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Lantik Pengurus Baru,
Harapkan Ada Atlet Emas
SURABAYA–Dengan
adanya pelantikan Pengu
rus Persatuan Kempo
Indonesia (Perkemi) Pro
vinsi Jawa Timur masa
bhakti 2018 – 2022, Wakil
Ketua Umum I Perkemi
Pusat Maridi Kartasasmita
mengatakan, adanya pe
ngurus baru di Jatim diha
rapkan dapat menjadikan
kempo lebih berkompeten
dalam bidang seni olahra
ga beladiri dan melahirkan
atlet terbaik.
Kempo sebagai olahraga
bela diri juga diharapkan
mem iliki standar atlet
yang dapat dilatih dan me
lahirkan atlet-atlet baru di
Jatim. “Jadi kita membagi

dua hal dalam olahraga
ini, yaitu kempo sebagai
olahraga dan sebagai bela
diri,” kata Maridi di Ball
room A Hotel JW Marriot,
Kamis (26/4).
Sementara itu Ketua Per
kemi Jatim Iswachyu Dha
niarti memaparkan, tugas
pengurus sekarang tidak
ringan untuk meningkat
kan prestasi kenshi-kenshi
Jatim meraih prest asi
terbaik di tingkat nasional.
“Pengurus Perkemi ha
rus solid dan kompak un
tuk
meningkatkan
prestasi para kenshi
Jatim, baik kejurnas
maupun
PON
XX
mendatang”, ujar mantan

juara dunia kempo di Je
pang tahun 1980 itu.
Untuk mencapai keingi
nan itu, wanita yang juga
Rektor Universitas Naro
tama itu memiliki program
jangka pendek untuk kon
solidasi internal organisasi
di Perkemi kabupaten/
kota se-Jatim hingga. Se
lain itu pengurus akan me
lihat kelebihan dan keku
rangan para atlet kempo
Jatim dan akan fokus pada
nomor-nomor pertanding
an yang diprediksi meraih
medali emas. “Dan hasil
PON XIX 2016 lalu men
jadi pelajaran untuk per
baikan Perkemi sekarang,”
tegasnya. (gin/nur)
EMBAN
TANGGUNG
JAWAB: Ketua
Perkemi Jatim
Iswachyu
Dhaniarti
(enam dari
kanan) foto
bersama
pengurus usai
pelantikan
pengurus
Perkemi Jatim
periode
2018-2022.

ISTIMEWA

DIAPRESIASI: Gubernur Jatim Soekarwo (paling kiri) foto bersama Mendagri Tjahjo Kumolo dan penerima penghargaan lainnya dalam rangka Hari
Otonomi Daerah XXII di Hotel The Sultan Jakarta.

Jatim Peringkat Pertama Kinerja
Tertinggi Penyelenggaraan Pemda

PEMERINTAH Provinsi Jawa
Timur (Pemprov Jatim) mampu
mempertahankan peringkat perta
ma kinerja tertinggi dalam penye
lenggaraan pemerintahan daerah
(pemda) selama tujuh kali bertu
rut-turut. Kali ini penghargaan di
serahkan langsung oleh Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo
Kumolo kepada Gubernur Jatim
Dr. H. Soekarwo dalam Malam
Apresiasi Kinerja Penyelengga
raan Pemerintahan Daerah dalam
rangka Hari Otonomi Daerah XXII
di Hotel The Sultan Jakarta, Rabu
(25/4) malam.
Penghargaan tersebut diraih
berdasarkan penilaian Sistem
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (EKPPD) ter
hadap Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2016.
Penilaian itu melibatkan 20 instan
si, termasuk lembaga independen
dengan sekitar 700 item penilaian.
Terkait penghargaan ketujuh
kali yang diterimanya, Pakde Kar
wo sapaan akrab Gubernur Jatim
menyatakan, penghargaan itu
untuk menilai Laporan Penyeleng
garaan Pemerintah Daerah

(LPPD). Mulai dari jenis urusan
wajib pemda dan pilihan diteliti
secara komprehensif.
”Apakah kemudian pemba
ngunan itu mengurangi kemiskinan,
mengurangi pengangguran,
mengurangi disparitas. Kemudian
rakyatnya dilibatkan, parsipatoris,
itu,” ujar orang nomor satu di Jatim.
Pakde Karwo menjelaskan, pem
da yang tiga kali berturut-turut men
dapatkan penghargaan tersebut
diganjar dengan anugerah tanda
kehormatan Samkaryanugraha
Parasamya Purnakarya Nugraha.
Pemprov Jatim yang enam kali
terbaik EKPPD pun telah men
dapatkan dua kali penghargaan
tersebut yang diberikan pada
April 2014 dan Oktober 2017.
Sementara itu, untuk penghar
gaan parasyamsya berikutnya,
dilakukan untuk penilaian tahun
2016, 2017, dan 2018.
Pada kesempatan yang sama,
Mendagri Tjahjo Kumolo menga
takan, bagi daerah yang meraih
kinerja terbaik harus tetap hatihati dengan area rawan korupsi.
Di antaranya pengadaan, retribusi,
pajak, dan perizinan. “KPK selalu

mengawasi,” terangnya seusai
acara.
Menurutnya,
pengh argaan
yang diraih
Jatim harus
menjadi pen
dorong dan
contoh bagi

daerah lain. Banyak daerah yang
berupaya maju. Dulu di Jatim hanya
Surabaya yang maju, sekarang ada
Banyuwangi, Tulungagung, dan
daerah lainnya.(*/nur)
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MEMBANGGAKAN : Gubernur Jatim Soekarwo (kanan) saat menerima
penghargaan kinerja tertinggi dalam penyelenggaraan pemda dari
Mendagri Tjahjo Kumolo.
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