
TIM Satuan Tugas atau Tim Sat-
gas Penanganan Covid-19 melapor-
kan adanya penambahan kasus posi-
tif, sembuh, dan meninggal dunia 
akibat virus Corona di Indonesia. Per 
data hari  Rabu (17/5) bertambah 
1.024 orang positif Covid-19.

Jadi total akumulatif ada 6.799.760 
orang di Indonesia terkonfirmasi positif 
terinfeksi virus Corona yang menyebab-
kan Covid-19 sampai saat ini. Kasus 
sembuh ada penambahan 1.011 orang 
pada hari ini. Sehingga sampai kini total 
akumulatifnya terdapat 6.621.556 pa-
sien berhasil sembuh dan dinyatakan 
negatif Covid-19 di Indonesia.

Sementara itu, angka kasus me-
ninggal dunia pada hari ini bertam-
bah 8 orang. Dengan begitu, total 
akumulatif hingga saat ini ada 
161.646 orang meninggal dunia di In-
donesia akibat virus Corona yang 
menyebabkan Covid-19.

Data update pasien Covid-19 di In-
donesia yang disebabkan virus Coro-
na tersebut terhitung sejak Selasa 16 
Mei 2023 pukul 12.00 WIB hingga 
hari ini Rabu (17/5) pada jam yang 
sama atau per 24 jam.

Sebelumnya, Kepala Biro Komuni-
kasi dan Pelayanan Publik Kemente-
rian Kesehatan (Kemenkes) RI Siti 
Nadia Tarmizi menjelaskan soal sta-
tus kedaruratan Covid-19 di Indone-
sia. Menurutnya, hal ini masih da-
lam tahap pembahasan.

“Kan masih dibahas,” kata Nadia.
“Rekomendasi itu sudah ada pemba-

hasan dari para epidemiologi, sedang 
dilaporkan ke Menko PMK (Menteri 
Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan) dan Menko 
Perekonomian, juga Menko Marves 
(Menteri Koordinator Bidang Kemari-
timan dan Investasi) yang bergerak di 
bidang penanganan COVID-19,” kata 
Nadia saat ditemui usai acara 
Launching Kegiatan Pemberian Maka-
nan Tambahan (PMT) Berbahan 
Pangan Lokal untuk Ibu Hamil dan 
Balita di Jakarta, Rabu (17/5).

 Nadia mengatakan untuk menung-
gu hasil pembahasan dari ketiga 
menteri koordinator tersebut.

“Ya kita tunggu saja kesimpulan 
karena ini masih marathon pemba-
hasan ketiga Menko ini,” tambahnya.

Sementara terkait targetnya, Nadia 
mengatakan pencabutan status ke-
daruratan ini dilakukan secepatnya.

“Indonesia sebenarnya jauh sebe-
lum WHO mengumumkan pandemi 
Covid-19 terakhir kita itu sudah 
mengusulkan kepada WHO bagaima-
na atau langkah-langkah apa yang 
harus disiapkan Indonesia untuk bi-
sa mencabut status kedaruratan 
kesehatan,” ucap Nadia. (pps/rak)

 

KEMBANG JEPUN - Menyambut 
Hari Buku Nasional (Harbuknas) 
yang jatuh setiap tanggal 17 Mei, Wali 
Kota Surabaya Eri Cahyadi mendo-
rong minat baca masyarakat. Terlebih 
sekarang ini, perpustakaan di Sura-
baya banyak tersebar di taman-taman 
kota, terminal hingga Balai RW di 
tengah perkampungan.

 ”Alhamdulillah karena kita sudah 
banyak perpustakaan di perkam-
pungan. Kita juga ada guru yang me-
nulis, murid yang menulis yang di-
masukkan dalam aplikasi yang bisa 
dibeli itu banyak,” kata Wali Kota 
Eri Cahyadi, Rabu (17/5).

 Wali Kota Eri mengungkapkan, 
sekarang ini guru maupun murid di 
Surabaya bisa mendapatkan penda-
patan dari karya menulis. Hasik ka-
rya tulis mereka pun diwujudkan 
dalam format elektronik PDF se-
hingga bisa dibeli masyarakat 
dengan harga lebih murah.

 ”Sekarang pendapatan guru dan 
murid dari situ. Dari semua yang 
didapatkan, maka bisa kita lihat ba-
hwa banyak yang membeli dan mem-
baca,” ujarnya.

