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Menteri PPN: Semua Orang Berperan Dalam Menghadapi Pandemi Secepatnya
JAKARTA (FN) - 
Pertumbuhan perekonomian di 
masa pandemi ini mengalami 
kontraksi yang cukup dalam, hal 
ini tidak hanya dialami oleh Indo-
nesia, namun juga negara-negara 
di seluruh dunia. Indonesia ma-
sih terbilang dalam ambang wajar 
dibandingkan dengan kontraksi 
yang dialami negara lainnya. Pan-
demi Covid-19 ini merupakan 
game changer yang dirasakan oleh 
seluruh penduduk di muka bumi.
   Hal inilah yang disampaikan 

Menteri Perencanaan Pemban-
gunan Nasional (PPN)/ Kepa-

la Bappenas saat mengikuti 
sesi wawancara dengan Re-
daksi Warta Ekonomi pada 
hari Kamis, 10 September 
2020. Menteri meminta 
masyarakat untuk tidak 

terlalu menganggap 
bahwa Indonesia san-

gat terpuruk di masa 
pandemi ini karena 
banyak negara lain 
yang kontraksinya 
minus dibanding-
kan Indonesia.

“Seluruh ekonomi 
dunia sedang men-

galami kontraksi ekonomi 
yang luar biasa, amerika 
serikat minusnya jauh 
di bawah Indonesia, 

satu-satunya yang positif hanya 
China yang sudah mulai posi-
tif karena mereka sudah recov-
ery, selebihnya seluruh negara ini 
mengalami kontraksi negatif,” ujar 
Menteri
“Jadi isu-isu yang mengatakan In-
donesia begini begitu, menurut 
saya mereka tidak mengerti perso-
alan dan tidak mengikuti perkem-
bangan dunia. Karena Indonesia 
letaknya di muka bumi, bukan di 
planet lain,” tambah Menteri.
  Dalam melindungi masyarakat 
dari pencegahan virus dari wisa-
tawan, Menteri Suharso juga 
menyatakan bahwa pemerintah 
telah berusaha sebaik mungkin 
agar orang dari negara lain tidak 
datang ke Indonesia dengan mu-
dah, kecuali untuk hal-hal yang 
sifatnya esensial, diplomatik, dan 
tidak bisa dipindahkan. 
  Menteri juga menyinggung jika 
sebaiknya masyarakat tidak mem-
bandingkan masalah Covid-19 
di Indonesia tidak dibanding-
kan dengan negara lain, karena 
seluruh dunia tengah mengalami 
permasalahan yang sama. Lalu 
bagaimana cara memulihkannya? 
Menurut menteri yaitu dengan 
vaksin dan vaksinasi. 
 “Maka untuk memulihkan 
keadaan ini kembali semula sep-
erti sebelum Covid, game chang-

ernya adalah vaksin, vaksin yang 
efektif, vaksinasi,” ungkap Ment-
eri.
 Dari pengalaman yang pernah 
terjadi di masa silam, vaksin ini 
perlu dilakukan secara berulang 
sampai nantinya virus tersebut 
hilang dan pandemi ini berakhir. 
Contohnya seperti saat wabah � u 
spanyol melanda, wabah terse-
but dapat menghilang saat sudah 
ditemukan obat yang tebat.
 Dalam sesi wawancara tersebut, 
menteri juga menjelaskan men-
genai rencana jangka pendek dan 
jangka panjang di sektor teknolo-
gi informasi dan komunikasi yang 
menjadi sangat penting di masa 
pandemi ini. Sebagai perencanaan 
teknologi komunikasi jangka 
pendek, Menteri PPN menyebut-
kan bahwa Indonesia memiliki 
Palapa Ring yang akan dimanfaat-
kan sebagai pendukung jaringan 
eksisting penyelenggara teleko-
munikasi. 
 “Utilisasi nya untuk Palapa Ring 
terutama bagian tengah dan timur 
belum optimal, dikarenakan be-
lum semua jaringan dari palapa 
Ring terkoneksi sehingga belum 
optimal pemanfaatannya – dan  
sekarang di teruskan melalui pem-
biayaan APBN untuk menyam-
bungkannya,” ungkap Menteri.
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Disparekraf Lampung Gelar Festival 

Sarapan  

Dinas Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Disparekraf) Lam-

pung bakal  menggelar Festi-
val Sarapan di Pasar Kreatif dan 
Seni di PKOR Lampung, Way 
Halim Bandar Lampung. Pada 
event yang berlangsung selama 8 
hari ini akan disediakan banyak 
makanan tradisional berbagai 
daerah nusantara.
 Festival Sarapan Pagi ini akan 
setiap akhir pekan di bulan Sep-
tember dan Oktober 2020., pada 
tanggal 12, 13, 19, 20, 26 dan 27 
September. Sedangkan pada bu-
lan Oktober akan berlangsung 
pada`  tanggal 3 dan 4.
 Feestival ini merupakan kerja 
bareng  antara Dinas Pariwisa-
ta dan Ekonomi Kreatif Provin-
si Lampung, Pasar Kreatif dan 
Seni (PAKSI), Asosiasi Ekonomi 

