
RINGKASAN BERITA MEDIA ONLINE 

 

Senin, 14 Februari 2022 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari berita hari ini yang bersumber dari 2 (dua) media 

berita online yaitu, Solo Pos dan Radar Solo dapat disimpulkan bahwa pada berita di Solo 

Pos memberitakan bahwa satu siswa dari SMPN 1 Sragen terdeteksi positif Covid-19 dan 

lima siswa lainnya reaktif Covid-19 dari hasil tes antigen. Di kabarkan juga bahwa tujuh 

warga sragen dinyatakan meninggal dunia karena positif Covid-19 yang dicatat oleh Satuan 

Petugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sragen. Berdasarkan dari sumber 

https://corona.sragenkab.go.id bahwa akumulasi jumlah pasien yang terkonfirmasi positif 

Covid-19 di Sragen terus meningkat menjadi 17.060 orang per hari Senin. Sedangkan yang 

terdeteksi tanpa gejala sebanyak 212 orang, dengan gejala 75 orang, sembuh 15.370 orang, 

dan yang meninggal dunia 1.404 orang. 

Solo Pos juga memberitakan bahwa Densus 88 Antiteror menangkap seorang tukang 

cukur di Sragen pada hari Senin siang dan berita tentang tarif parkir di Gunung kemukus 

yang sempat mengalami kenaikan yang dilakukan oleh warga setempat. Sedangkan Radar 

Solo memberitakan bahwa KPU Sragen telah melauncing atau mempersipkan Pemilihan 

Umum (Pemilu) untuk tahun 2024 mendatang. Namun Partai Politik (Parpol) baru yang 

belum terdaftar dan mencoba berkompetisi di 2024 belum diundang. 

  

 

 

 

 

 

 

https://corona.sragenkab.go.id/


Selasa, 15 Februari 2022 

 

 Dikutip dari berita online Solo Pos hari ini Bupati Sragen Mewajibkan setiap 

pemerintah desa dan kelurahan menggelar vaksin booster guna memutus rantai penyebaran 

Covid-19 dengan target minimal masing-masing 200 orang. Kalangan guru-guru di Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen diwajibkan masing-masing mengajak satu 

orang untuk disuntik vaksin booster. Kebijakan ini diambil Pemkab Sragen untuk 

menghabiskan vaksin sebanyak 52.000 dosis hingga akhir Februari 2022. 

4 kasus Covid-19 dtemukan di 4 SMP di Sragen. Dikutip dari berita Solo Pos bahwa 

empat kelas di empat SMP di Kabupaten Sragen harus menjalani pembelajaran jarak jauh 

(PJJ) lantaran ditemukan ada siswa yang terkonfirmasi positif Covid-19. Sementara untuk 

kelas lainnya tetap masuk dengan pembelajaran tatap muka (PTM). Kabid Pembina SMP 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen, Sukisno, menyampaikan bahwa ada 

1 kasus positif Covid-19 di masing-masing empat SMP tersebut. Keempatnya yakni SMPN 1 

Sragen, SMPN 1 Gemolong, SMPN 2 Gemolong, dan SMPN 1 Tanon. 

Dikutip dari Radar Solo  Kabupaten Sragen saat ini dinyatakan dalam PPKM level 2 

penyebaran Covid-19. Namun untuk kegiatan masyarakat seperti penidikan, ekonomi dan 

wisata Pemkab Sragen tidak memberlakukan pembatasan. Bupati Sragen  Kusdinar untung 

Yuni Sukowati menyapaikan, untuk PPKM level 2, sesuai arahan empat menteri, 

pembelajaraan tatap muka (PTM) masih bisa dilaksanakan 100 persen. Tetapi harus dengan 

ketentuan protokol kesehatan dan pengawasan ketat. 

Juga berita tentang Petani Sragen yang harus bersiap-siap menghadapi kelangkaan 

pupuk bersubsidi pada tahun 2022 ini. Pasalnya, pemerintah akan mengurangi secara 

signifikan alokasi pupuk bersubsisi semua jenis pada tahun ini. Dan Kejaksaan Negeri (Kejari) 

Sragen mendorong masyarakat untuk menyelesaikan kasus dengan pendekatan keadilan 

restoratif. Kepala Kejari Sragen, Sinyo Redy Benny Ratag, menjelaskan penyelesian perkara 

dengan Keadilan restoratif merupakan implementasi rasa keadilan di masyarakat. Keadilan 

restoratif sendiri diterapkan pada tindak pidana yang menurut masyarakat tidak perlu 

diselesaikan dengan persidangan di pengadilan. SoloPos.com 

 



Rabu, 16 Februari 2022 

 

Berita Solo Pos hari ini adalah Serikat Buruh Sejahtera indonesia (SBSI) 1992 Sragen 

menolak Peraturan Menteri Tenaga kerja (Permenaker) No. 2/2022 tentang Tata Cara dan 

Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Para buruh meminta aturan klaim 

JHT tidak di usia 56 tahun. JHT itu yang diandalkan buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup 

saat pandemi Covid-19. 

