai macam keahlian bahkan mereka menjadi pemimpin 
negara. Sebagai seorang santri selalu mengedepankan nilai 
nilai agama dalam setiap prilakunya dan menjunjung tinggi 
nilai nilai kemanusiaan.
 “Santri senantiasa berprinsip bahwa menjaga martabat 
kemanusiaan adalah esensi ajaran agama ditengah kehidupan 
yang sangat majemuk,” tambahnya
 Yaqut juga mengajak masyarakat Indonesia turut serta 
ikut merayakan Hari Santri dengan cara napak tilas perjuangan 
santri menjaga martabat kemanusiaan untuk Indonesia,” 
ajakannya
 Setelah menyampaikan arahan Menteri Agama Yaqut 
Cholil Qoumas, Mas Adi menambahkan arahan Menteri 
Agama menjadi pesan bahwa hari ini kita bersuka cita banyak 
yang mengatakan santri itu hanya pada sektor keagamaan 
semata persepsi itu terbantahkan hari ini.

 “Kita lihat disemua peran peran sektor sosial sektor 
ekonomi dipemerintahan, TNI, dan Polri, santri sudah ada 
dimana mana bahkan upacara ini disiapkan oleh santri semua,” 
ujarnya
 Kemudian Mas Adi menyampaikan santri mempunyai 
peran yang siginfikan di-Kota Pasuruan sebagai Kota Santri 
tidak bisa dipisahkan pembangunannya dengan pengerak 
utama adalah santri.
 “Bagaimana kita mengatasi covid 19 kalau tidak diberi 
contoh oleh para santri tidak dikomandani Romo Kyai Idris kita 
tidak bisa membayangkan apakah vaksinasi di-Kota Pasuruan 
bisa berjalan lancar,” imbuhnya
 Santri menjadi tauladan bagi masyarakat, Hari Santri 
tahun 2022 ini Kota Pasuruan tidak ingin sama seperti tahun 
kemarin, karena tahun 2023 Kota Pasuruan mendapat amanah 
menjadi tuan rumah MTQ Tingkat Provinsi Jawa Timur.
 “Kegiatan hari ini menjadi salah satu persiapan 
serangkaian kegiatan MTQ ke 30 ditahun 2023,” katanya
 Mas Adi juga menyampaikan kemarin santri cilik kita 
menjuarai MTQ Tingkat Nasional Provinsi Kalsel, ini potensi 
yang kita miliki dari sekian banyak potensi yang dimiliki Kota 
Pasuruan dengan sekian banyak santri.
 Sebagaimana tema Hari Santri kita menyadari masih 
mendapatkan ujian, berbagai permasalahan salah satunya 
covid, bencana alam dan sebagainya yakinlah itu sebuah ujian 
karena dengan ujian itu akan naik kelas.
 “Setiap momentum dan kejadian kita bisa mengambil 
hikmah, kita bisa meningkatkan diri bagaimana santri berdaya 
hari ini kita bisa melihat peran santri disemua sektor ,” katanya
 Mas Adi juga menambahkan santri tidak didefinisikan 
mereka yang bersarung tapi bagaimana peran seorang santri 
untuk menjaga nilai nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.
 Pemerintah Kota Pasuruan berupaya membangun 
sinergi dengan para santri untuk membangun Kota Pasuruan 
memujudkan Kota Pasuruan Kota Madinah, mari kita bangun 
bersama Kota Pasuruan disektor Pendidikan, dan sektor 
Ekonomi sehingga santri berdaya kedepannya.
 Setelah apel Hari Santri, Mas Adi menyerahkan piala dan 
piagam ke santri yang berprestasi. (rmd)
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Jalan Sehat Sarungan, Gus Ipul : Santri Siap 
Sehat Untuk Kepentingan Bangsa dan Agama

Hari Santri

 Pasuruan Kota Madinah – Rangkaian kegiatan hari 
santri masih berlanjut di Kota Pasuruan. Kemeriahan ini 
semakin terasa dengan diselenggarakannya kegiatan 
Jalan Sehat Sarungan dalam rangka memperingati Hari 
Santri Nasional Tahun 2022. Kegiatan ini merupakan 
sinergi antara Pemerintah Kota Pasuruan dan PCNU Kota 
Pasuruan.
 Jalan Sultan Agung menjadi venue acara jalan sehat 
yang diikuti oleh para santri serta warga Kota Pasuruan. 
Berbeda dengan jalan sehat pada biasanya, pada momen 
ini peserta jalan sehat kompak memakai busana ala santri. 
Peserta pria memakai sarung dan kopyah, sedangkan 
peserta wanita menggunakan busana muslim.
 Pemberangkatan peserta jalan sehat sarungan ini 
dilakukan langsung oleh Walikota Pasuruan, Saifullah 
Yusuf (Gus Ipul) yang pagi itu hadir bersama Wawali 
Adi Wibowo (Mas Adi) beserta jajaran forkopimda, dan 
beberapa perwakilan pengurus PCNU Kota Pasuruan.
 Sesaat sebelum melepas keberangkatan peserta, Gus 
Ipul menyampaikan bahwa dirinya bersyukur kegiatan 
hari santri di Kota Pasuruan berlangsung dengan meriah.
 “Alhamdulillah PCNU Kota Pasuruan bersama 
dengan Pemkot Bisa memperingati hari santri pada tahun 
ini dengan beberapa rangkaian kegiatan. Jalan sehat ini 
merupakan puncak rangkaian kegiatan ini” ujar Gus Ipul.
 Kegiatan ini menurut Gus Ipul menjadi momentum 
untuk menjaga pola hidup sehat bagi masyarakat, 
khususnya para santri.
 “Menjadi santri harus siap semuanya. Siap berjuang, 
siap menjadi pintar, siap menguasai bahasa asing. Dan 
santri harus siap sehat untuk mendukung kepentingan 
bangsa dan agama” imbuh Gus Ipul.
 Kepada peserta yang hadir, Gus Ipul kembali 
menghimbau agar masyarakat konsisten menjaga 
kebersihan lingkungan. Hal ini dilakukan mengingat Kota 

Pasuruan akan punya gawe besar, yaitu menjadi tuan 
rumah MTQ Jawa Timur tahun 2023.
 “Santri dan seluruh warga Kota Pasuruan harus ikut 
mendukung kegiatan ini. Tunjukkan sikap gupuh, suguh, 
lungguh untuk memyambut tamu. Suguhkan kebersihan 
limgkungan mulai dari kebersihan toilet, rumah, dan 
lingkungan kita” ucap Gus Ipul.
 Sementara Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Pasuruan, 
KH Nailur Rohman (Gus Amak) menyampaikan apresiasi 
yang tinggi atas dukungan Pemkot Pasuruan dalam 
memeriahkan hari santri tahun 2022. Menurutnya sudah 
semestinya hari santri diperingati untuk mengenang jasa 
para santri dan ulama memperjuangkan kemerdekaan 
Indonesia melalui resolusi jihad oleh KH Hasyim Asyari 
pada 22 Oktober 1945 silam.
 “Ini merupakan cara kita dalam mengenang 
perjuangan kemerdekaan dimana banyak tetesan darah 
para kyai dan ulama. Terimakasih kepada Pemkot atas 
dukungannya dalam memeriahkan momen Hari Santri 
di Kota Pasuruan dengan sangat meriah. Semoga tahun 
depan bisa lebih meriah lagi” kata Gus Amak (hly)
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Berlangsung Khidmat, Haul KH Abdul Hamid 
Dihadiri Ribuan Jamaah dan Tokoh-Tokoh Publik

HAUL

Pasuruan Kota Madinah – Peringatan Haul ke-41 Al Arif 
Billah Al-Maghfurllah KH. Abdul Hamid bin Abdulloh Umar 
pada Rabu (5/10) berjalan dalam suasana yang khidmat. 
Ribuan jamaah yang tidak hanya berasal dari Kota Pasuruan, 
namun juga datang dari berbagai kota di Indonesia ini 
mengikuti kegiatan haul yang dipusatkan di area pondok 
pesantren Salafiyah, Kota Pasuruan.
 Dari pantauan tim liputan Diskominfotik, ribuan jamaah 
ini terkonsentrasi di beberapa titik. Selain di area sekitar 
Ponpes Salafiyah, banyak diantara jamaah yang mengikuti 
jalannya haul di sepanjang koridor jalan Jawa dan beberapa 
ruas jalan yang terletak tidak jauh dari lokasi Haul.
 Pemkot Pasuruan melalui Diskominfotik juga 
mengoperasikan videotron untuk menayangkan live 
streaming bagi jamaah yang tidak dapat menjangkau lokasi 
haul di Ponpes Salafiyah. Di beberapa titik juga dioperasikan 
soundsystem agar warga yang tidak dapat hadir secara 
langsung tetap bisa mengikuti jalannya haul.
Pada momen peringatan haul ke 41 KH Abdul Hamid, 
beberapa tokoh publik juga hadir. Selain Walikota Pasuruan 
Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Walikota Adi Wibowo (Mas 
Adi), dan Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail Marzuki Hasan, 
juga tampak hadir di jajaran undangan VVIP adalah Menteri 
Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(PANRB) Abdullah Azwar Anas, Ketua Umum PBNU KH Yahya 
Cholil Staquf juga hadir bersama Wakil Ketum PBNU KH Yahya 
Zulfa Musofa. Beberapa kepala daerah tetangga, seperti 
Bupati Pasuruan dan Bupati Lumajang, para alim ulama serta 
tokoh publik lainnya juga tampak berada di tengah-tengah 
jamaah mengikuti jalannya haul tersebut.
 Gus Ipul, Walikota Pasuruan, dalam sambutannya 
menyatakan rasa syukurnya atas lancarnya penyelenggaraan 
haul pada tahun ini. Ia juga menyampaikan permintaan 
maaf apabila dalam penyelenggaraan haul kali ini masih 
terdapat beberapa kekurangan dan ketidaknyamanan yang 
dirasakan oleh para jamaah.