Kreatif Nusantara (AEKEN) 
Lampung, dan BAS Creative.
  Menurut Ketua Panitia Festival, 
Dian Ekawati, Pandemi Covid-19 
melanda berbagai wilayah di 
dunia, termasuk di Indonesia dan 
Lampung.  Pandemi membuat 
banyak sektor terdampak,  tak 
terkecuali sektor kuliner di Lam-
pung.
 "Banyak pebisnis kuliner dan 
UMKM kuliner di Lampung 
yang harus menutup usahanya 
untuk sementara waktu. Bahkan 
tak sedikit yang mengalami ke-
bangkrutan." ujar Dian.
  Festival Sarapan Pagi ini, lanjut 
Dian,  bertujuan untuk memban-
tu pengusaha kuliner yang ter-
kena dampak pandemi covid-19. 
Sekaligus memanjakan para 
pecinta kuliner sambil sarapan di 

Pasar Kreatif dan Seni PKOR
  “Festival Sarapan ini mengajak 
masyarakat Bandar Lampung 
untuk datang dan menikmati 
berbagai kuliner yang tersaji. Se-
lain itu juga menyasar komunitas 
olahraga yang rutin berkunjung 
ke PKOR serta wisatawan yang 
kebetulan sedang bertandang di 
Bandar Lampung,” imbuh Dian.
  Wakil Ketua Panitia Festival , 
Melly Ayunda, menambahkan,  
bahwa kegiatan ini sesuai dan 
mengedepankan protokol keseha-
tan."Pantia sudah mengatur posi-
si tempat duduk, jarak dan jalur 
antrian pemesanan makanan dan 
pembayaran. Juga ada jalur kel-
uar masuk dan waktu buka dan 
tutup yang terjadwal, sehingga ti-
dak terjadi kerumunan di lokasi." 
Beber Melly.

   Diharapkan  pengunjung untuk 
selalu memakai masker dan  ra-
jin membersihkan tangan dengan 
sabun atau hand sanitizer. Ini ten-
tunya juga berlaku untuk panitia, 
penjual makanan, dan pengun-
jung.
 Bagi yang ingin berkunjung, 
,panitia memberikan pilihan 
waktu. Pengunjung bisa datang 
di pagi hari pukul 06.00 - 10.00 
WIB. Serta sore dan malam hari 
pukul 15.00 - 21.00 WIB. Untuk 
pembayaran, juga tersedia pili-
han transaksi digital dan tunai.
  Kepala Dinas Parekraf Provinsi 
Lampung, Edarwan, menyambut 
baik dan mengapresiasi kegiatan 
Festival Sarapan Pagi  kerjasama 
Dinas Parekraf, PAKSI-AEKEN, 
BAS Creative ini

D
val Sarapan di Pasar Kreatif dan 
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Bupati Saply Dorong BUMDes 
Wujudkan Perekonomian Pedesaan

MESUJI - 
  Badan Usaha Milik Desa (BUM-
Des) yang tersebar di seluruh 
Desa di Kabupaten Mesuji, Lam-
pung diharapkan mampu mewu-
judkan perekonomian di tingkat 
pedesaan.
  Salah satu caranya, adalah den-
gan menumbuh kembangkan us-
aha sektor mikro seperti home 
industri, juga melalui peman-
faatan Sumber Daya Alam (SDA) 

menjadi komoditi unggulan mi-
lik desa.
 Demikian disampaikan Bupati 
Mesuji H Saply � , saat member-
ikan sambutan sekaligus mem-
buka kegiatan Pembinaan dan 
Pelatihan BUMDes berlangsung 
digedung Aula Desa Simpang 
Mesuji, Kecamatan Simpang Pe-
matang, Selasa (8/9/2020).
  Menurut orang nomor satu di 
Kabupaten Mesuji itu, pemban-
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Johan Sulaiman Sambangi Tokoh Banten Kaliawi

BANDAR LAMPUNG (FN) -   
Disela sela waktu mengikuti test 
kesehatan di Rumah Sakit Abdul 
Muluk, Bakal Calon Wakil Wa-
likota Bandar Lampung Johan Su-
laiman bertemu dengan beberapa 
tokoh orang Banten, guru ngaji, 
sesepuh, dan tokoh pemuda Kali-
awi, Rabu, 9/9/2020.
  Pertemuan yang berlangsung 
di Rumah Makan Begadang Res-
to tersebut berlangsung dengan 
santai dan kekeluargaan. Apalagi 
diketahui Johan Sulaiman juga 
keturunan Banten.
  Dalam pertemuan tersebut, Jo-
han  mengatakan orangtuanya 
merupakan orang Banten. Lahir 

dan besar di daerah Teluk Be-
tung, khususnya kampung Kebon 
Pisang, Johan sangat memahami 
daerah tempat dia dilahirkan dan 
dibesarkan. Maka melalui momen 
silaturahmi tersebut Johan me-
minta doa restu dan dukungan 
terkait niatnya untuk menjadi 
pemimpin Bandar Lampung yang 
baru bersama Bapak Rycko Me-
noza.
 "Mohon doa dan dukungannya 
dari bapak-bapak semua. Semoga 
saya amanah menjadi wakil wa-
likota yang berpasangan dengan 
Pak Rycko Menoza dan mampu 
memberikan yang terbaik un-
tuk Bandar BACA ke- H 11