 Dengan demikian, kata dia, tugas 
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya 
sekarang adalah bagaimana mening-
katkan minat baca masyarakat. Se-
bab, dengan membaca inilah yang 
akan menambah ilmu pengetahuan.

 ”Orang yang suka baca pasti tahu 
ilmunya, orang yang suka baca pasti 

Positif Harian Tambah 
1.024, Kasus Sembuh 
Tambah 1.011 Orang 
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Hindari Dampak Negatif Film dengan Budaya Sensor Mandiri
RAYA DARMO – Lembaga 

Sensor Film (LSF) gencar mela-
kukan Sosialisasi Budaya Sen-
sor Mandiri . Upaya ini dilaku-
kan mengingat kesadaran ma-
syarakat untuk memilah dan 
memilih film sesuai batasan 
usia, masih sangat rendah.

Sekretaris Komisi I LSF Ha-
fidhah menjelaskan, program 
Budaya Sensor Mandiri sudah 
dijalankan lembaganya cukup 
lama. Hingga saat ini, program 
Sensor Budaya Mandiri sudah 
bekerja sama dengan 60 pergu-
ruan tinggi, lembaga pendidi-
kan, maupun organisasi masya-
ra kat. “Di Jatim, kita sudah ke 
14 kota/ kabupaten. Langkah 

sosialisasi ini pun terus kami 
lakukan dengan manggandeng 
pihak-pihak terkait,” ungkap 
Hafidhah di sela Sosialisasi Bu-
daya Sensor Mandiri di Provin-
si Jawa Timur, kemarin (17/5).

Ia menjelaskan, sosialisasi ini 
mempunyai tujuan untuk mel-
indungi masyarakat dari dam-
pak negatif film. Mengingat 
saat ini dengan pesatnya per-
kembangan teknologi, akses 
untuk berbagai genre film sa-
ngat mudah. Juga bisa dilaku-
kan oleh siapa pun. “Padahal, 
ba gi mereka yang usianya be-
lum mencukupi untuk mencer-
na film-film genre tertentu, pe-
ngaruhnya akan sangat besar. Di 

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah  Benowo 
Sumbang 122,04 GWh Energi Bersih di Jatim

Perbanyak Perpustakaan di Kampung, 
Wali Kota Dorong Minat Baca Warga 

BENOWO - Penanganan 
sampah di kota-kota besar se-
perti Surabaya yang dianggap 
sebuah permasalahan utama, 
kini sudah memiliki solusi 
yang justru membawa man-
faat untuk masyarakat luas. 

Salah satunya, melalui 
Pembangkit Listrik Tena-
ga Sampah (PLTSa) Beno-
wo yang hampir delapan 
tahun beroperasi, pembang-
kit listrik ini telah sumbang 
122,04 GWh energi bersih di 
Jawa Timur. 

Beroperasi sejak 30 Novem-
ber 2015, PLTSa Benowo mer-
upakan pembangkit listrik 
berbahan bakar sampah dari 
Tempat Pembuangan Sampah 
(TPS) Benowo yang memiliki 
areal seluas 37,4 Hektar. PLT-
Sa ini pertama kali beroperasi 
dengan kapasitas 1,65 MW 
menggunakan teknologi sani-
tary landfill.

 Sebagai bentuk tindak la-
njut Perpres 35/2018 tentang 
Percepatan Pembangunan 
Instalasi Pengolah Sampah 
Menjadi Energi Listrik Ber-
basis Teknologi Ramah Ling-
kungan, PLTSa Benowo ta-
hap 2 berkapasitas 9 MW 
dengan teknologi gasification 
(zero waste) beroperasi 10 
Maret 2021.

“PLTSa Benowo ini merupa-
kan wujud nyata kolaborasi 
PLN dengan pemerintah kota 
Surabaya untuk mendukung 
energi listrik berbasis tekno-
logi ramah lingkungan. Setiap 
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PEMBANGKIT LISTRIK: Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di TPA Benowo 
yang menghasilkan energy bersih. 
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 Hafidhah

tambah ilmunya. Sehingga untuk 
menata yang lainnya akan lebih mu-
dah,” katanya.