 “Kami mewakili Forkopimda Kota Pasuruan 
menyampaikan terimakasih atas kehadiran panjenengan 
semuanya serta kami mohon maaf apabila pada hari ini 
masih terdapat beberapa ketidaknyamanan” ujar Gus Ipul 
membuka sambutannya.
 Gus Ipul juga menyampaikan bahwa momen 
pelaksanaan haul ini menjadi kesempatan bagi masyarakat 
untuk berkumpul dalam satu majelis yang dihadiri banyak 
alim ulama.
 “Hari ini menjadi momen emas bagi kami bisa sowan 
berkumpul dalam satu majelis bersama orang-orang sholeh 
para alim ulama yang selalu kita harapkan bimbingan serta 
doa doa nya yang penuh berkah” kata Gus Ipul
 Sementara Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, yang 
juga berkesempatan memberikan sambutan menyatakan 
kebahagiannya bisa hadir di tengah-tengah jamaah 
dan para alim ulama pada pelaksanaan haul tersebut. 
Menurutnya, dirinya dan masyarakat harus mengambil 
keteladanan yang selama ini ditunjukkan oleh almarhum 
KH. Abdul Hamid.
 Kalau saya membaca manaqib Kyai Hamid dan 
mempelajari nasihat-nasihat beliau, banyak yang dapat kita 
ambil sebagai teladan. Beliau selalu memberikan nasihat 
yang teduh dan menyejukkan” kata Azwar Anas.
 Di sisi lain, hari itu memang menjadi momen 
berkumpulnya beberapa alim ulama yang hadir di 
Ponpes Salafiyah. Tercatat beberapa ulama bergantian 
menyampaikan tausiah kepada ribuan jamaah yang hadir.
 Seperti KH Syukron Ma’mun yang siang itu 
memberikan tausiah tentang penguatan rasa kebangsaan 
umat Islam terhadap NKRI, hingga KH Bahauddin Nur 
Salim ( Gus Baha ) yang juga memberikan ceramah agama 
dengan gaya khasnya.
 Haul ke-41 kyai Hamid ini ditutup dengan pembacaan 
surat Yaasin serta tahlil yang diikuti oleh ribuan jamaah 
secara khidmat (hly)
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GUS IPUL HARAPKAN 
Rumah Sakit Dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan 

Menjadi Bagian Mewujudkan Kota Madinah

Kesehatan

 Pasuruan Kota Madinah - Wali Kota Pasuruan Saifullah 
Yusuf (Gus Ipul) berkunjung ke rumah sakit Dr. R. Soedarsono 
Kota Pasuruan dalam rangka rumah sakit dapat berperan 
aktif dalam memujudkan Kota Pasuruan menjadi Kota 
Madinah. Rabu (12/10/2022)
 Dalam sambutan Gus Ipul menyampaikan Maju 
ekonominya banyak dilakukan dengan memperbanyak 
kegiatan event, kegiatan yang dilakukan Pemerintah, Swasta, 
BUMD atau pihak lain bisa berkotribusi untuk Kota Pasuruan 
memajukan ekonomi dengan membuat kegiatan event 
sehingga akan ada perputaran ekonomi, contohkan event 
yang memajukan ekonomi seperti kegiatan KOSTI di-Kota 
Pasuruan, rumah sakit mengadakan wayangan, atau rumah 
sakit mengadakan sholawatan.
 “Sepertinya memang tidak berhubungan tetapi bisa 
dibuat untuk memajukan ekonomi, banyak cara yang 
dilakukan rumah sakit dalam rangka memajukan ekonomi 
dengan berpikir inovasi,” imbuhnya
 Gus Ipul menginginkan ada petanda ketika masa 
kepemimpinannya, rumah sakit lebih maju dari sebelumnya, 
kemudian Gus Ipul juga menyampaikan indah kotanya, apa 
yang harus dilakukan supaya indah kotanya adalah face off 
atau operasi wajah karena anggarannya tidak cukup, maka 
ambil skala prioritas mana yang dipilih buat rumah sakit yang 
indah dengan anggaran yang ada, kemudian masyarakat 
bisa membedakan ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu 
yang baru yang membuat Kota Pasuruan itu indah.
 “Buat rumah sakit ini indah dengan biaya yang terbatas, 
belajar dari rumah sakit didaerah lain, poles rumah sakit agar 
tampak indah karena indahnya rumah sakit ini adalah obat 
bagi pasien sehingga imunnya meningkat,” katanya
 Gus Ipul juga mengingatkan tradisi untuk membuang 
sampah pada tempatnya bantu Kota Pasuruan ini 
memujudkan indah kotanya sehingga rumah sakit ini bersih, 
rapi, asri, indah dan tidak ada lagi kotoran.
 “Ada sampah jangan menunggu cleaning service, 
toilet kotor juga jangan menunggu cleaning service harus 
diingatkan kasih contoh petugas,” katanya
 Gus Ipul juga menyampaikan harmoni warganya 
iconnya adalah meningkatkan layanan, saya minta semua 
perangkat daerah meningkatkan layanan khususnya rumah 
sakit, karena rumah sakit ini harus dipercaya layak tempat 
berobatnya warga Kota Pasuruan. Beliau juga meminta 
rumah sakit berubah, rumah sakit harus bisa membuat 
sesuatu yang berbeda dalam waktu yang tidak terlalu lama, 
dimulai dari fisiknya terlebih dahulu karena fisik ini akan 
mempengaruhi pekerja di sini, untuk merubah penampilan 

rumah sakit ini dengan membuat suatu kegiatan rumah sakit 
jadi bersih disemua sisi.
 “Maka itu kita mulai membuat rumah sakit ini jadi 
bersih dari toiletnya dulu, tidak kumuh, buat toilet rumah 
sakit berubah dan berbeda kemudian dapurnya setelah itu 
tempat cuciannya, ruangan pasien, dan taman,” ajaknya
 Gus Ipul juga menambahkan pendapatan asli daerah 
(PAD) terkait dengan parkir rumah sakit meningkat dari 
tahun sebelumnya.
 Dari kunjungan ke rumah sakit Gus Ipul menyimpulkan 
bahwa perlu adanya audit secara menyeluruh tentang 
segala hal peningkatan pelayanan dirumah sakit, harus 
adanya pakaian seragam untuk SDM rumah sakit, ada apel 
rutin setiap minggunya untuk evaluasi kinerja pegawai dan 
kerja bhakti.
 Setelah memberikan pengarahan ke pegawai rumah 
sakit, Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama 
Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, S,TP., M.Si (Mas Adi), 
Seketaris Daerah Kota Pasuruan dan perangkat daerah 
terkait melakukan sidak ke toilet, dapur, ruang pasien, apotek 
rumah sakit dan juga menanyakan secara langsung terkait 
dengan pelayanan rumah sakit ke pasien.(rmd)
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Terobosan Inovasi Layanan, Pemkot Pasuruan 
Launching LENTERA MAKAM dan PETI KEMAS

Launching

 Pasuruan Kota Madinah - Pemerintah Kota (Pemkot) 
Pasuruan terus tingkatkan layanan masyarakat melalui 
inovasi terbaru. Untuk itu Pemkot Pasuruan melalui Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota 
Pasuruan melaunching LENTERA MAKAM (Layanan Terintegrasi 
Administrasi Kependudukan Dengan Pemakaman) dan PETI 
KEMAS (Pelayanan Terintegrasi Akte Kematian dengan RSUD) 
di Gedung Gradika, Selasa (11/10/2022).
 LENTERA MAKAM dan PETI KEMAS ini merupakan 
terobosan layanan untuk percepatan kepemilikan penerbitan 
akta kematian dan perubahan Kartu Keluarga (KK) bagi 
penduduk yang meninggal di rumah sakit. Ahli waris hanya 
perlu menunggu akta kematian yang akan dikirim melalui 
aplikasi Whatsapp
 Wali Kota Pasuruan H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) 
mengharapkan program ini mampu meningkatkan pelayanan 
dalam kepemilikan penerbitan akta kematian dan perubahan 
KK bagi penuduk yang meninggal di Kota Pasuruan.
 “Dengan LENTERA MAKAM dan PETI KEMAS ini 
masyarakat dimudahkan dalam pengurusan kepemilikan akta 
kematian. Saya harap pelayanan terus tingkatkan fasilitasnya, 
kecanggihannya dan sosialisasinya agar bermanfaat dalam 
meningkatkan pelayanan untuk masyarakat,” harapnya.
 Gus Ipul juga menyampaikan, kepemilikan akta kematian 
masih menjadi masalah untuk para ahli waris. Dengan adanya 
pelayanan ini masyarakat bisa langsung menindaklanjuti 
untuk mengurus akta kematian.
 “Akta kematian ini masih jadi masalah, banyak sekali 
memang keluarga yang mungkin tidak menindaklanjuti 
untuk mengurusi akta kematian. Nah, dengan upaya-upaya 
ini diharapkan masalah-masalah kependudukan ini makin 
membaik dan masyarakat merasa dilayani lebih baik,” ujarnya 
Gus Ipul menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk 
meningkatkan pelayanan masyarakat. Menciptakan inovasi 
baru yang berbeda dengan inovasi yang sebelumnya.
 “Mari kita tingkatkan layanan. Bidang dukcapil saya 
akui sudah membuat banyak inovasi dalam rangka untuk 
meningkatkan layanan. Saya harap juga di bidang yang lain 