FAKTA NEWS-EDISI 616-2020.indd   1 14/09/2020   15.26.54



2
Edisi 616-Tahun Ke-XIII Minggu Ke-III- 14 September 2020 https://media-faktanews.com Terbit Perdana  SKU Fakta News 1 September 2007

Alamat Redaksi Jl.Abdi Negara No.26 Bandar Lampung Tlep-081274112636 E-mail: junaidiismail1976@gmail.com. Rek. Bank Lampung No. Rk. 380.03.02.65148.8-An. Junaidi

Ragam
 

 
Susunan Redaksi

Penerbit:
YAYASAN BANDAR DEWA

Pimpinan Umum/ Penanggu Jawab : Junaidi Ismail
Pemimpin Redaksi  : Basri Subur 
Wakil Pemimpin Redaksi : : Davit Segara 
Sekretaris Redaksi  : -
Tim Redaksi   : 1. Novriadi
    : 2. Erwansyah
    : 3. Auron
    : 4. Hasnudin
Fotograper   : Pe’em Harjoni

BIRO DAERAH
Bandar Lampung   : Lufi  Basran
Pesawaran   : Juanidi
Pringsewu 
  : Davit Segara Tanggamus   
: Heru Saputra
Lampung Selatan   : Agus Hidayat
Lampung Tengah   : Irham Taufi k
Lampung Utara  : Amrullah
Lampung Timur  : Iwanto
Lampung Barat  : Iwansyah
Tulang Bawang  : Royamin
Tulang Bawang Barat : Erwansyah
Mesuji   : Mihsan 
Pesisir Barat   : Mansyur Hidayat
Way Kanan   : Mulkanudin
Perwakilan Jakrta  : Erson
Perwakilan Banten  : Indra Musputra, Andi
Perwakilan Sumsel  : Daru Qutni (Dani)Perwakilan 
Yogyakarta : Haryanto
Perwakilan Jawa Timur : Subiyanto
Redaktur Pelaksana  : Amrullah
Fotografer   :     
Sirkulasi   : M. Arif, Husin Rusli

e-mail: Junaidiismail1976@gmail.com
Rek. Bank Lampung

No. Rek. 380.03.01.65148.8
An. Junaidi

Alamat Redaksi:
Jl. Abdi Negara Bawah No. 26

Bandar Lampung Telp . 081274112636
Website: https://media-faktanews.com

Percetakan :
Media Tanjungkarang

(Isi diluar tanggung jawab percetakan)

Wartawan SKU Fakta News dalam melaksanakan tugas 
jurnalistik selalu disertai Kartu Tanda Anggota yang ma-
sih berlaku.
Identitas diri tertera dalam master box, bagi yang tidak 
tertera di dalam box, bukan wartawan SKU Fakta News 
dan segala tindakannya di lapangan bukan tanggung 
jawab redaksi.

https://media-faktanews.com

Polda Banten Bagikan Masker Kepada Abang Becak
SERANG (FN) - 

 Dalam rangka menggelorakan gerakan pa-
kai masker, Tim Jumat Barokah Polda Banten 
bagikan ratusan masker dan Handsanitizer ke-
pada masyarakat di Kota Serang.

Saat ditemui, Kapolda Banten Irjen Pol Drs 
Fiandar melalui Dirbinmas Polda Banten 

Kombes Pol Riki Yanuar�  mengatakan 
kegiatan pembagian masker tersebut 
dalam rangka untuk mencegah penu-
laran Covid-19.
 “Hari ini kita dari Tim Jumat Baro-
kah Polda Banten membagikan 
masker kepada masyarakat, dimana 
pembagian masker ini dalam rang-
ka menggelorakan gerakan Ayo 
Pakai Masker,” kata Riki Yanuar� .
 “Dan pembagian masker dan 
Handsanitizer tersebut kita 
bagikan kepada masyarakat yang 
berprofesi sebagai tukang becak, 

tukang ojek, dan pedagang ason-
gan. Karena kita tahu bersama 
bahwa mereka ini yang aktivi-
tasnya selalu bertemu dengan 
orang-orang banyak,” lanjut Riki 
Yanuar� .
  Riki Yanuar�  berharap dengan 
gerakan pakai masker ini dapat 
mencegah penularan Covid-19 di 
wilayah hukum Polda Banten.
  “Saya berharap dengan kegiatan 

pembagian masker dan Hand-
sanitizer ini dapat mencegah 
penularan Covid-19, dan juga 
buat masyarakat agar masker 
yang kita bagikan ini dipakai 
supaya kita terhindar dari penu-
laran Covid-19 ini” harap Riki 
Yanuar� .
  Sementara itu ditempat yang 
sama, Kabid Humas Polda Bant-
en Kombes Pol Edy Sumardi 

mengajak masyarakat untuk ber-
sama-sama mematuhi protokol 
kesehatan.
  “Dan di Masa Adaptasi Kebiasaan 
Baru ini, mari kita sama-sama 
mematuhi protokol kesehatan, 
dan ingat 3M. Memakai Masker, 
Mencuci Tangan dan Menjaga 
Jarak. Jika kita mengikuti itu in-
syaallah kita bisa terhindar dari 
penularan virus Covid-19 terse-

but,” ujar Edy Sumardi.