Pedagang sovenir Museum Sangiran keluhkan sepinya pembeli selama dibuka 

kembali. Hal ini disebabkan karena pertama dampak pandemi dan kedua adalah parkir. 

Karena parkir yang terletak diluar otomatis ketika pengunjung berkunjung kesangiran 

pulangnya tidak melewati kios. JogloSemar 

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen, Untung Wibowo Sukowati  

diperkenalkan sebagai kandidat kuat calon bupati di Pilkada Sragen 2024 oleh Bendahara 

DPD PDIP jateng, Agustina Wiludjeng di Masaran beberapa waktu lalu. Sosok Bowo 

kembali diperkenalkan ketika hadir dalam serap aspirasi atau reses yang digelarnya di 

kediaman anggota FPDIP Sragen, Suyanto di Desa Bedoro, Sambungmacan.  JogloSemar 

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati meminta Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan untuk mengintensifkan pengecekan ke sekolah-sekolah. Pasalnya ia mendapati 

ketaatan menjaga protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka (PTM) masih belum 

sepenuhnya dilaksanakan. “Saya minta Dinas Pendidikan harus cek ke sekolah-sekolah. 

Masih ada penjaga sekolah yang tidak memakai masker dan ada juga anak-anak sekolah yang 

tidak memakai maskernya saat dijalan,” ujar bupati kepada wartawan usai rapat koordinasi 

pengendalian Covid-19 di Pemkab, Selasa (15/2/2022). JogloSemar 

 

 

 

 

 



Kamis, 17 Februari 2022 

 

1.110 Anggota Polres Sragen jalani pemeriksaan kesehatan selama dua hari terhitung 

sejak Rabu-Kamis. Tes kesehatan ini dilakukan untuk pemetaan kesehatan anggota Polres 

Sragen dan sebagai komponen dalam penilaian karier di lingkungan Polri. Proses 

pemeriksaan kesehatan ini meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tes urine, tes gigi, 

pengambilan sempel darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung. Sebanyak 25 tenaga 

kesehatan dari klinik swasta dan 15 orang tenaga kesehatan dari Tim Kesehatan Polres 

Sragen. SoloPos 

Kesimpulan yang didapat dari berita media online yaitu, SoloPos dan JogloSemar 

yang membahas tentang angka kemiskinan di Sragen yang berada diranking 8 se-Jateng, 

Bupati langsung mengumpulkan puluhan petugas sensus. Dengan peringkat kemiskinan yang 

berada pada ranking 8 se-Jateng membuat Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati gregetan. 

Angka kemiskinan di Kabupaten  Sragen pada 2021 lalu sebesar 13,83%. Dengan angka 

sebesar itu, Sragen berada di urutan kedelapan daerah dengan jumlah kemiskinan tertinggi di 

Jawa Tengah. Jumlah warga miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 

mencapai 376.308 jiwa atau 134.670 rumah tangga miskin (RTM). Sementara berdasarkan 

pendapatan kabupaten/kota di Jawa Tengah 2021, pendapatan perkapita yang berada di garis 

kemiskinan itu untuk wilayah Sragen hanya Rp363.349. 

Covid- 19 di Sragen masuk gelombang 3, kasus baru 80 orang/hari. Kasus Covid-19 

di Kabupaten Sragen terus bertambah signifikan sampai di atas 80 kasus baru per hari. 

Dengan ledakan kasus Covid-19 itu, sragen disinyalir memasuki gelombang Covid-19 kali 

ketiga sebagaiman diprediksi pada 2021 lalu. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sragen, 

Hargiyanto, pada Kamis (17/2/2022) menyampaikan kasus Covid-19 di Sragen terus 

meningkat signifikan. Rata-rata 60-70 kasus baru per hari. Pada Rabu (16/2/2022), jumlah 

kasus baru mencapai 80 orang dan pada hari Kamis di atas 80 orang per hari. SoloPos 

Dispendukcapil Kabupaten sragen saat ini kehabisan blangko e-KTP. Sehingga untuk 

sementara warga ynag membutuhkan pembaruan kartu tanda penduduk (KTP) harus 

membawa surat. Kepala Dispendukcapil Kabupaten Sragen Adi Siswanto menyampaikan, 

blangko e-KTP saat ini memang habis. Sekitar sebulan belum mendapatkan tambahn pasokan 

dari pusat. Padahal daftar tunggu di Sragen mencapai ribuan. Radar Solo 



Jumat, 18 Februari 2022 

 

Dukung Gunung Kemukus jadi wisata religi, Baznas Sragen memberikan bantun. 