bisa mengikuti membuat suatu inovasi untuk pelayanan,” jelas 
Gus Ipul
 Di tempat yang sama Plt. Dispendukcapil Kota Pasuruan 
Siti Mariyam, S.Sos, MM mengatakan LENTERA MAKAM 
dilaunching untuk meningkatkan kinerja bagi aparatur negara 
dalam memberikan pelayanan yang terbaik.
 “Tentunya ada semacam pemangkasan birokrasi, tetapi 
kami tetap berpegang teguh pada regulasi yang ada serta 
bagaimana kita memuaskan masyarakat khususnya dalam 
hal pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 
terkait peristiwa kematian penduduk,” kata Maryam
 Maryam menyampaikan ucapan terimakasih kepada 
BPJS Kesehatan untuk penduduk yang meninggal di rumah 
sakit data nya langsung di klop-kan, sehingga data penduduk 
tersebut bisa langsung di off kan dan tidak membebani APBD 
Kota Pasuruan.
 “Saya berterimakasih kepada BPJS kesehatan untuk 
penduduk yang meninggal dirumah sakit sudah langsung di 
klop-kan. Melalui informasi LENTERA MAKAM data penduduk 
tersebut bisa langsung di off-kan sehingga tidak menjadi 
beban APBD,” jelas Maryam
 Selanjutnya LENTERA MAKAN dan PETI KEMAS 
dilaunching langsung secara simbolis oleh Gus Ipul yang 
juga di dampingi oleh Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibwo, 
Sekretaris Daerah Rudianto, Ketua DPRD Kota Pasuruan Ismail 
Marzuki dan plt Dispendukcapil Siti Maryam. (lut)
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Launching Aplikasi Pasuruan Book’s Of Digital, Wali Kota Pasuruan 
Apresiasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Jauh Lebih Baik

 Pasuruan Kota Madinah -  Wali Kota Pasuruan Saifullah 
Yusuf (Gus Ipul) meresmikan launching Aplikasi Pasuruan 
Book’s Of Digital sebagai apresiasi para pegiat literasi baik 
siswa sekolah dan masyarakat untuk membudidayakan 
kegemaran membaca sekaligus memperkenalkan minat 
baca dengan menggunakan teknologi berlokasi di Halaman 
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Pasuruan. Rabu 
(23/11/2022)
 Sebelum memberikan sambutan Gus Ipul menyerahkan 
hadiah bagi sekolah yang berprestasi. Dalam sambutan Gus 
Ipul menyampaikan kantor perpustakaan saat ini jauh lebih 
bersih daripada sebelumnya kelihatan sosoknya ada gedung, 
suasananya lebih bersih dari sebelumnya.
 “Ini adalah contoh untuk kantor pemerintahan jauh 
lebih indah dan nyaman,” ujarnya
 Kemudian Gus Ipul mengatakan Gedung Perpustakaan 
dan Arsip saat ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Saat 
ini Dinas Perpustakaan dan Arsip lebih nyaman, dan sudah 
berbeda dari sebelumnay. Gus ipul juga menuturkan Kantor 
Perpustakaan dan Arsip perlu lagi pembenahan khususnya 
Depo Perpustakaan agar bisa difungsikan sehingga ada 
kemudahan dalam menata bagian luar dan dalam kantor ini.
 “Dinas perpustakaan dan Arsip lebih beruntung 
daripada kantor perangkat daerah lain, kantornya lebih 
nyaman, lebih luas dan bangunannya masih baru untuk itu 
harus ditata dengan baik,” tuturnya
 Menurut Gus Ipul, Kantor Perpustakaan ini sebagai 
tempat pendidikan bagi anak anak yang tidak sekedar 
diperkenalkan bagaimana sekedar membaca segala literasi 
tapi ada pendidikan yang berkaitan dengan kehidupan 
sehari hari.
 “Pengelola Perpustakaan masa kini tempatnya sangat 
nyaman, enak dan membuat semua orang kerasan,” katanya
 Literasi merupakan kemampuan seseorang memahami, 
membaca, menulis kemudian memecahkan masalah 
ditingkat tertentu, jadi pemahamannya, kemampuan 
membaca, menulis kemudian memecahkan semua masalah 

Launching

yang dihadapi dan mampu memanfaatkan apa yang dimiliki 
untuk kebaikan dirinya sendiri maupun kebaikan orang lain.
 Menurut Gus Ipul mengajak literasi itu ada 
pengantarnya diantaranya suasananya nyaman setelah itu 
baru menyampaikan pesan pesan.
 “Saya apresiasi kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip 
ada perbaikan dikantornya, dan saya harapkan kantor 
Perangkat Daerah, kecamatan dan kelurahan untuk meniru,” 
ajaknya
 Gus Ipul juga menyampaikan pengelola perpustakaan 
saat ini belajar dengan teknologi, tidak lagi seperti dulu 
menggunakan buku tetapi sekarang teknologi yang 
lebih penting. Harus disadari adanya tranpormasi bisa 
diskenario dengan tahapan yang jelas dibidang tata kelola 
perpustakaan kedepan arsip semakin kecil karena teknologi, 
sehingga masyarakat mempunyai nilai lebih.
 Maka Gus Ipul mengharapkan Dinas Perpustakaan dan 
Arsip bisa menawarkan sesuatu yang bernilai lebih yang 
ditawarkan pada masyarakat khususnya pada anak anak 
bahwa bila kita datang ke perpustakaan akan mendapatkan 
nilai tambah.
 “Suasana yang nyaman dan kerasan membuat 
masyarakat minat bacanya meningkat, maka kita harus 
menawarkan sesuatu yang lebih disamping layanan yang 
membahagiakan,” harapnya
 Gus Ipul juga mengharapkan Dinas Perpustakaan dan 
Arsip harus bekerja sama dan kolaborasi bersama perangkat 
daerah. Buat kegiatan bersama yang mana efek atau 
capaiannya lebih efektif dan terpenuhi untuk memperbaiki 
kinerja. Kemudian Gus Ipul juga menyampaikan adanya 
kerja sama dengan Disperindag dan UMKM untuk layanan 
produk produk UMKM atau kerajinan produk Kota Pasuruan 
mewarnai loby Perpustakaan.
 “Jadi semua tempat menjadi promosi bagi produk 
produk UMKM Kota Pasuruan,” pungkasnya
 Kemudian Kegiatan diakhiri dengan pertunjukan cerita 
anak, musik dan pencak silat mancilan. (rmd)
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Kunjungi MPP, MenPAN RB 
Apresiasi Pemkot Pasuruan

 Pasuruan Kota Madinah - Menter Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) 
Abdullah Azwar Anas mengapresiasi Mall Pelayanan 
Publik (MPP) Kota Pasuruan. Hal ini disampaikan anas, 
seusai menghadiri Haul KH.Abdul Hamid ke -41, Rabu 
(05/10/2022).
 “Saya mengapresiasi penyempurnaan Mall Pelayan 
Publik di Kota Pasuruan,” ujar Anas.
 Menurutnya, lokasi MPP terletak di lokasi yang 
strategis. Meski belum sepenuhnya sempurma, namun 
pelayanan sudah jalan
 “Saya lihat meja-mejanya tadi juga belum seragam. Ini 
artinya, yang penting sistem pelayanannya dulu jalan,” kata 
Anas.
 Anas berharap MPP di Kota Pasuruan dapat 
mendorong daerah-daerah lain untuk membuat MPP dan 
dapat menjadi ikon baru di Kota Pasuruan.
 “Lokasinya strategis, antara masjid, alun-alun dan 
kemudian kedepannya ini dapat menjadi tempat yang 
nyamam bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan di 
satu tempat, ” jelasnya.
 Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Indra Gunawan 
mengatakan, bahwa saat ini DPMPTSP terus berupaya 

meningkatkan kualitas pelayanan.
 “OPD juga bisa saling berkoordinasi. Ke depan kami 
bersama OPD akan mengembangkan layanan digital. Tapi 
itu hanya opsi pilihan ya. Kita tetap menekankan pada 
personal touch,” kata Indra.
 Pemerintah Kota Pasuruan terus berupaya untuk 
terus meningkatkan pelayanan publik, salah satunya 
dengan adanya MPP. Jika dulu, masyarakat memperoleh 
pelayanan di tempat-tempat yang terpisah, sekarang bisa 
mendapatkan layanan di satu tempat.(fit)

MPP
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Tutup MTQ Tingkat Kota, Gus Ipul : Siapapun 
yang Mengikuti Kompetisi Ini Kalian Juara