Turut hadir dalam kegiatan pem-
bagian masker dan Handsanitizer 
tersebut Dirbinmas Polda Banten 
Kombes Pol Riki Yanuar� , Kabid 
Humas Polda Banten Kombes Pol 
Edy Sumardi dan Ketua Pajero 
Indonesia Club Mukti Ali. (Red/
Bidhumas)
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Sekdaprov Lampung Narasumber Acara PSDN SESPIBI

BANDARLAMPUNG (FN) -
   Sekretaris Daerah Provinsi Lam-
pung, Fahrizal Darminto, menja-
di narasumber pada acara Pen-
dalaman Sektoral Dalam Negeri 
(PSDN) Sekolah Pimpinan Ting-
gi Bank Indonesia (SESPIBI) 
XXXVl dengan Tema "Strategi 
Pengembangan Inovasi Untuk 
Memperkuat Ketahanan Pan-

gan" (Virtual Meeting), di Ruang 
Command Center Dinas Komin-
fo & Statistik Provinsi Lampung, 
Kamis (10/09).
  Acara tersebut dihadiri oleh 
Karo Perekonomian, Plt. Kadis 
Peternakan & Keswan, serta Ka-
bid pada Bappeda. 
  Fahrizal menyatakan saat ini di 
era digital, kita telah bertrans-

formasi pada ekonomi digital 
khususnya di bidang ekonomi 
pertanian. Kedepan diharapkan 
sekat-sekat yang menghalangi in-
teraksi ekonomi segera terbuka. 
Artinya, ekonomi tingkat desa 
mempunyai peluang untuk ber-
interaksi secara langsung, baik 
itu ke perkotaan, ke luar Provinsi 
Lampung, bahkan ke Dunia In-

ternasional.
  "Jadi, mudah-mudahan para pe-
serta dari pendidikan tinggi ini 
nantinya efektif, menjadi pemi-
mpin transformatif dalam pen-
anganan navigasi agar kita fokus 
menuju ekonomi digital dalam 
rangka Indonesia Maju," kata 
Fahrizal.

BACA  KE HAL -11

Masyarakat Tionghoa Harus Berperan Aktif dalam Penanganan Covid-19 di Lampung

BANDARLAMPUNG (FN) - 
   Gubernur Lampung Arinal 
Djunaidi Menerima Audiensi 
Dari Paguyuban Sosial Marga 
Tionghoa Indonesia (PSMTI) 
Kab/Kota Se-Provinsi Lampung, 
di Ruang Kerja Gubernur, Kamis 
(10/09).
  Pada Kesempatan tersebut, Gu-

bernur Lampung Arinal Djunaidi 
mengajak Paguyuban Sosial Mar-
ga Tionghoa Indonesia (PSMTI) 
membantu masyarakat Lampung 
dalam penanganan Covid-19.
  Gubernur Arinal juga menga-
takan PSMTI harus turut serta 
dalam mensosialisasikan pentin-
gnya menerapkan protokol kese-

hatan kepada masyarakat, seperti 
mencuci tangan, memakai mask-
er dan menjaga jarak.
  "hal ini dilakukan sebagai lang-
kah dalam memutus penyebaran 
Covid-19. Ajak masyarakat dan 
sesama anggota PSMTI untuk 
menerpakan protokol kesehatan," 
katanya.

 Sementara itu, Ketua PSMTI 
Kota Bandar Lampung Rusli 
Taslim mengatakan PSMTI Lam-
pung yang tersebar di 11 Kabu-
paten/Kota telah berkontribusi 
bersama pemerintah daerah da-
lam penanganan Covid-19.
"Kami ikut membantu pemerin-
tah daerah dalam Covid-19 ini. 

BACA  KE HAL -11
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Arinal Ajak PSMTI Ikut Tangani Covid-19

  BANDARLAMPUNG (FN) - 
Gubernur Lampung Arinal Dju-
naidi mengajak Paguyuban So-

sial Marga Tionghoa Indonesia 
(PSMTI) membantu masyarakat 
Lampung dalam penanganan 

Covid-19.
 Hal tersebut disampaikan Gu-
bernur Arinal saat menerima 

audiensi bersama PSMTI Bandar 
Lampung di Ruang Kerja Guber-
nur, Kamis (10/9/2020).

  "PSMTI harus bantu masyarakat 
kita, berikan yang bermanfaat 
bagi masyarakat," ujar Gubernur 
Arinal.
  Arinal mengatakan PSMTI ha-
rus ikut juga dalam mensosial-
isasikan kepada masyarakat akan 
pentingnya menerapkan protokol 
kesehatan seperti membersihkan 
tangan, memakai masker dan 
menjaga jarak.
 Menurutnya, hal ini sebagai 
langkah dalam memutus penyeb-
aran Covid-19. "Ajak masyarakat 
dan kita semua termasuk sesama 
anggota PSMTI jaga protokol 
kesehatan," katanya.
  Arinal meminta agar PSMTI 
untuk terus sering turun ke lapa-
ngan membantu masyarakat yang 
membutuhkan namun tetap me-
nerapkan protokol kesehatan.
 "Turun terus kelapangan, beri-
kan bantuan hingga benar-benar 
sampai ketangan masyarakat," 
ujarnya.
 Sementara itu, Ketua PSMTI 
Kota Bandar Lampung Rusli 
Taslim mengatakan PSMTI Lam-
pung yang tersebar di 11 Kabu-
paten/Kota telah berkontribusi 
bersama pemerintah daerah da-
lam penanganan Covid-19.
  "Kami ikut membantu pemer-
intah daerah dalam Covid-19 ini. 