Badan Amal Zakat Nasional (Baznas) Sragen menyerahkan bantuan fasilitas dan renovasi 

untuk tiga masjid dan satu musala di kawasan wisata tersebut pada hari Jumat (18/2/2022). 

Baznas juga memberikan 90 paket sembako untuk warga lanjut usia di Dukuh Gunungsari 

dan Kedunguter, Desa Pendem, Sumberlawang, lokasi Gunung Kemukus berada. Penyerahan 

bantuan dilakukan secara simbolis oleh Ketua Baznas Sragen, Mustaqim, didampingi 

pengurus Baznas lainnya di Masjid Al Ikhlas di dekat lokasi area parkir depan. Penyerahan 

bantuan itu bersamaan dengan kegiatan gowes Bupati dan pejabat Pemkab Sragen. Mustaqim 

menyebut nilai renovasi untuk Masjid Al Ikhlas senilai Rp5,16 juta, Masjid Al Hidayah 

Rp1,19 juta, Masjid Al Mutaqin Rp1,35 juta, dan Musala Al Ikhlas Rp6,858 juta. Sumber 

dana diambil dari Baznas. Semua bantuan itu, jelas dia, untuk mendorong warga agar giat 

beribadah. SoloPos 

Kondisi dermaga yang terletak di bawah promenade Objek Wisata Gunung Kemukus 

terbengkalai dan tak terurus. Dermaga yang berada di perairan waduk Kedung Ombo (WKO) 

tersebut menjadi lokasi pembilasan kelambu makam Pangeran Samudra setiap ritual 1 sura. 

Dalam pantauan Solopos pada Jumat (18/2/2022) pagi, beberapa prahu nelayan bersandar d 

dermaga. Rumput liar dan sampah-sampah banyak ditemukan di air sekitarnya. SoloPos 

Temukan sampah, Bupati Sragen minta TPS 3R dibangun di gunung kemukus. 

Gunung kemukus akan dilwngkapi dengn tempt pembuangan sampah reuse, reduse, dan 

recycle (TPS 3R). Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni sukowati, melihat sendiri kondisi 

sampah di lingkungan objek wisata yang digadang-gadang bisa mendunia itu. “Pemkab harus 

mengalokasikan anggaran untuk pembangunan TPS 3R di New Kemukusini. Saat gowes, 

saya sengaja mengajak para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat supaya 

mengetahui Gunung Kemukus. Semoga objek wisata ini mendunia dan tidak lagi dikenal 

sebagai sex mountain, melainkan wisata keluarga,” ujar Bupati Sragen saat berbincang 

dengan wartawan. SoloPos 

Dinas pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sragen membagikan bantuan logistik 

kepada ratusan SD dan puluhan SMP pada Kamis (17/2/2022). Bantuan tersebut berupa 

logistik pendukung protokol kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dam sabun cuci tangan. 



Tujuannya agar sekolah lebih disiplin menerapkan prokes untuk mengantisipasi penyebaran 

Covid-19. Kabid pembina SMP Disdikbud Sragen, Sukisno, menerangkan bantuan logistik 

itu sebenarnya dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Sragen dan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Sragen. “Bantuan logistik protokol kesehatan yang diterima Disdikbud 

terdiri atas 742 boks nasker, 650 botol hand sanitizer ukuran 500 ml, 1.850 botol hand 

sanitizer berukuran 100 ml, dan sabun cuci tangan cair sebanyak 650 botol dengan ukuran 

500 ml,” Jelasnya, kepada solopos, Jumat (18/2/2022). SoloPos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sabtu, 19 Februari 2022 

 

Warga Sragen bisa vaksinasi booster 3 bulan usai peyuntikan dosis 2. Warga yang 

sudah tiga bulan disuntik vaksin Covid-19 dosis kedua bisa mengakses vaksinasi penguat. 

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sragen, Hargiyanto, menjalankan syarat vaksinasi penguat 

menjadi tiga bulan setelah oenyuntikan dosis kedua. Perubahan dilakukan dalam rangka 

percepatan vaksinasi booster di Sragen. Hargiyanto juga mengatakan bahwa syarat untuk 

mendapatkan vaksinasi booster berusia minimal 18 tahun, telah disuntik vaksin 

Sinovac/AztraZeneca dosis satu dan dosis dua juga membawa KTP dan kartu vaksin 

sebelumnya. SoloPos 

Covid-19 Sragen hari ini tambah 105 warga positif dan 1 mninggal dunia. Gelombang 

ketiga pandemi Covid-19 agaknya tak bisa terhindarkan lagi. Meski sempat aman dalam 

beberapa bulan, kasus Covid-19 di Sragen kembali menunjukkan lonjakan dalam sepekan 

terakhir. Hari ini, Sabtu (19/2/2022), sebanyak 105 warga Sragen dinyatakan positif terpapar 

Covid-19. Satu warga juga dilaporkan meninggal dunia dengan diagnosa positif. Tambahan 

105 kasus itu membuat angka kasus Covid-19 aktif di Sragen mencapai 441 sampai hari ini. 