MTQ

 Pasuruan Kota Madinah - Wali Kota Pasuruan 
Saifullah Yusuf (Gus Ipul) secara resmi menutup 
Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kota Pasuruan 
tahun 2022 di Gedung Gradika Kota Pasuruan, Kamis 
(24/11).
 Musabaqoh Tilawatil Qur’an Tingkat Kota Pasuruan 
Tahun 2022 telah dilaksanakan mulai tanggal 21 s/d 
23 Nopember 2022 yang bertempat di 5 (lima) lokasi 
yaitu: Gedung Pertemuan Universitas PGRI Wiranegara 
Pasuruan, Aula SMAN 2 Kota Pasuruan, Aula PCNU Kota 
Pasuruan, Aula Kementerian Agama Kota Pasuruan,dan 
Gedung Wolu. Peserta MTQ diikuti oleh sebanyak 222 
orang untuk perorangan dan 24 group.
 “Saya cukup gembira mendapatkan laporan, 
bahwa peserta MTQ kali ini memiliki kualitas jauh 
lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Untuk 
itu, saya ingin berterimakasih kepada stakeholder dan 
segenap pemangku kepentingan yang sudah membantu 
kesuksesan MTQ tingkat Kota ini, “ kata Gus Ipul.
 Lebih lanjut Gus Ipul menyampaikan bahwa 
kesuksesan yang diraih oleh Kota Pasuruan merupakan 
usaha bersama, salah satu bentuk dari hasil kerjasama 
antar pemangku kepentingan tersebut. Membuat salah 
satu putri daerah Kota Pasuruan menjadi juara 1 terbaik 
Nasional kategori anak, yakni Lailatul Amelia.
 “Maka itu, saya ingin ini menjadi inspirasi untuk kita 
semua, dan memacu kita semua untuk beprestasi. Jika 
tak dapat Juara 1, maka Juara 2 dan seterusnya. Jika tidak 
dapat juara minimal sudah mau mengikuti ajang MTQ. Itu 
juga merupakan prestasi, “ ujar Gus Ipul kepada seluruh 
pemenang yang hadir di acara penutupan MTQ tingkat 
Kota Pasuruan.
 Ia menegaskan kepada para pemenang yang hadir, 

bahwa seperti yang ia sampaikan ketika pembukaan. 
Bahwa siapapun yang hadir dan memngikuti kompetisi 
MTQ tingkat Kota Pasuruan ini, semuanya juara.
 ”Dan seluruh peserta telah memberikan upaya 
terbaik sehingga dewan hakim dapat memberikan 
penilaian seobjektif mungkin. Pada kesempatan ini telah 
terpilih putra putri terbaik tingkat Kota, yang selanjutnya 
akan mewakili Kota Pasuruan untuk mengikuti MTQ 
tingkat propinsi Jawa Timur tahun 2023 yang akan 
diselenggarakan di Kota Pasuruan.,” jelasnya
 Lalu, Gus Ipul mengajak seluruh pemenang dan 
undangan yang hadir untuk bersiap dalam menyambut 
MTQ tingkat Jawa Timur ke 30 yang akan dilaksanakan di 
Kota Pasuruan.
 ”Mari kita semua menjadi tuan rumah yang baik. 
Syukur- syukur pada ajang tersebut banyak adik-adik kita 
mengukir prestasi. Namun, jika tidak maka jadikan ajang 
tersebut sebagai pengalaman yang sangat berharga,” 
pungkasnya.  (fit)
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Pelantikan Pengurus Cabang GP Ansor, Wali Kota Pasuruan 
Ajak Ansor Wujudkan Kota Pasuruan Kota Madinah

Pelantikan

 Pasuruan Kota Madinah - Pengurus Pimpinan Cabang 
Gerakan Pemuda (PC GP) Ansor Kota Pasuruan masa khidmat 
2021-2025 resmi dilantik oleh Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda 
(PP GP) Ansor di Hotel Ascent Primiere Kota Pasuruan, Rabu 
malam (7/12/2022).
 Dalam sambutan Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf 
(Gus Ipul) yang sekaligus juga menjabat Sekjen PBNU 
menyampaikan mari kita syukuri menjadi bagian dari pengurus 
Nahdatul Ulama.
 “Gus Dur pernah menjabat ketua NU yang menginspirasi 
kita, kita sekarang berada dimasa istimewa dimasa transisi satu 
abad ini,” ujarnya
 Gus Ipul mengucapkan terima kasih atas dukungannya, 
Pemerintah Kota Pasuruan saat ini banyak mendapatkan 
apresiasi dari apa yang telah dilakukan selama dua tahun.
 “Sakip kita meningkat kemudian kita akan mendapatkan 
penghargaan dari KPK, karena kita ingin Kota Pasuruan kedepan 
makin maju, makin sukses, dan makin sejahtera impian saya 
Kota Pasuruan bisa seperti Kota Madinah,” katanya
 Gus Ipul juga mempunyai mimpi masjid, halaman masjid, 
dan alun alun Kota Pasuruan bersih seperti Kota Madinah, 
Pedagang Kota Pasuruan tertib dan rapi seperti Kota Madinah.
 “Dua tahun yang lalu Kota Madinah merupakan 
kota terbersih didunia, tata kelola masyarakatnya, disiplin 
penziarahnya, luar biasa kemajuannya pemerintah memfasilitasi 
penziarah kemakam Rasululloh,” katanya
 Setelah itu Gus Ipul juga mengatakan bahwa kaderisasi 
Nu harus dilakukan terus menerus, terintegrasi , terukur dan 
dilakukan semua tingkatan.
 “Ini dilakukan karena pengikutnya semakin besar, 
organisasinya memerlukan tenaga yang terampil kemampuan 
dengan kwalifikasi tertentu dan mempunyai karakter,” katanya
 Gus Ipul menambahkan kita harus ciptakan keluarga 
masalahat yaitu keluarga yang mumpuni, keluarga yang hebat, 
dan keluarga yang mampu melahirkan anak anak yang akan 
menjadi pemenang dimasanya.
 “Kita akan gerakkan semua kepengurusan untuk terlibat 
gerakan keluarga maslahat yaitu keluarga yang terpenuhi 
kebutuhan lahir, kebutuhan fisik dan kebutuhan bathinnya,” 
tambahnya
 Lebih lanjut Gus Ipul menambahkan pengembangan 
jamaah Nahdatul Ulama harus ditingkatkan dilanjut dengan 
Digitalisasi Organisasi untuk kepengurusan Nahdatul Ulama 
harus ditingkatkan dari atas sampai bawah kemudian Nahdatul 
Ulama harus berperan dalam kanca internasional.
 “Saat ini PBNU sudah dpertemukan dengan pemuka 
agama didunia untuk memecahkan solusi dalam menyelesaikan 
berbagai masalah, menghindari kekerasan menciptakan hidup 
yang saling memahami dan mengerti,” tambahnya
 Sebelum Wali Kota Pasuruan memberikan sambutan, 
Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, S,TP., M.Si (Mas Adi) yang 
mewakili Pemerintah Kota Pasuruan mengucapkan selamat 
pelantikan pengurus Ansor Kota Pasuruan.

 “Banyak sekali program program yang dicanangkan 
dan banyak irisan yang disampaikan dapat bersinergi dengan 
Pemerintah Kota Pasuruan, Ansor menjadi energi positif bagi 
Pemerintah Kota Pasuruan untuk memujudkan Kota Pasuruan 
Kota Madinah. Dengan semangat Ansor Kota Pasuruan, akan 
semakin mengaklerasi beberapa program Pemerintah Kota 
Pasuruan,” harapnya
 Menurut Mas Adi, untuk memujudkan Kota Pasuruan 
Kota Madinah mampu didukung sahabat Ansor.
“Kita harus membangun literasi terkait ideologi pancasila kita 
harus tegas bagaimana komitmen kita terhadap kebangsaan 
kita,” imbuhnya
 Mas Adi juga menyampaikan bahwa IPM Kota Pasuruan 
menurut BPS naik signifikan bahkan melebihi IPM di Provinsi 
Jawa Timur
 “Kita mempunyai tantangan di tahun 2024 menurunkan 
kemiskinan dan menurunkan stunting, tentu ini perlu kerja 
kolaboratif dari semua pihak, Ansor sebagai tauladan anak muda 
di Kota Pasuruan. Pemerintah Kota Pasuruan mengapresiasi, 
mari kita bergandengan tangan melaksanakan program yang 
sudah dicanangkan Pemerintah Kota Pasuruan,” pungkasnya
 Hadir dalam acara ini Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf 
(Gus Ipul), Wakil Wali Kota Pasuruan, Ketua DPRD, Ketua PC 
NU, Forkopimda, anggota serta pengurus Badan Otonomnya 
(Muslimat, Fatayat, IPNU, IPPNU dan PMII. Secara simbolis 
pelantikan dilakukan dengan pengambilan sumpah janji 
pengurus. (rmd)
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 Pasuruan Kota Madinah – Sebagai upaya 
peningkatan kualitas serta untuk memacu budaya inovasi 
terhadap layanan publik, Pemerintah Kota Pasuruan 
melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota 
Pasuruan menggelar Workshop Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik pada Unit Penyelenggara Pelayanan 
Publik di Kota Pasuruan. Kegiatan yang dilaksanakan di 
Ballroom BJ Perdana Hotel & Resort pada Senin hingga 
Selasa (7-8 November) ini digelar dengan tujuan salah 
satunya untuk menjamin terlaksananya pelayanan prima 
pemerintah bagi masyarakat Kota Pasuruan.
 Wakil Walikota Pasuruan, Adi Wibowo, S.TP, M.Si 
(Mas Adi) yang pagi itu membuka kegiatan workshop 
menyatakan bahwa saat ini eskpektasi masyarakat 
terhadap layanan publik pemerintah sangatlah dinamis. 
Untuk itu, Mas Adi berharap agar unit penyelenggara 
pelayanan publik selalu memacu diri untuk meningkatkan 
inovasi dan memperbaiki kualitas pelayanannya.
 “Ekspektasi masyarakat terhadap layanan 
pemerintah sangat tinggi. Tranformasi kita untuk 
menangkap ekspektasi masyarakat harus dilakukan. 
Salah satunya melalui inovasi. Dalam berinovasi pun 
jangan hanya sekedar baru, namun harus memenuhi 
unsur memberi nilai manfaat yang lebih besar”, ujar Mas 
Adi.
 Wawali juga menambahkan bahwa kepuasan 
masyarakat terhadap layanan publik juga menjadi 
indikator sejahteranya masyarakat di sebuah daerah. 
Menurutnya, jika semakin banyak warga yang mengeluh 
tentang buruknya layanan pemerintah, maka bisa 
dikatakan kesejahteraan belum tercapai oleh masyarakat.
 “Kepuasan publik menjadi indikator bagaimana 

pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat. Jika 
dikaitkan dengan visi Pemkot yaitu salah satunya 
harmoni warganya, dapat dilihat dari bagaimana layanan 
pemerintah telah mampu memnuhi hajat hidup warga 
Kota Pasuruan” imbuh Mas Adi.
 Untuk itu kegiatan workshop peningkatan kualitas 
pelayanan publik ini menurut Mas Adi menjadi sebuah 
momentum untuk menyamakan persepsi tentang 
bagaimanakah standar layanan yang saat ini diharapkan 
oleh publik.
 “Kecepatan perubahan di dunia terkadang melebihi 
kesiapan kita. Untuk itu sebagai penyelenggara layanan 
publik harus mampu beradaptasi dengan perubahan-
perubahan. Contohnya saat ini banyak layanan publik 
yang memanfaatkan kemajuan teknologi” ucap Wawali
 Metode amati, tiru, dan memodifikasi inovasi 
yang telah dilakukan daerah lain juga disebut Mas Adi 
menjadi salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh unit 
penyelenggara publik di Kota Pasuruan. Menurutnya 
apa yang telah dilakukan secara baik dari daerah lain 
berkaitan dengan layanan publik, dapat diadopsi 
dengan tetap memperhatikan karakteristik masyarakat 
yang ada di Kota Pasuruan.
 Wawali lalu menghimbau kepada pejabat publik 
untuk lebih memiliki kepekaan untuk melayani 
masyarakat dan sebaliknya tidak berpola pikir untuk 
minta dilayani.
 “Penyelenggara pemerintah harus memberikan 
pelayanan bagi masyarakat secara prima bukam hanya 
minta dilayani. Untuk itu peningkatan kualitas layanan 
seperti hari ini sangatlah diperlukan” pungkas Mas Adi 
(hly)

Mas Adi Harapkan Inovasi Penyelenggara
Pelayanan Publik Untuk Wujudkan Pelayanan Prima 
Bagi Masyarakat

Pelayanan Publik
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Pemkot Pasuruan Raih Penghargaan 
Radar Bromo Award 2022

Prestasi

 Pasuruan Kota Madinah - Pemerintah Kota 
Pasuruan menerima Penghargaan Khusus Radar Bromo 
Award 2022 atas capaian inovasi internet untuk rakyat. 
Dimana dengan adanya layanan internet untuk rakyat 
ini, masyarakat Kota Pasuruan dapat menikmati jaringan 
internet gratis hingga tingkat RW.
 Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Wali 
Kota Pasuruan Adi Wibowo (Mas Adi) di Ascent Premiere 
Hotel and Convention, Kota Pasuruan, Jumat (14/10/2022) 
malam.
 Dalam kesempatan ini, Mas Adi mengucapkan 
terimakasih kepada Radar Bromo atas pengharagaan 
yang diberikan kepada Pemerintah Kota Pasuruan. .
 “Internet untuk rakyat ini merupakan salah satu 
prioritas kita dalam mewujudkan Smart City. Tentu ini 
merupakan upaya kita, dalam mewujudkan visi kita, Kota 
Pasuruan Kota Madinah (Maju ekonominya, indah kotanya 
dan harmoni warganya),” ungkap Mas Adi.
 Internet untuk rakyat ini diharapakan dapat 
memfasilitasi masyarakat dan memberikan kontribusi 
untuk peningkatan layanan untuk masyarakat.
 “Namun, kita akan terus berbenah. Sehingga, 
jangkauan internet untuk rakyat ini, semakin luas dan 
dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Pasuruan,” 
ujar Mas Adi
 Tidak lupa dalam kesempatan itu, Mas Adi 

berterimakasih kepada Radar Bromo yang selama ini 
menjadi partner pemerintah dalam menyajikan informasi 
kepada masyarakat.
 Turut hadir pada acara ini, Kepala Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik Kota Pasuruan, Ketua TP PKK 
Kota Pasuruan, dan Wakil Ketua I TP PKK Kota Pasuruan.
 Untuk diketahui, Radar Bromo Award ini memberikan 
penghargaan kepada 38 tokoh maupun instansi. (fit)
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 Pasuruan Kota Madinah - Pemerintah 
Kota Pasuruan menerima penghargaan dari 
Menteri Keuangan RI berupa Opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 
Anggaran 2021. Dibawah kepemimpinan Gus 
Ipul dan Mas Adi ini, Pemerintah Kota Pasuruan 
telah menerima penghargaan Opini WTP dua kali 
berturut-turut. Tentu, ini merupakan prestasi yang 
membanggakan.
 Penghargaan ini diberikan langsung oleh 
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indah Parawansa 
kepada Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf di Hotel 
Bumi Surabaya, Senin (14/11/2022).
 Khofifah menyatakan bahwa capaian yang 
berhasil diraih oleh Kabupaten/Kota di Jawa Timur 
sungguh luar biasa dan sangat membanggakan. 
Terutama mengingat di tahun 2021 masih kondisi 
pandemi Covid-19.
 “Capaian opini WTP pada tahun ini 
menunjukkan tren yang cukup positif. Dengan 
mempertahanan capaian pada tahun Anggaran 
2020 terdapat 37 Kabupaten/Kota yang 
memperoleh Opini WTP,” uraianya.
 Ditempat yang sama, Wali Kota Pasuruan 
Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengucapkan rasa syukur 
dan terimakasih atas kembali diraihnya Opini WTP 
dari BPK oleh Pemerintah Kota Pasuruan.
 “Alhamdulillah ini merupakan prestasi 
yang membanggakan. Dua kali berturut-turut 
pemerintah Kota Pasuruan mendapatkan WTP dari 
BPK. Tentu ini merupakan hasil dari kerja keras 

bersama semua Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) di lingkungan Pemrintah Kota Pasuruan,” 
ujar Gus Ipul.
 Gus Ipul berharap dengan didapatkan prestasi 
ini, membuat seluruh OPD lebih giat lagi untuk 
meraih prestasi.
Di sisi lain, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
Provinsi Jawa Timur Taukhid mengatakan, bahwa 
penghargaan ini sudah diberikan selama 15 tahun. 
Dan ia berharap, pencapaian WTP bisa terus 
dipertahankan oleh Kabupaten/kota.
 “Capaian WTP ini diharapkan dapat 
memberikan kesejahteraan masyarakat. Hal 
tersebut diindikasikan melalui pertumbuhan 
ekonomi masing-masing daerah,”tegasnya. (fit)

Bangga, Dua Kali Berturut-turut Raih WTP, 
Pemkot Pasuruan Terima Penghargaan dari Kemenkeu

Prestasi
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Raih Penghargaan KemenPAN-RB, 
Nilai SAKIP Pemkot Pasuruan Naik Jadi BB

Prestasi

 Pasuruan Kota Madinah - Pemerintah Kota Pasuruan 
menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI. 
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota 
Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Hotel Bidakara, 
Jakarta Selatan, Selasa (6/12).
 Pemerintah Kota Pasuruan mendapatkan 
penghargaan tersebut karena meraih Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2022 dengan 
nilai BB, naik dari tahun sebelumnya yang meraih nilai B.
 “Dari B menjadi BB itu kerja keras, nggak gampang 
itu. Kota Pasuruan berusaha naikkin itu. Jadi ini kerja keras 
bareng-bareng karena indikator (penilaian) banyak dan 
melibatkan begitu banyak Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD),” kata Gus Ipul usai acara
 Gus Ipul mengatakan, bahwa kerja keras yang 
dimaksud adalah bekerja sesuai Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan komponen 
penilaian yang ditentukan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
evaluasi, serta pengawasan.
 “Ya harus memenuhi sejumlah syarat. Nah setiap OPD 
harus bekerja berdasarkan RPJMD dan indikator-indikator 
utama. Jadi di setiap kegiatan itu memang diukur mulai 
dari perencanaannya sampai pelaksanaannya, sampai juga 
monitoring, evaluasinya. Kemudian juga termasuk standar-
standar pelaporannya harus terpenuhi,” jelas Gus Ipul.
 Menurut Gus Ipul, Tahun depan, Pemerintah Kota 
Pasuruan menargetkan nilai SAKIP A.
 “Sekarang kita berjuang dari BB menuju A. Tentunya 
Tetap kerja keras,” ujarnya.
 Sekedar Informasi, penilaian SAKIP pemerintah daerah 

dibagi menjadi 7 kategori, yakni paling rendah D dengan 
rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, 
CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-
80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu 
AA dengan hasil penilaian 90-100. (fit)
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Gebyar Ulang Tahun Provinsi Jawa Timur ke 77, 
Ribuan Syechermania Sholawat Bersama Habib Syech