Kami bersosialisasi dengan mas-
yarakat, lalu ikut membantu sep-
erti membagi masker dan semba-
ko," ujar Rusli.
  Menurutnya, PSMTI sebagai ba-
gian dari masyarakat Lampung 
harus ikut serta dalam memban-
tu masyarakat ditengah pandemi 
tersebut.
  "Pesan Pak Gubernur, kita sa-
ma-sama rakyat Lampung dan 
penduduk Indonesia harus 
berkontribusi yang kita mampu 
dan yang bisa kita perbuat," ka-
tanya.
 Rusli menjelaskan pertemuan 
bersama dengan Gubernur Lam-
pung juga untuk melaporkan 
rencana Lampung sebagai tuan 
rumah Rakernas ke-18 dan HUT 
PSMTI ke- 22 pada tanggal 9 Ok-
tober 2020 mendatang di Ball-
room Wisma Chandra.
 Pelaksanaan Rakernas dan HUT 
PSMTI ini nantinya akan diikuti 
oleh seluruh Provinsi namun se-
cara virtual.
 "Kami meminta nanti adan-
ya sambutan Bapak Gubernur 
yang ditayangkan melalui vid-
eo pendek. Mungkin ada pesan 
untuk kita masyarakat tionghoa 
atau mengenai kemajuan Lam-
pung," katanya. (Davit/Adpim)

Arinal Ajak PSMTI Ikut Tangani Covid-19

Johan Sulaiman Sambangi Tokoh Banten Kaliawi
BANDAR LAMPUNG (FN) - 
Disela sela waktu mengikuti 
test kesehatan di Rumah Sakit 
Abdul Muluk, Bakal Calon 
Wakil Walikota Bandar Lam-
pung Johan Sulaiman bertemu 
dengan beberapa tokoh orang 
Banten, guru ngaji, sesepuh, 
dan tokoh pemuda Kaliawi, 
Rabu, 9/9/2020.
  Pertemuan yang berlangsung 
di Rumah Makan Begadang 
Resto tersebut berlangsung 
dengan santai dan kekeluar-
gaan. Apalagi diketahui Jo-
han Sulaiman juga keturunan 
Banten.
  Dalam pertemuan tersebut, 
Johan  mengatakan orangtu-
anya merupakan orang Bant-
en. Lahir dan besar di daer-
ah Teluk Betung, khususnya 
kampung Kebon Pisang, Jo-
han sangat memahami daer-
ah tempat dia dilahirkan dan 
dibesarkan. Maka melalui 
momen silaturahmi tersebut 
Johan meminta doa restu dan 
dukungan terkait niatnya un-

tuk menjadi pemimpin Bandar 
Lampung yang baru bersama 

Bapak Rycko Menoza.
  "Mohon doa dan dukungan-

nya dari bapak-bapak semua. 
Semoga saya amanah menjadi 

wakil walikota yang berpas-
angan dengan Pak Rycko Me-

noza dan mampu memberikan 
yang terbaik untuk Bandar 
Lampung. Ini adalah sebagai 
bentuj pengabdian saya kepa-
da masyarakat Bandar Lam-
pung," kata Johan.
  Dipertemuan tersebut juga, 
Johan bertemu dengan putra 
sahabat seperjuangannya da-
lam dakwah yang mana se-
karang sahabatnya tersebut 
sudah wafat. Putra dari sa-
habatnya tersebut sekarang 
pun sudah menjadi tokoh ag-
ama sekaligus dosen di salah 
satu perguruan tinggi.
  Ustadz Kardi, salah satu tokoh 
masyarakat yang hadir dalam 
pertemuan tersebut merespon 
positif niatan Johan Sulaiman 
maju sebagai calon wakil wa-
likota Bandar Lampung. Bah-
kan mereka siap berjuang ber-
sama memenangkan pasangan 
Rycko Menoza dan Johan Su-
laiman sebagai Walikota dan 
Wakil Walikota Bandar Lam-
pung yang baru. (Hen)

Menteri Desa Tinjau Implementasi DD di Lampung

BANDARLAMPUNG (FN) - 
 Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
& Transmigrasi Abdul Halim Iskandar melakukan 
kunjungan kerja di Provinsi Lampung guna me-
mantau kemajuan implementasi dana desa (DD) 
dan sejumlah agenda penting lainnya.
  Menteri Abdul Halim Iskandar tiba di Lampung 
dengan menggunakan Pesawat Garuda Indonesia 
GA 078 pada pukul 16.55 WIB dan dijemput Wakil 
Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik), 
di  VIP bandara Raden Intan II, Lampung Selatan, 

Jum'at (11/9/2020) sore.
  Rencananya kunjungan kerja Menteri Halim ke 
Provinsi Lampung selain memantau dana desa juga 
sinkronisasi program dan kegiatan di tahun 2021 
mendatang. 
  Acara kunjungan kerja ini rencananya akan 
dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung, Koor-
dinator, pendamping desa dan juga Kepala Dinas 
PMDT l3 Kabupaten di Lampung.
Acara tersebut akan berlangsung di Gedung Pu-
siban Komplek Kantor Gubernur. (Red/Adpim)