 Untuk mendukung hal tersebut, 
Pemkot Surabaya pun telah menyedi-
akan 530 Taman Bacaan Masyarakat 
(TBM) dan dua perpustakaan di Balai 
Pemuda dan Rungkut. Ratusan ruang 
literasi ini diharapkan pula dapat 
mendorong minat baca masyarakat 

Surabaya lebih meningkat.
 ”Karena kita punya prinsip yang 

diajarkan kepada kita, belajarlah 
sampai ke negeri cina, berarti tidak 
boleh berhenti sampai tua harus be-
lajar terus,” tuturnya.

 Sementara itu, Kepala Dinas Pen-
didikan (Dispendik) Kota Surabaya 
Yusuf Masruh menambahkan, penuli-
san buku melalui aplikasi henbuk 

yang tersedia, bisa menjadi nilai tam-
bah bagi guru negeri maupun swasta.

 ”Bagi guru di sekolah negeri, ten-
tu ini menjadi salah satu indikator 
untuk kenaikan pangkat. Termasuk 
juga untuk swasta bisa menjadi pe-
nilaian pribadi atau inpassing, mis-
alnya. Semakin banyak karya yang 
dihasilkan, tentu nilai semakin ba-
gus,” pungkasnya. (rmt/rak)

JAWAPOS 

MINAT BACA: Pemerintah Kota memperbanyak fasilitas perpustakaan dan koleksi bukunya agar literasi  warga Surabaya meningkat. 

Pemprov dan DPRD Sepakat  
Wujudkan Percepatan 
Pembangunan Jatim

INDRAPURA - Guber-
nur Jawa Timur Khofifah 
Indar Parawansa meneri-
ma Rekomendasi DPRD 
Jawa Timur terhadap La-
poran Keterangan Pertang-
gungjawaban (LKPJ) Gu-
bernur Jawa Timur Akhir 
Tahun Anggaran 2022, Ra-
bu pada saat Sidang Pari-
purna di Gedung DPRD 
Jatim,  Rabu (17/5).

Rekomendasi tersebut dite-
rima usai Gubernur Khofifah 
bersama DPRD Jatim men-
dengar pendapat akhir dari 
fraksi-fraksi terhadap LKPJ 
yang telah disampaikan oleh 
Gubernur Khofifah pada 30 
Maret 2023 lalu. Seluruh 
fraksi pun telah menyatakan 
menerima LKPJ tersebut.

Dalam sambutannya, Gu-
bernur Khofifah menyam-
paikan apresiasi setinggi-
tingginya kepada selu ruh 
anggota DPRD Jatim teru-
tama Pansus Pembahasan 
LKPJ dan seluruh fraksi 
DPRD yang telah secara ma-
raton melakukan pembaha-
san LKPJ. Sehingga, men-
ghasilkan rekomendasi yang 
sangat penting bagi pening-
katan kinerja pemerintah.

Perlu diketahui dalam ku-
run waktu 16 hari sejak LK-
PJ disampaikan Gubernur 
Khofifah, DPRD Jatim telah 
mulai melakukan pembaha-
san. Sehingga, perumusan 
rekomendasi yang dihasil-

kan telah memenuhi kaidah 
sesuai dengan PP nomor 13 
tahun 2019 tentang pelapo-
ran dan evaluasi penyeleng-
garaan pemerintahan dae-
rah pasal 20 ayat 1 bahwa 
pembahasan LKPJ harus 
dilakukan paling lambat 30 
hari setelah disampaikan.

Khofifah menegaskan, se-
mangat pansus DPRD Jatim 
sama dengan Pemprov Jatim, 
yakni berupaya melakukan 
percepatan dan peningkatan 
kualitas pemba ngu nan Jawa 
Timur ke depan.

Selain itu, Gubernur Kho-
fifah juga menyampaikan 
rasa terima kasihnya kepa-
da Forkopimda Jatim, Bu-
pati- Walikota, Tokoh Masy-
arakat, civitas akademika, 
pelaku dunia usaha, serta 
seluruh elemen yang telah 
bersinergi dengan Pemprov 
Jatim dalam mewujudkan 
pembangunan berkelanju-
tan selama ini. Berkat siner-
gitas tersebutlah capaian 
kinerja Pemprov Jatim ta-
hun 2022 ini tercatat 97,70 
persen atau meningkat 1,29 
persen dari tahun 2021 yang 
sebesar 96,41 persen.

Selain itu capaian reali-
sasi kinerja Pemprov Jatim 
selama 2022 ini, juga ter-
cermin pada capaian kiner-
ja 11 Indeks Kinerja Utama 
(IKU). Dimana seluruhnya 
menunjukkan hasil yang 
positif. (mus/rak)

sinilah peran krusial LSF,” ungkap 
perempuan asli Sumenep itu.  