RELIGI

 Pasuruan Kota Madinah - Jawa Timur Bersholawat 
digelar di Stadion Untung Suropati, Kota Pasuruan. Kegiatan 
ini dihadiri Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf dan Wali 
Kota Pasuruan Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
 Sholawatan kali ini diadakan rangka hari jadi Provinsi 
Jawa Timur ke-77 dan Hari Santri Nasional tahun 2022 di 
Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan yang juga dihadiri 
Para Ulama serta Habaib, di antaranya KH Idris Hamid juga 
hadir ikut Bersholawat. Selasa (1/11/2022)
 Dalam kesempatan sambutan Wali Kota Pasuruan 
Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa forum 
bersalawat ini merupakan kesempatan Pemerintah Kota 
Pasuruan untuk mempersiapkan diri sebagai tuan rumah 
MTQ ke-XXX tahun 2023 mendatang.
 “Alhamdulillah Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf 
hadir lagi di Kota Pasuruan. Mudah-mudahan kehadiran kita 
bersama dapat mendapatkan syafaat Rasulullah dan juga 
hidup kita makin penuh berkah,” ujarnya
 Kemudian Gus Ipul juga mengatakan Kota Pasuruan 
merasa terhormat ditunjuk oleh Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawansa untuk menggelar Jawa Timur 
Bersholawat sehingga Segala persiapan sebelum acara 
tersebut digelar disiapkan dengan matang.
 “Malam ini hadir guru-guru se-Kota Pasuruan, Al-Banjari 
se-Kota Pasuruan, termasuk banyak sekali yang dari luar Kota 
Pasuruan dan semuanya mengharapkan berkah dan syafaat 
dari Rasulullah Muhammad SAW,” katanya
 Selain itu, Gus Ipul  juga mengharapkan semangat 
masyarakat Kota Pasuruan menyambut MTQ XXX Jawa 
Timur.
 “Suatu kehormatan bagi Kota Pasuruan bisa menjadi 
tuan rumah pelaksanaan MTQ XXX di tahun depan, maka 
saya harapkan semangat resik-resik semakin gencar,” lanjut 
Gus Ipul.
 Gus Ipul juga menambahkan untuk mengantisipasi 
membeludaknya Syechermania Pemerintah Kota Pasuruan 
telah menyiapkan berbagai skema di antaranya pemasangan 

videotron lengkap dengan sound system-nya dan lokasi 
parkir yang lebih banyak yang mana daya tampung Stadion 
Untung Suropati sebesar 25 ribu orang
 “Bagi Syechermania yang di luar stadion, Pemkot 
Pasuruan sudah menyiapkan beberapa videotron dan 
sound system supaya tidak semua masuk ke dalam stadion,” 
tambahnya
 Sebelum sambutan Gus Ipul diawali dengan 
pembacaan al quran oleh Laitul Amelia sebagai juara terbaik 
I cabang tilawah anak putri lomba MTQ tingkat nasional 
2022 propinsi Kalimantan selatan.
 Meski mendung dan gerimis tidak menyurutkan 
antusias shacker mania, acara Bersholawat berjalan lancer, 
khusyuk dan tertib kemudian para jamaah yang turut 
bersholawat mengenakan pakaian putih-putih yang tidak 
hanya dihadiri jamaah berusia dewasa tetapi juga anak anak 
yang juga bersemangat bersholawat.
 Sholawat Bersama Habib Syech dihadiri Para ulama 
serta habaib, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur, Adhy Karyono, Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf 
(Gus Ipul), Wakil Wali Kota Pasuruan, Forkopimda Kota dan 
Kabupaten Pasuruan, dan Wakil Bupati Pasuruan, KH Mudjib 
Imron serta para pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah 
Pemprov Jatim, Kota dan Kabupaten Pasuruan. (rmd/afi)
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Sholawat Akhir Tahun, Pemerintah Kota Pasuruan 
Gelar Gema Sholawat Bersama Majelis Syubbanul Muslimin

RELIGI

 Pasuruan Kota Madinah - Ribuan jamaah mengikuti 
kegiatan Pemerintah Kota Pasuruan Bersholawat 
bersama majelis sholawat syubbanul muslimin di bawah 
kepemimpinan KH. Hafidzul Hakim Nur dari Paiton, 
Kabupaten Probolinggo, Gema Sholawat digelar di 
halaman GOR Untung Suropati, Kota Pasuruan. Sabtu 
(10/12/2022).
 Pasuruan Bersholawat ini digelar dalam rangka 
sholawat akhir tahun untuk mendatangkan pertolongan 
dari Allah swt.
 Dalam sambutan Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf 
(Gus Ipul) mengatakan bahwa saat ini Pemerintah Kota 
Pasuruan  telah memberikan kado terbaik untuk Kota 
Pasuruan diakhir tahun ini dengan memperoleh beberapa 
penghargaan ditingkat nasional diantaranya nilai SAKIP 
kita meningkat tentang Tata Kelola Pemerintahan yang 
baik kemudian sistem meritorasi kita, BKD menjadi salah 
satu terbaik di Indonesia dan Pemerintah Kota Pasuruan 
mendapatkan penghargaan dari KPK karena ada 
peningkatan pencegahan korupsi di Kota Pasuruan.
 “Ini adalah kado untuk kita semua yang diberi amanah 
untuk mengelola pemerintahan di Kota Pasuruan, matur 
nuwun doanya semoga ditahun depan bisa ditingkatkan 
kembali masyarakatnya semakin sejahtera cita cita kita 
untuk menjadikan Kota Pasuruan menjadi Kota Madinah 
bisa terwujud,” katanya
 Kemudian Gus Ipul menyampaikan di tahun 2023 
Kota Pasuruan akan menjadi tuan rumah MTQ ke 30 
tingkat Provinsi Jawa Timur disamping iktiar lahir iktiar 
yang kita lakukan selama ini dengan bermacam-macam 
persiapan tapi yang kita perlukan adalah pertolongan 
dari Allah swt.
 Mudah-mudahan MTQ berjalan dengan baik salah 
satu diantaranya untuk mendatangkan pertolongan 
dari Allah swt adalah sholawat akhir tahun, Gus Ipul 
mengharapkan diantara doa jamaah yang disampaikan 
pada malam hari ini selipkan doa agar Kota Pasuruan dapat 

menjadi tuan rumah yang baik penyelenggaraannya 
sukses dan siap tentu juga rahmat dan barokah dari Allah 
swt menyelimuti kita semua.
 “Tahun 2023 ini kesempatan kita untuk 
mempromosikan produk Kota Pasuruan lewat berbagai 
kegiatan menuju MTQ nanti akan ada karnaval, pameran 
dan sebagainya, tolong semuanya bisa dimanfaatkan 
dengan sebaik baiknya,” harapnya
 Gus Ipul juga mengajak warga Kota Pasuruan 
menerapkan hidup yang bersih. Kita mulai dengan resik 
resik, saya ingin warga Kota Pasuruan membantu kita 
menciptakan Kota Pasuruan agar lebih indah dan lebih 
nyaman diawali membiasakan diri hidup bersih, dan juga 
mengajak artis Jawa Timur Cak Shodiq untuk menciptakan 
sebuah lagu Pasuruan bersih resik resik Kota Pasuruan.
 “Ada 1.000 Rebana Albanjari se Kota Pasuruan 
yang akan mencoba mengumandangkan lagunya Cak 
Shodiq yang disajikan pada beberapa kesempatan event,” 
pungkasnya
 Hadir dalam kegiatan Wali Kota Pasuruan Saifullah 
Yusuf (Gus Ipul), Wakil Wali Kota Pasuruan, Sekretaris 
Daerah Kota Pasuruan, kyai, ulama, Polres Kota Pasuruan, 
Danyon Zipur Kota Pasuruan, Forkopimda, dan Kepala 
Perangkat Daerah. (rmd)
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Wisuda Sekolah Lansia Tangguh,  
Semangat Pesertanya Patut Diteladani

Sekolah Lansia

 Pasuruan Kota Madinah – Ada yang istimewa pada 
Kamis (17/11)  di Ballroom Hotel Ascent Premiere Kota 
Pasuruan. Ratusan orang berpakaian toga khas prosesi 
wisuda memenuhi area tersebut sejak pagi. Setelah diamati, 
para wisudawan-wisudawati tersebut semuanya telah 
berusia lanjut. Ya, ternyata mereka adalah “mahasiswa” 
Sekolah Lansia Tangguh (Selantang) Kota Pasuruan angkatan 
tahun 2022 yang baru saja menyelesaikan pendidikannya. 
Menempuh pembelajaran selama enam bulan atau 12 kali 
pertemuan  pada “kampus” di kantor kelurahan masing-
masing, akhirnya mereka diwisuda setelah lulus dalam 
program yang digagas oleh BKKBN tersebut. 
 Kota Pasuruan merupakan satu dari tiga kabupaten/
kota yang ditunjuk menjadi pilot project penyelenggaraan 
Sekolah Lansia Tangguh di provinsi Jawa Timur. Peserta 
Selantang tahun 2022 merupakan masyarakat berusia 
lanjut di empat kecamatan yang telah didata oleh Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan 
Keluarga Berencana Kota Pasuruan. Sebanyak 160 peserta 
Selantang Kota Pasuruan selanjutnya akan menerima materi 
pengetahuan seperti aspek spiritual, fisik, vokasional, sosial 
dan lingkungan, serta intelektual.
Mereka terbagi dalam empat kelas yaitu kelas Melati Putih 
kelurahan Purworejo, kelas Teratai kelurahan Bugul Kidul,  
kelas Bunga Tanjung Kelurahan Petahunanan,  Gentong, 
Krapyakrejo, serta kelas Harmoni di kelurahan Petamanan 
dan Pekuncen. Peserta tertua dalam program Selantang 
angkatan pertama ini tercatat berusia 81 tahun.
 Walikota Pasuruan Drs H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang 
berkesempatan mem-wisuda para lansia peserta Selantang 
ini menyatakan rasa bahagia dan syukurnya karena Kota 
Pasuruan telah berhasil menyelenggarakan program ini 
dengan baik.
 “Kota Pasuruan, Kota Malang, dan Kabupaten 