Shawmill CV Sinar Semendo Tak Bisa Tunjukkan Dokumen IMB 

MUBA, SUMSEL (FN) - 
Satuan Polisi Pamong Praja (Sat-
pol PP) Musi Banyuasin (Muba) 
melakukan monitoring lapangan 
guna melakukan crosscheck ter-
hadap pabrik pengolahan kayu 
(Shawmill) yang disinyalir belum 
mengantongi Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB), di Desa Beruge, 
Kecamatan Babat Toman, Muba, 
Sumsel, Jumat (11/9/2020).
  Shawmill yang dikelola CV 
Sinar Semendo tersebut tel-
ah beroperasi sejak tahun 2011 
dengan lokasi yang cukup luas 
dan memproduksi ratusan kubik 
kayu setiap harinya. Dengan ti-
dak adanya IMB besar kemungk-

inan pabrik tersebut juga belum 
pernah menyetorkan Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB) yang mer-
upakan salah satu sektor pema-
sukan bagi pemerintah.
  "Kalau PBB nya kami akan me-
mastikan dulu dengan mengecek 
ke kantor pajak hari Senin nanti," 
kata Tau� k S IP, Kasi Operasi dan 
Pengendalian, Satpol PP Muba.
  Yang jelas, lanjut dia, pihak pe-
rusahaan tidak bisa menunjuk-
kan dokumen IMB saat pihaknya 
melakukan pengecekan dilokasi 
pabrik. Sementara Sebelumnya, 
Jumat (8/9/2020) pihaknya juga 
sudah mendatangi lokasi pabrik, 
namun tak seorangpun pengurus 

yang berada di lokasi pabrik.
  "Monitoring dan pemeriksaan 
kali ini kami berikan tindak 
non-yustisi terlebih dahulu beru-
pa peringatan keras untuk segera 
mengurus IMB dan mendata 
bahwa perusahaan ini (CV Sinar 
Semendo) belum memiliki izin 
mendirikan bangunan." ujarnya.
  Kepala Satpol PP Muba, Hary-
adi Karim SE M.Si, mengatakan, 
Satuan Polisi Pamong Praja (Sat-
pol PP) mempunyai tugas utama 
sebagai penegak peraturan daer-
ah sesuai Peraturan Pemerintah 
Nomor 16 Tahun 2018Tentang 
Satuan Polisi Pamong Praja, ter-
khusus Satpol PP Pemkab Muba 

BACA  KE HAL -11
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Lapangan Tembak Multi Fungsi Adhi Pradana Hadir di Polda Lampung

BANDARLAMPUNG - 
Gubernur Lampung Arinal Dju-
naidi menyambut baik kehad-
iran Lapangan Tembak Multi 
Fungsi “Adhi Pradana” Polda 
Lampung, sebagai wahana un-
tuk meningkatkan kemampuan, 
khususnya di bidang menembak 
bagi anggota Polri.
 Hal itu diungkapkan Sekretar-
is Daerah Provinsi Lampung 
Fahrizal Darminto, saat me-
wakili Gubernur Arinal mengh-
adiri acara Peresmian Lapangan 
Tembak Multi Fungsi “Adhi Pra-
dana” Polda Lampung, di Mako 
Sat Brimob Polda Lampung, Ke-
camatan Rawa Laut, Bandarla-
mpung, Jum’at (11/9/2020).

 Peresmian sendiri dilakukan 
oleh Kapolda Lampung Irjen Pol 
Purwadi Arianto yang ditandai 
dengan pengguntingan pita.
 “Atas nama Pemerintah Provinsi 
Lampung, saya menyambut baik 
diresmikannya Lapangan Tem-
bak Multi Fungsi Adhi Pradana” 
Polda Lampung, sebagai wah-
ana untuk meningkatkan ke-
mampuan, khususnya dibidang 
menembak bagi anggota Polri 
khususnya Polda Lampung,” 
ujar Fahrizal Darminto.
 Fahrizal menuturkan bahwa ke-
beradaan Lapangan Tembak ini 
di samping untuk menunjang 
kemampuan menembak perso-
nel Polri Polda Lampung, juga 

bisa dijadikan sebagai sarana 
untuk menjalin silaturahmi baik 
dari jajaran Forkompimda, in-
stansi terkait, satuan TNI mau-
pun masyarakat pecinta olah 
raga menembak yang tergabung 
dalam Perbakin. 
Olahraga menembak di In-
donesia, khususnya Provinsi 
Lampung, lanjut Fahrizal, su-
dah mengalami cukup pening-
katan. Berbagai even menem-
bakpun sering dilaksanakan, 
baik di tingkat Kabupaten/Kota, 
Provinsi, Nasional maupun In-
ternasional. 
  Dengan berkembangnya olah-
raga menembak, baik sebagai 
hobi, maupun untuk mengiku-