Hafidhah tak menampik ba-

berikan perlindungan kepada 
masyarakat dari pengaruh ne-
gatif film dan iklan film. Tak 
hanya itu, setiap film yang 
akan diedarkan atau diper-
tunjukkan wajib memperoleh 
Surat Tanda Lulus Sensor 
(STLS). “Menurut UU Nomor 
33 Tahun 2009, (Pasal 7) dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 
18 Tahun 2014 (Pasal 32) me-
nyebutkan bahwa film harus 
memiliki kategori usia. LSF 
memiliki empat macam kate-
gori yaitu SU (Semua Umur), 
13+ (13 tahun keatas), 17+ (17 
tahun keatas), 21+ (21 tahun 
keatas),” rincinya.

Hafidhah menambahkan, 

LSF dalam menerima film dari 
produsen atau sutradara,  
dengan penuh rasa tanggung 
akan bekerja sesuai kriteria 
penggolongan usia. Sehingga 
film yang diedarkan untuk di-
konsumsi masyarakat adalah 
film yang layak dan sesuai 
dengan budaya bangsa, serta 
tidak mengandung unsur-un-
sur yang bisa merusak kehidu-
pan berbangsa dan bernegara. 
“Maka dari itu, perlu adanya me-
kanisme sensor terhadap film 
yang akan diedarkan, dengan tu-
juan agar masyarakat menda-
patkan perlindungan dan hak 
untuk memperoleh film yang 
bermutu,” pungkasnya. (opi)

tahunnya, PLTSa ini berkon-
tribusi memasok energi bersih 
sekitar 5,5 GWh dan 30 GWh 
untuk masing-masing pem-
bang kitnya,” papar General 
Manager PT PLN (Persero) 
Unit Induk Distribusi Jawa 
Timur, Lasiran, Rabu (17/5). 

Sanitary landfill ini meru-
pakan sistem pengelolaan 
dengan cara membuang dan 
menumpuk sampah di lokasi 
cekung, memadatkannya, 
dan kemudian menimbunnya 
dengan tanah untuk sela-
njutnya diperoleh gas metan. 
Sementara metode gasifica-
tion/zero waste adalah meto-
de untuk mengkonversi sam-
pah padat menjadi bahan 
bakar gas melalui proses 
termal (termokimia) dengan 
pasokan udara terbatas pada 
suatur reaktor yang disebut 
dengan gasifier.

“Zero waste memiliki keung-
gulan yakni tidak ada sampah 
yang tersisa dibanding tekno-

logi sebelumnya yang masih 
memiliki residu. Kedua 
pembangkit ini langsung ter-
koneksi dengan sistem 20 kV 
di Gardu Induk Altaprima, se-
hingga listrik yang digunakan 
warga Surabaya ini sudah di-
pasok energi ramah ling-
kungan,” imbuh Lasiran.

Lebih lanjut, Lasiran men-
gungkapkan akan terus berko-
laborasi dengan pemerintah 
memberikan akses listrik se-
cara merata di Jawa Timur 
melalui pembangkit-pembang-
kit hijau lainnya.

“Seperti halnya dengan di 
kepulauan, menyesuaikan 
medan dan kondisi pada akhir 
tahun 2023, PLN berencana 
menambah 16 PLTS komunal 
berkapasitas 975 kWp dengan 
potensi pelanggan 8.434 di Ke-
pulauan Sumenep seperti Bu-
lumanuk, Bunginnyarat, Gili 
Labak, Karamian, Sepangkur 
Kecil dan lainnya,” pungkas 
Lasiran. (mus/rak)

hwa LSF juga berkembang da-
lam era digital. Untuk itu, itu 
perlu adanya pembatasan dan 
penyensoran film sehingga 
masyarakat sebagai konsu-
men bisa terlindungi dari 
dampak-dampak negatif. 

“Seringkali kami (LSF, Red) 
dianggap menggunting karya 
orang sehingga film-film ter-
tentu menjadi kurang nyam-
bung. Itulah mengapa film ha-
rus diklasifikasikan sesuai 
umur dari berbagai back-
ground. Ya supaya tidak ter-
jadi salah tafsir,” jelasnya.

Dalam proses sensor film, la-
njut Hafidhah, penyensoran 
dilakukan dengan prinsip mem-