Jombang mendapatkan mandat menjadi pilot project 
penyelenggaraan Sekolah Lansia Tangguh. Alhamdulillah 
saya bangga, bahagia, dan bersyukur program ini berjalan 
baik dan mampu meluluskam 160 wisudawan-wisudawati” 
ujar Gus Ipul yang pagi itu turut mengenakan toga dalam 
prosesi wisuda.
 Menurutnya, pemerintah telah banyak melahirkan 
kebijakan bagi kesejahteraan para lansia dan Ia menilai bahwa 
program Selantang ini merupakan salah satu kebijakan yang 
mampu untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku 
sehat lansia, meningkatkan usia harapan hidup lansia 
yang berkualitas dan berdaya guna, serta meningkatkan 
kebahagiaan dan kemandirian lansia.
 “Selantang ini menjadi Quick Win pemerintah yang 
cepat dan sesuai target sasaran melahirkan lansia yang sehat 
jasmani dan rohaninya, mandiri, dan sejahtera terpenuhi 
kebutuhan lahir batunnya” kata Gus Ipul”
 Gus Ipul juga mengajak agar para generasi muda untuk 
meneladani semamgat yang ditunjukkan oleh para lansia 
yang masih mau belajar dan menggali pengetahuan di usia 
senja.
 “Terpancar aura semangat pada wajah para wisudawan-
wisudawati ini. Anda menjadi contoh semamgat bagi 
generasi muda. Yang penting sehat semua karena cara hidup 
sehat juga termasuk diajarkan dalam sekolah ini” ucapnya
 Kedepan, Gus Ipul ingin peserta Sekolah Lansia Tangguh 
angkatan selanjutnya mampu mengakomodasi lansia di 
seluruh kelurahan. Memang, dalam pelaksanaan Selantang 
angkatan perdana ini, belum semua kelurahan mengirimkan 
perwakilan lansianya untuk mengikuti pembelajaran.
 “Sebagai bentuk syukur kita, Insya Allah nanti berikutnya 
akan kita selenggarakan di tiap tiap kelurahan. Pemkot akan 
fasilitasi penyelenggaran Sekolah Lansia Tangguh ini di tiap 
kelurahan untuk angkatan selanjutnya” tutup Gus Ipul (hly)
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 Pasuruan Kota Madinah – Pemerintah Kota 
Pasuruan melalui Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang 
bekerja sama dengan Kantor Bea Cukai Kota Pasuruan 
mengadakan pagelaran wayang kulit bersama dalang 
kondang Ki Anom Suroto. Pertunjukkan warisan budaya 
ini dinikmati berbagai kalangan masyarakat semalam 
suntuk di GOR Untung Suropati Kota Pasuruan, Jumat 
(18/11) malam.
 Pada kesempatan ini Ki Anom mengangkat Lakon 
Wahyu Cakraningrat yang bercerita tentang pemimpin 
yang arif dan bijaksana. Selain itu, disisipkan pula ajakan 
dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya rokok 
ilegal dan pentingnya gerakan gempur rokok ilegal.
 Dalam sambutannya, Walikota Pasuruan Saifullah 
Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan pentingnya manfaat cukai 
rokok bagi penerimaan negara.
 “Jadi pembeli rokok yang resmi itu berkontribusi 
bagi pemasukan negara. Sesuai ketentuan, uang yang 
masuk itu dibagi kembali kepada daerah untuk keperluan 
peningkatan fasilitas kesehatan, bantuan sosial dan 
bantuan UMKM”, pungkasnya.
 Menyikapi wayangan, Gus Ipul meyakini bahwa 
kesenian wayang akan tetap bisa hidup karena 
regenerasinya tetap ada meski saat ini banyak 
pertunjukkan yang lebih mengedepankan modernisasi. 
Oleh karena itu pertunjukan wayang kali ini menghadirkan 
juga dalang muda Ki MPP Bayu Aji.
 “Saya percaya wayang tidak akan susut ataupun 
hilang, tapi justru ke depan meskipun dunia ini makin 
modern, wayangan akan tetap jaya karena proses 
regenerasinya itu jalan secara baik. Sekarang banyak 
dalang-dalang cilik yang siap menjadi penerusnya Ki 
Anom”, tuturnya.
 Lanjutnya, Gus Ipul menekankan bahwa dalam 
gelaran wayangan tidak hanya menghadirkan tontonan 

yang menghibur tapi juga memiliki substansi tuntunan 
yang bisa mengedukasi masyarakat.
 “Jadi wayangan itu sesuatu yang merupakan bagian 
dari tradisi warisan para leluhur kita, sering disampaikan 
didalamnya ada tontonan yang dapat dinikmati dan 
tuntunan yang penuh pesan moral”, ucapnya.
 Menurut Gus Ipul, tontonan wayang kulit tidak hanya 
disukai oleh orang yang sudah tua melainkan kaum muda 
pun bisa menikmatinya melalui rasa.
 “Mari bagi teman-teman yang belum bisa mengikuti 
wayang dengan sepenuhnya karena kendala bahasa, 
mari kita saksikan dengan rasa. Kalau kita menyaksikan 
dengan rasa, insyaa Allah manfaat yang akan kita terima 
sesungguhnya amat sangat besar”, ajaknya
 Hadir juga dalam gelaran ini Wakil Walikota Pasuruan 
Adi Wibowo, Sekretaris Daerah Kota Pasuruan beserta 
jajaran kepala OPD, Kepala Bea Cukai Kota Pasuruan 
Hannan Budiharto, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua 
Pengadilan Agama, Komandan Kodim 0819, Wakapolresta 
Pasuruan serta anggota Pepadi. Tidak lupa penonton juga 
dihibur oleh penampilan Sinden Eka Uget-Uget, Gareng 
Semarang, Cak Tawar dan Agus Kuprit. (Dey)

Pemerintah Kota Pasuruan Gelar Wayangan Sebagai 
Pengobat Rindu Warisan Budaya Tradisional

Seni Budaya
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 Pasuruan Kota Madinah - Wakil Wali Kota Pasuran, 
Adi Wibowo., S.TP., M.Si (Mas Adi) membuka sosialisasi 
dan Focus Group  Discussion (FGD) Bersama Aparatur 
Kelurahan, Kamis (1/12/22) di Aula Hotel Ascent Primer 
Kota Pasuruan.
 Kegiatan FGD yang diikuti oleh Camat dan Lurah se-
Kota Pasuruan ini merupakan kerjasama antar lembaga 
dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan 
gangguan ketentraman dan ketertiban umum Kota 
Pasuruan Tahun 2022.
 Dalam sambutannya, Mas Adi menyampaikan bahwa 
seiring dengan kemajuan tekonologi dan informasi saat 
ini, tantangan yang dihadapi semakin berat. Menurutnya, 
pola kejahatan yang semakin beragam menjadikan 
tantangan keamanan juga mengalami metamorfosa. Ada 
banyak perubahan yang harus diantisipasi dengan baik.
 “Masyarakat mengalami dinamika yang cukup luar 
biasa dalam perkembangan  teknologi. Dunia ibarat 
sebagai global village. Berbagai persoalan, kejahatan, dan 
kriminalitas dapat diketahui secara bebas oleh masyarakat 
kita. Bentuk-bentuk kejahatan cyber crime harus mampu 
kita antisipasi, itu yang menjadi tantangan kita bersama” 
ucap Mas Adi saat membuka kegiatan sosialisasi pagi itu.
 Untuk itu, sosialisasi ini diselenggarakan dengan 
tujuan untuk meningkatkan serta menyamakan 
pemahaman dan langkah-langkah dalam penertiban 
pelanggaran sampai tingkat kelurahan di Kota Pasuruan.
 “Lurah sebagai pihak yang berhubungan langsung 
dengan masyarakat, perlu untuk diberikan pemahaman 
dan edukasi mengenai realitas yang sedang dihadapi saat 
ini. Bagaimana pertahanan dan keamanan lingkungan 
masyarakat harus kita jaga bersama,” jelas Mas Adi
 Dalam arahannya, Mas Adi manyampaikan bahwa 
sinergitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan 
keamanan dan ketertiban lingkungan.  

 “Kuncinya adalah sinergi kita semua, bukan hanya 
tanggung jawab aparat bersama. Tanpa dukungan dan 
sinergi dari masyarakat dalam menjaga lingkungan 
sekitar, maka ketertiban dan keamanan akan sulit 
terwujud,” ujarnya
 Lebih lanjut, Mas Adi juga menekankan kedisiplinan 
menjadi hal yang tidak kalah penting. Kedisiplinan dapat 
dimulai dari diri sendiri untuk mendukung terciptanya 
lingkungan yang aman dan tertib.
 “Ketika rumusan perencanaan sudah baik, 
implementasi dan pelaksanaanya yang berjalan dengan 
baik  bisa diwujudkan dengan kedisiplinan. Edukasi 
diri kita dengan berbagai pola baru dalam gangguan 
ketertiban dan keamanan kita. Mari kita mulai dari hal 
yang kecil, mulai dari diri kita sendiri,” tegasnya
 Sejalan dengan visi Kota Pasuruan untuk 
mewujudkan Pasuruan Kota Madinah yang maju, aman, 
damai, indah dan harmonis. Mas Adi berharap melalui 
sosilasisai ini, keamanan yang menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dapat terus ditingkatkan.
 “Jika kondisi lingkungan sekitar bisa kondusif, 
ketertiban dapat terus terjaga, masyarakat akan nyaman, 
Kota Pasuruan pun akan aman,” pungkasnya.(ifa/fit)

Pemkot Pasuruan Jalin Sinergitas 
Dengan Aparatur Kelurahan Untuk Wujudkan 

Ketertiban dan Keamanan

Sinergi
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Dukung UMKM Naik Kelas,
Pemerintah Kota Pasuruan Gelar Workshop Digitalisasi