ti kejuaraan, banyak dibangun 
lapangan tembak, salah satunya 
Lapangan Tembak Multi Fungsi 
Adhi Pradana Polda Lampung 
ini. 
“Untuk itu, Saya mengharapkan 
keberadaan lapangan tembak 
ini dapat dimanfaatkan dengan 
maksimal untuk meningkat-
kan keterampilan dan presta-
si seluruh personil Polri Polda 
Lampung, serta merasa ikut 
memiliki sehingga kita sama-sa-
ma peduli dan memelihara 
lapangan tembak ini,” harap 
Fahrizal.
  Dalam kesempatan yang sama, 
Kapolda Lampung Irjen Pol 
Purwadi Arianto menjelaskan 

bahwa nama Adhi Pradana 
merupakan nama bintang ter-
tinggi yang diberikan kepada 
Putra-Putri terbaik bangsa. Bi-
asanya setiap tanggal 17 agustus 
diberikan oleh Presiden kepada 
Putra-Putri terbaik bangsa.
  Terkait pengembangan Lapan-
gan Tembak Multi Fungsi “Adhi 
Pradana” Polda Lampung ini, 
Kapolda menuturkan ke depan-
nya akan dikembangkan ses-
uai dengan anggaran nantinya. 
Nantinya selain lapangan tem-
bak, akan dibangun lahan park-
er untuk kendaraan brimob, 
lapangan bulu tangkis dan Volly, 
serta tempat syukuran Brimob.
 Dengan adanya Lapangan tem-

bak ini, jelas Kapolda, dihara-
pkan mampu meningkatkan 
kemampuan menembak per-
sonil Polri. “Selain itu, dihara-
pkan mampu menjadi sarana 
silaturahmi baik antara instansi 
Polri, TNI, dan pihak lainnya. 
Dan diharapkan melalui olahra-
ga menembak ini dapat memba-
ngun sinergitas kedepan menja-
di lebih baik,” ungkapnya.
   Kapolda berharap ke depan 
akan mampu melahirkan pen-
embak berprestasi yang dapat 
membawa nama baik Provinsi 
Lampung dalam ajang kom-
petisi menembak, baik tingkat 
nasional maupun internasional. 
(Advertorial)
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Desa Mulya Agung Jadi Kampung Tangguh Nusantara

MESUJI (FN) - 
Ada kabar terbaru dari Kabu-
paten Mesuji, Lampung Ju-
ma'at kemarin. Desa Mulya 
Agung, Kecamatan Simpang 
Pematang telah diresmikan 
sebagai Kampung Tangguh 
Nusantara Bumi Ragam Be-
gawe Caram, guna memutus 
mata rantai penyebaran wa-
bah pandemi Covid-19.
Dalam acara tersebut, turut 
hadir Dir Binmas Polda 
Lampung, Kapolres Mesuji 
AKBP Alim, Ketua DPRD 
Kabupaten Mesuji El� ana, 
Sekda Kabupaten Mesuji 
Syamsudin, Asisten I Indra 
Kusuma Wijaya, Danramil 

Simpang Pematang Mayor 
Khairul, Paea Kepala Dinas, 
PJU Polres Mesuji, para Ka-
polsek jajaran Polres Mesuji, 
Gabungan anggota Polres 
dan Polsek jajaran, Pokdar 
Kamtibmas Polres Mesuji, 
Para Camat Se-Kab Mesuji, 
Prangkat Desa serta Mas-
yarakat Desa Mulya Agung.
Acara ini langsung dibu-
ka secara simbolis oleh Dir 
Binmas Polda Lampung 
Kombes Pol Anang dengan 
membunyinya pemukulan 
Launching dan pengguntin-
gan tali pita.
 Dir Binmas Polda Lampung 
Kombes Pol Anang menga-

takan, ia mengpresiasi atas 
persiapan menjadikan Kam-
pung Tangguh Nusantara.
 "Saya ucapkan terimkasih 
atas persiapannya yang san-
gat bagus dan nyaman bagi 
kami. Dengan adanya Kam-
pung Tangguh Nusantara 
bentuk solusi yang dimungk-
inkan dapat mencegah atau 
memutus rantai penyebaran 
virus Covid-19, masih kita 
bentuk sinegritas kita dalam 
penyebaran virus Covid-19. 
Untuk bapak Kades agar 
dapat terus mempertah-
ankan Protokol Kesehatan, 
agar tidak tersebar atau ti-
dak adanya Masyarakat 

Desa Mulya Agung yang 
terdampak positif Covid -19 
dan terus memajukan Desa 
Kampung Tangguh dengan 
karya seni Kabupaten Mesu-
ji," harapnya.
  Bupati Mesuji Saply TH 
melalui Sekda Kabupaten 
Mesuji Syamsudin, berpesan 
agar patuhi Protokol Kese-
hatan serta jaga kekompa-
kan.
  "Kami selaku Pemerintah 
Kabupaten Mesuji dan Pol-
res Mesuji telah menetapkan 
Desa Mulya Agung sebagai 
Kampung Tangguh Nusan-
tara, tetap selalu mematuhi 
Protokol Kesehatan, selalu 

