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n Hanin Dhiya

Rilis Single Yang
Direkam di 2018

JAKARTA–Hanin Dhiya merilis karya terbaru. Hanin
Dhiya bekerja sama dengan Dimas Wibisana dan Bianca
Nelwan dalam single anyar “Mengapa Bertahan” di
bawah naungan Warner Music Indonesia yang
diperkenalkan, Senin (22/2).
Nama Dimas Wibisana dan Bianca Nelwan
populer setelah bekerja sama dengan sejumlah
musisi papan atas Indonesia, antara lain
Ungu, Fiersa Besari, Ghaitsa Kenang, Mai
zura, Hanggini, dan UN1TY.
“Mengapa Bertahan single baru bertema
kesedihan karena cinta. Ini suara
hati tentang kesedihan karena cinta
yang tak sama lagi. Cinta berubah ka
rena kepercayaan disia-siakan.
Hanin Dhiya merekam lagu ini ta
hun 2018. Ia menilai tahun 2021
waktu yang tepat untuk melepas
single anyar, “ ungkapnya.
“Lagu yang diproduksi di tahun
2018 ini cikal bakal fondasi pe
ngembangan arah musik Hanin
ke depan. Produksi lagu ini ter
golong berbeda dibandingkan
laguku yang lain,” sambungnya.
“Seiring makin dewasa
dan matangnya Hanin da
lam bermusik, maka Ha
nin semakin siap untuk
merilis karya di tahun
2021,” kata manajemen
Hanin Dhiya melalui
keterangan resminya.
Sebelum Mengapa Berta
han, Hanin merilis Terlambat
Sudah karya Ilham Baso dan
Raguel Lewi. Dirilis 13 No
vember 2020, lagu ini dires
pons positif masyarakat In
donesia. Lagu ini mencapai 1
juta views dalam dua hari pena
yangan di kanal YouTube.
Setelahnya, Hanin merilis single
kolaborasi dengan Nissa Sabyan
yang mengajak pendengar tetap
semangat di tengah pandemi
Covid-19. Mengapa Bertahan
pertanda bahwa album kedua
Hanin Dhiya dirilis tak lama lagi.
Diharapkan, nomor ini menandai
pendewasaan dan perkembangan
musikalitas Hanin Dhiya di industri
seni tanah air. (uta/opi)
INSTAGRAM

FPG Jatim Serius Bahas Raperda Pengembangan Pesantren
INDRAPURA - Fraksi Partai Golkar
(FPG) DPRD Jatim serius terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif tentang pesantren. Hal ini dibuktikan dengan menerjunkan tiga anggotanya yang berlatar belakang pesantren. Ketiga nama tersebut yakni
H.M. Hasan Irsyad, H. Moch Alimin, dan
H. Muhammad Bin Mua’fi Zaini atau
yang akrab disapa Gus Mamak.
“Kami menugaskan langsung tiga
anggota FPG yang ketiganya itu adalah
berlatar belakang pesantren. Kenapa?
Ini menunjukkan keseriusan Golkar agar
Raperda Pesantren itu akan segera
terwujud karena sangat dibutuhkan,”
kata Ketua FPG DPRD Jatim, Kodrat
Sunyoto, Selasa (23/2).
Menurut Kodrat, pihaknya tidak
main-main dan mendukung penuh
terkait pembahasan Raperda Pesantren tersebut. Ia menjelaskan, raperda
ini adalah peraturan pelaksanaan dari

UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dan nantinya akan mengatur
tentang kebutuhan-kebutuhan pesantren yang menyebar di 38 kabupaten/
kota di Jatim. “Sehingga di raperda ini
nanti ada beberapa tujuan yang mungkin nanti akan menjadi pembahasan
dalam pansus itu.
Pertama adalah peningkatan sarana
prasarana pendidikan pesantren perlu
perhatian secara khusus,” terang Kodrat yang juga anggota Komisi E ini. Kedua, lanjut Kodrat, adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hal itu dirasa penting dan dibutuhkan dengan kondisi sekarang ini
agar pesantren bisa mengikuti perkembangan zaman. “Maka pemanfaatan
teknologi harus terus berjalan,” tuturnya. Kemudian, lanjut Kodrat, perlu
juga tentang adanya penyelenggaraan
pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja para santri. Menurut Kod-

rat, santri sekarang punya peranan
yang sangat besar. “Terutama di kondisi daerah masing-masing untuk turut
upaya pemulihan ekonomi. Tenaga
pendidikan di pesantren pun demikian.
Karena mereka mempunyai tugas mulia, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” jelas Kodrat yang juga
Ketua MKGR Jatim.
Ia membeberkan, ketiga nama tersebut sangat getol berkecimpung di
dunia pesantren. Hasan Irsyad adalah
Ketua Satuan Karya (Satkar) Ulama
Indonesia wilayah Jawa Timur yang
juga pengasuh Ponpes Mirqotul Ulum
Probolinggo. “Gus Mamak adalah pengasuh Ponpes Nazhatut Tullab Sampang. Dan Alimim adalah pengurus
Lembaga Dakwah Indonesia. Ini menunjukkan keseriusan partai Golkar.
Mereka akan membahas secara khusus terutama pada peningkatan pesantren,” pungkasnya. (mus/opi)