UMKM

 Pasuruan Kota Madinah- Pemerintah Kota Pasuruan 
melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Pasuruan 
menggelar Workshop Digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah. Kegiatan yang digelar pada Rabu (16/11/22) 
dalam rangka peringatan Hari Santri Tahun 2022 ini 
diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan 
produktivitas dan kecakapan digital bagi pelaku usaha 
mikro dalam mengembangkan usahanya.
 Wakil Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, S,TP., M.Si 
(Mas Adi) yang pagi itu membuka kegiatan workshop 
menyampaikan kegiatan ini menjadi wujud kolaborasi 
pemerintah Kota Pasuruan dengan PCNU Kota 
Pasuruan dalam rangka Hari Santri guna menggerakkan 
perekonomian Kota Pasuruan. Sebanyak 150 peserta dan 
beberapa narasumber dihadirkan dalam mensukseskan 
acara pembinaan pelaku usaha mikro ini.
 Seiring dengan perkembangan teknologi informasi 
dan komunikasi saat ini, setiap interaksi kehidupan tidak 
bisa lepas konteks digital, mulai dari sistem pembayaran 
hingga market place. Menurut Mas Adi pemanfaatan 
perkembangan digitalisasi ini perlu untuk dioptimalkan. 
 “Perkembangan digital saat ini perlu untuk kita 
optimalkan untuk kemaslahatan dan pertumbuhan 
ekonomi kita bersama, yang menjadi tugas kita adalah 
mengupayakan pemanfaatan digitalisasi ini dapat 
dimaksimalkan secara optimal dan produktif,” ungkapnya.
 Untuk itu melalui kegiatan ini, diharapkan dapat 
mengarahkan para pelaku usaha untuk memahami 
perkembangan teknologi  informasi  dan komunikasi 
sehingga mampu untuk meningkatkan produktivitas 
dan daya saing produksinya guna mendorong sisi 
produktivitas ekonomi.
 “Penting sekali untuk merespon positif 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. 
Kita arahkan bahwa perkembangan teknologi  informasi  
dan komunikasi ini harus mendorong sisi produktivitas 
ekonomi Kota Pasuruan,” ucap Mas Adi.

 Berdasarkan data yang diperoleh dari SiDuta (Sistem 
Informasi Data Usaha Mikro Kota Pasuruan) sebanyak 
12.000 UMKM telah terdaftar dan sebanyak 5.222 produk 
UMKM sudah mendaftar di e-katalog lokal Kota Pasuruan. 
Menurt Mas Adi, UMKM menjadi penggerak dan 
pengungkit ekonomi yang luar biasa untuk menopang 
perekonomian serta mendukung terwujudnya visi Kota 
Pasuruan.
 “Jika 12.000 UMKM ini berdaya aktif dan produktif 
tentu ini akan menopang perekonomian Kota Pasuruan 
sebagaimana visi Kota Pasuruan yaitu maju ekonominya, 
selain itu akan mampu menambah peluang pekerjaan 
bagi masyarakat Kota Pasuruan,” jelas Mas Adi
 Mas Adi menyampaikan pemerintah Kota Pasuruan 
terus mendukung digitalisasi sektor UMKM. Kegiatan 
ini diharapkan menjadi pemantik dalam membangun 
kolaborasi sehingga sektor ekonomi kreatif di Kota 
Pasuruan dapat tumbuh dan berkembang.
 “Kami mendukung dan selalu terbuka untuk 
berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di Kota 
Pasuruan. Harapannya, kegiatan ini menjadi pemantik 
membangun kolaborasi sehingga sektor UMKMnya 
tumbuh dengan baik, jika UMKM tumbuh maka daya beli 
masyarakat juga tumbuh,” pungkasnya. (afi)
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Kota Pasuruan Punya Senam Baru, 
Namanya Senam Pasuruan Resik

Olahraga

 Pasuruan Kota Madinah – Warga Kota Pasuruan, 
terutama yang memiliki hobi senam, sepertinya harus 
segera mempelajari varian senam baru. Ya, Senam 
Pasuruan Resik namanya. Senam kreasi ini pada Minggu 
(23/10) ditampilkan secara kolosal di pelataran Gedung 
Harmoni. Mulai dari Walikota, Wawali, kepala perangkat 
daerah, camat, dan ASN di Kota Pasuruan secara kompak 
dan semangat membawakan gerakan senam dengan ritme 
enerjik tersebut.
 Apalagi backsound dari senam tersebut adalah lagu 
“Pasuruan Resik” ciptaan Sodiq Monata yang beberapa 
bulan ini sudah akrab di telinga masyarakat Kota Pasuruan. 
Bedanya, lagu Pasuruan Resik ini diaransemen lebih catchy 
sehingga mampu memberikan feel musik yang “senam 
banget”. Maka perpaduan antara musik yang lebih fresh 
dan gerakan yang cukup rancak membuat senam ini 
menjadi lebih berenergi.
 Sama seperti latar belakang diciptakannya jingle 
Pasuruan Resik, diciptakannya Senam Pasuruan Resik ini 
tidak lepas dari upaya Pemerintah Kota Pasuruan untuk 
mengkampanyekan pola hidup bersih. Menjaga kebersihan 

lingkungan menjadi salah satu arahan Pemkot Pasuruan 
guna mendukung terwujudnya visi Pasuruan Kota Madinah 
(Maju Ekonominya, Indah Kotanya, Harmoni Warganya).
 “Senam Pasuruan Resik di lingkungan Pemkot 
ini dimaksudkan untuk mengkampanyekan betapa 
pentingnya pola hidup bersih. Maka yang menjadi motor 
sekaligus inspirasi bagi masyarakat adalah jajaran Pemkot 
Pasuruan” ujar Walikota Pasuruan Drs. H. Saifullah Yusuf 
(Gus Ipul)
 Gus Ipul yang kemarin juga sekaligus membuka 
kegiatan lomba senam Pasuruan Resik antar perangkat 
daerah menyampaikan bahwa sebelum memberikan 
arahan atau mengkampanyekan sebuah program bagi 
masyarakat, maka para jajaran Pemkot harus menjadi 
contoh terlebih dahulu.
 “Contohnya arahan menjaga kebersihan lingkungan. 
Sebelum kita menyuruh orang lain, kita harus menjadi 
contoh terlebih dahulu bagaimana menjaga hidup bersih” 
lanjut Gus Ipul
 Ia juga menyampaikan harapan agar kampanye 
Pasuruan Resik melalui berbagai media, salah satunya 
senam ini, mampu terwujud dengan usaha dan kerja keras 
bersama
 “Melalui lomba senam ini saya ingin maksud tujuan 
utama bisa terwujud. Kalo saya lihat baju senam Bapak-Ibu 
anyar-anyar. Saya pun ingin melihat Pasuruan sing  Anyar 
yaitu Pasuruan Madinah” ucapnya
 Gus Ipul menambahkan bahwa kampanye kebersihan 
ini akan terus dimasifkan. Hal.imi dilakukan mengingat 
pada tahun 2023 Kota Pasuruan akan menjadi tuan rumah 
MTQ Provinsi Jawa Timur ke-30 tahun 2023. Sebagai tuan 
rumah, Gus Ipul berharap agar hal-hal baik ditampilkan 
Kota Pasuruan kepada para tamu yang datang dalam event 
tersebut. Salah satunya melalui kebersihan dan keindahan 
kota (hly)
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 Pasuruan Kota Madinah – Harmoni antara 
Pemerintah Kota Pasuruan dan masyarakat kembali 
terlihat. Kali ini, Pemkot Pasuruan melalui Dinas Sosial 
menyelenggarakan kegiatan jalan sehat sebagai bagian 
dari rangkaian peringatan Hari Disabilitas Internasional 
di Kota Pasuruan. Kegiatan yang diikuti oleh para 
penyandang disabilitas serta masyarakat umum tersebut 
dipusatkan di Jalan Pahlawan, tepat di depan gedung 
Harmoni pada Minggu (11/12) pagi.
 Wakil Walikota Pasuruan, Adi Wibowo, S.TP, M.Si (Mas 
Adi) yang pagi itu berkesempatan memberangkatkan 
peserta jalan sehat, menyatakan bahwa kegiatan yang 
melibatkan para penyandang disabilitas merupakan 
bentuk komitmen pemerintah untuk melayani seluruh 
elemen masyarakat tanpa terkecuali.
 “Ini wujud bahwa tidak ada pengecualian bagi 
Pemerintah Kota Pasuruan dalam memberikan 
perhatian dan layanan bagi masyarakat, termasuk para 
penyandang disabilitas” ujar Mas Adi terkait dengan 
digelarnya kegiatan ini.
 Menurutnya, prinsip dalam pembangunan adalah 
untuk semua lapisan masyarakat. Mas Adi berharap 
agar semua elemen masyarakat dapat berkontribusi 
memberikan sumbangsihnya bagi pembangunan di 
Kota Pasuruan.
 “Kita membutuhkan peran serta seluruh lapisan 
masyarakat Kota Pasuruan dalam pembangunan. 
Termasuk peran sahabat penyandang disabilitas yang 
kita harapkan juga ikut terlibat dalam pembangunan 
Kota Pasuruan untuk ikut bersama mewujudkan 
Pasuruan Kota Madinah”, kata Wawali
 Mas Adi juga menambahkan, sinergi antara Pemkot 

dengan para penyandang stabilitas menjadi wujud 
nyata dalam slogan Pasuruan Kota Madinah (Maju 
Ekonominya, Indah Kotanya, dan Harmoni Warganya)
 “Inilah wujud harmoni dengan seluruh elemen 
warga Kota Pasuruan. Kita juga harus meneladani 
dan belajar dari semangat teman-teman penyandang 
disabilitas yang bisa menjadi inspirasi kita semua” , 
imbuhnya
 Momen jalan sehat itu juga diikuti oleh pengurus 
TP PKK Kota Pasuruan. Peserta jalan sehat pagi itu 
menyusuri beberapa ruas jalan protokol dengan rute 
Jalan Pahlawan, Jalan Slagah, Jalan Diponegoro, lalu 
kemudian berbelok ke arah timur untuk kembali ke 
lokasi semula di Gedung Harmoni. (hly)

Jalan Sehat Hari Disabilitas Internasional,
Bukti Pemerintah Hadir di Seluruh Lapisan Masyarakat

Olahraga
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