Sehari sebelumnya, data Covid-19 aktif masih tercatat sebanyak 336 kasus. JogloSemar 

Masih banyak yang buang sampah plastik dan popok di sungai Sragen. Sungai-sungai 

di Sragen banyak yang tercemar sampah plastik dan popok. Penanggung jawab komunitas 

pelestari sungai Sragen, Vincentius Probo Yuwono, 41, menjelaskan sampah plastik dan 

popok bisa ditemui hampir di semua sungai di Sragen. Ia dan anggota komunitas menemukan 

sampah-sampah itu saat membersihkan sungai-sungai di Sragen. “Yang paling nyebelin itu 

buang diapers (popok) di sungai, wah itu luar biasa (keterlaluan),” ujarnya kepada Solopos, 

Sabtu (19/2/2022). SoloPos 

Warga Dusun Galeh, Jambangan, Kecamatan Geyer, Grobogan digemparkan dengan 

aksi bunuh diri yng dilakukan warga setempat. korban diketahui bernama Rani bin Yahmin 

(51) ditemukan tak bernyawa di rumahnya, Selasa (15/2/2022). Pria itu meregang nyawa 

setelah diduga menggorok lehernya sendiri. Korban ditemukan setelah tetangganya curiga 

rumah korban tertutup tak seperti biasanya. JogloSemar 

 

 



Sabtu, 20 Februari 2022 

 

Tolak pemusnahan Wayang, pengurus Pepadi dan Tokoh Dalang Sragen malam ini 

bergerak ke Jakarta. Siap laporkan Ustadz Khalid Basalamah ke Bareskrim Polri. Akibat 

ceramah ustadz Khalid Basalamah yang mengharamkan wayang dan meminta wayang 

dimusnahkan, menuai reaksi keras dari kalangan seniman pedalangan Sragen. Ketua Pepadi 

Sragen, Ki Sunarto Wiroyudo mengatakan ada 12 pengurus Pepadi Sragen, dalang senior, 

seniwati hingga dalanh muda yang berangkat ke Jakarta. “Malam ini, insya Allah kita kan 

berngkat ke Jakarta. Kita satu garis komando dengan Pepadi pusat besok akan kumpul di 

Jakarta untuk melaporkan ustadz Khalid Basalamah ke Bareskrim Polri besok. Karena 

seramahnya sudah sangat mengusik ketentraman kami sebagai warga negara dan seniman 

pelaku seni pedalangan,” paparnya di sela persiapan keberangkatan ke Jakarta dari Sragen, 

Minggu (21/2/2022) malam. JogloSemar 

Deklarasi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi Gerindra, Sriyanto 

Saputro yang resmi siap maju ke panggung DPR RI, dipastikan bakal menambah panas 

persaingan Dapil Jateng IV di kontes pileg DPR RI 2024. Berbekal pengalaman dua periode 

menjabat legislator Provinsi Jateng dari Dapil yang sama, Sriyanto optimistis bisa meraih 

kursi di Senayan yang sempat hilang dari Dapil Jateng IV di 2019 lalu. “Insya Allah kalau 

partai memberikan tugas ke Saya maju DPR RI, Saya sudah siap. Saya optimis dengan 

dukungan para relawan dan Sedulur Sriyanto, Insya Allah bisa. Misi mengembalikan kursi 

Gerindra di Senayan dari Dapil Jateng IV mudah-mudahan bisa terwujud,” paparnya kepada 

JogloSemar usai launcing barisan relawan Sedulur Sriyanto dan Program Mider Saben 

Minggu (Mesem) di Ngrampal, Sragen, Sabtu (19/2/2022). JogloSemar 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFIK BATANG MINGGUAN BERITA MEDIA ONLINE 

 

SoloPos

RadarSolo/JawaPos
Joglo Semar

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Covid-19 Vaksinasi PPKM
Gunung

Kemukus
Pemilu
2024

Kemiskin
an

Sampah
Minyak
Goreng

Kecelaka
an

Suap Wayang Teroris

SoloPos 4 4 0 17 1 2 3 0 0 0 0 2

RadarSolo/JawaPos 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1

Joglo Semar 3 0 1 3 3 1 1 1 2 2 2 1