MUS PURMADANI/RADAR SURABAYA

Anik Maslachah: Perekonomian
Jatim Harus Kembali Ke Sektor Riil
KEMBANG JEPUN - Wakil Ketua DPRD
dihadapkan bonus demografi. Salah satu
Jawa Timur, Anik Maslachah mengatakan,
solusinya adalah lakukan industri padat
Jatim adalah buffer stock nasional. Ada
karya bukan padat mesin. Ini
lima komoditi yang memberikan
yang menjadi kebutuhan massumbangsih sangat besar, yaitu
yarakat saat ini,” tegasnya.
Menurut Anik, sebenarnya
beras, daging, gula, jagung, dan
telur. “Selain itu komoditi kopi,
DPRD memiliki peraturan
daerah (perda) tentang
kami berharap ekspansinya dipemberdayaan masyaratambah. Tidak hanya di Luma/
kat, kemudian ketahanan
jang saja sehingga bisa menjadi buffer stock dari Jatim,” ujar
pangan. Namun, menurutAnik, Selasa (23/2).
nya, perda ini masih sebatas
macan kertas dan implemenPolitisi PKB ini menilai industri
Anik Maslachah
tasinya belum maksimal. “Somakanan dan minuman yang paWakil Ketua DPRD Jatim
ling laku adalah kopi. Ini terlihat dari
lusinya kita bisa mengakses
banyaknya kafe-kafe yang berprogram nasional yakni geramunculan. “Lalu, kenapa tidak kita kembangkan
kan pangan lokal. Kalau gerakan ini masif mauntuk hal ini. Yang menjadi pertanyaan besar,
ka kita tidak perlu impor. Tentu harus ada
apakah sudah seefektif mungkin kita dianggap
policy tambahan untuk menjadi intervensi oleh
pemerintah,” tuturnya.
sebagai buffer stock industri perekonomian
secara nasional terhadap kesejahteraan paling
Anik mengaku prihatin dengan anggaran
tidak indikatornya Indeks Pembangunan Mapada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
nusia (IPM),” jelasnya.
Jatim, khususnya untuk bibit terus dikurangi
Anik mengaku kurang yakin jika IPM Jatim
setiap tahunnya. Ia berharap anggaran ini bisa
ditambah. “Padahal salah satu penyebab pertatertinggi se-Jawa. Menurutnya, IPM Jatim
masih berada di bawah Jawa Tengah. “Dari 34
nian kita hanya survive karena bibitnya tidak
provinsi, Jatim ada pada peringkat 15-an,
unggul,” katanya.“Tahun ini ada 28 raperda yang
sementara kita ini adalah buffer stock.
harus diselesaikan, 17 di antaranya adalah iniPertanyaannya, di manakah yang kurang
siatif legislatif. Ada satu perda yakni pengelolaan
hutan dan pemberdayaan masyarakat yang terefektif, skema, standar operasional prosedur
(SOP), mekanisme yang kurang matang atau
kait dengan program perekonomian. Banyak
ada penghambur-hamburan uang yang damsekali lahan-lahan di Jatim yang tidak terfungpaka benefitnya kurang menggigit. Ini sebenarsikan, salah satunya lahan pertanian garam.
nya bukan hanya kesalahan eksekutif, tapi juga
Saat saya menjadi wakil ketua komisi B tahun
legislatif. Bisa saja penempatan formulasi Ang2018, ada 40 persen lahan petani garam yang
garan Pendapatan dan Belanja Negara (APBD)
tidak berfungsi. Sebab biaya pengelolaan deyang salah,” terangnya.
ngan harga jualnya tidak seimbang. Selain itu
Lebih lanjut Anik mengatakan, tantangan
tata niaga kita juga buruk bukan hanya Jatim tapi
masyarakat dan pemerintah Jatim saat ini
nasional,” urai Anik. Anik menegaskan, DPRD
adalah masalah disparitas. Menurutnya, sumJatim ingin bagaimana lahan pertanian garam
bangsih perekonomian industri besar angkayang mangkrak ini bisa difungsikan dan dikelola
nya nomor tiga tapi angkanya nomor satu. “Ini
dengan baik. Yakni dengan memberikan paharus dikembalikan dari sektor riil. Kemudian
yung hukum bagi masyarakat. “Ada recognize
pertanian terhadap tenaga kerja nomor satu,
dan afirmasi dari pemerintah, yakni perlindungan
tapi untuk finansial nomor tiga. Satu sisi kita
petani garam,” pungkasnya. (mus/opi)

KOMPAK: Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim Kodrat Sunyoto (dua dari kanan) bersama anggota FPG lainnya.
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