kompak serta solit demi ke-
majuan dan mensukseskan 
Desa. Masyarakat Kabupat-
en Mesuji khususnya Desa 
Mulya Agung harus dapat 
mematuhi Protokol Keseha-
tan dalam kegiatan apapun. 
saya ucapkan selamat atas 
diresmikan Desa Kampung 
Tangguh Nusantara dan se-
moga dapat berjalan dengan 
baik serta menjadi contoh 
bagi Desa lainnya," ucapnya.
  Kapolres Mesuji AKBP 
Alim menjelaskan, Launch-
ing Kampung Tangguh Nu-
santara Bumi Ragab Begawe 
Caram, masyarakat yang be-
rada di Desa Mulya Agung 
sampai saat ini masih ber-
status zona biru.
 "Terima Kasih sudah dapat 
mematuhi Protokol Keseha-
tan sehingga dapat memu-
tus rantai penyebaran virus 
Covid -19. Di Kabupaten 
Mesuji dapat diketahui sam-
pai saat ini ada 6 orang yang 
terdampak positif Covid -19, 
maka dari itu DesaKampung 
Tangguh harus menjadi con-
toh bagi Desa lainnya untuk 
melawan penyebarannya 

virus Covid-19 dan jangan 
lupa tetap tawakal kepada 
ALLAH SWT," pungkasnya, 
Jum'at(11/9/2020).
  Kades Mulya Agung, Sony 
mengatakan, Kampung 
tangguh ini adalah hasil 
karya para Ibu-ibu serta ma-
syrakat Desa Mulya Agung, 
hasil bumi dari Desa Mulya 
Agung yang kami manfaat-
kan dan selalu di kembang-
kan demi kemajuan Kam-
pung Tangguh Desa Mulya 
Agung."Kami akan meme-
lihara 100 ribu ikan nila 
yang akan di manfaatkan 
untuk masyarakat sekarang 
dan penerus kami yang ada 
di Desa Mulya Agung. Saya 
ucapkan terima Kasih kepa-
da masyarakat telah men-
dorong saya demi kemajuan 
Desa dan terima Kasih ke-
pada masyarakat yang sudah 
mematuhi protokol keseha-
tan demi memutus rantai 
penyebaran Covid-19 di Ka-
bupaten Mesuji khususnya 
Desa Mulya Agung," ung-
kapnya. (Mihsan)

Bupati Tanggamus Kunjungi 
Korban Asusila di Pekon Sukajadi Kecamatan Pugung

Tanggamus  (FN)

Bupati Tanggamus Hj. 
Dewi Handajani kem-
bali melakukan kun-

jungan Korban Asusila pekon 
Sukajadi kecamatan Pugung 
serta silaturahmi sekaligus 
memberikan bantuan kepada 
dua Pondok Pesantren (Pon-
pes) di dua Kecamatan,Jum’at 
11 september 2020.
  Turut mendampingi Bupati, 
Staf Ahli Bupati Firman Ranie, 
Anggota DPRD Tanggamus 
Wahyu, Kepala OPD PP,PA 
Edison,Ketua PKK Sri Nila 
Wati Sya� ’i,Ketua Dekaranas-
da Nuraini Lubis, Kabag Kesra 
Arpin, Kabag protokol Riens 
Abdul Kadir serta Camat/Us-
pika setempat.
  Adapun Ponpes yang dikun-
jungi Bupati yakni Ponpes Al-
palah Pekon Gunung Kasih 
Kecamatan Pugung dan Pon-
pes Sikatur Halimin Pekon 
Banjar Masin Kecamatan Bu-
lok.
  Bupari Hj.Dewi Handajani 
dalam.wawancaranya kepada 
awak media bahwa kami me-
ngunjungi korban asusila yang 
ada di pekon sukajadi pugung 
menyampaikan rasa prihatin 
kami kepada korban dari pada 
perbuatan asusila yaitu ananda 
ayu yang berumur 24 tahun, 
dan kami memberikan seman-
gat dalam menghadapi ujian 
ini dan tentunya kami akan 
mengambil langkah-langkah 
untuk memberikan bantuan 

dan juga support kepada kor-
ban dan keluarganya, serta 
pelakunya akan ditindak ses-
uai dengan hukum yang ber-
laku,”terang bunda dewi.
  Selesai mengunjungi korban 
asusila rombongan melanjut-
kan kunjungan kedua pondok 
yang ada di dua kecamatan 
yakni kecamatan pugung dan 
kecamatan bulok, kunjun-
gan ini dilakukan adalah un-

tuk bersilaturahmi dan untuk 
mengenal secara langsung 
kondisi dan keadaan pondok 
pesantren yang dikunjungi, 
serta sekaligus memberikan 
bantuan kepada Ponpes yang 
ada di Kabupaten Tanggamus, 
sesuai prosedur serta pers-
yaratan yang ada.
  “Bantuan ini kami berikan 
berdasarkan jumlah santri-
awan dan santriwati yang ada, 
sehingga tidak menimbul-

kan kecemburuan sosial. Saat 
ini ada 25 pondok pesantren 
yang akan diberikan bantu-
an. Saya berharap bantuan ini 
dapat dipergunakan dengan 
sebaik-baiknya,” kata Bupati.
  Selain itu Bupati mengajak 
para pengasuh dan santri pon-
dok pesantren, dalam masa 
pandemi Covid-19, senantiasa 
melakukan pencegahan agar 
Covid 19 tidak menyebar di 
Kabupaten Tanggamus.

  Lebih lanjut, Bupati menyam-
paikan keinginannya, agar di 
setiap pondok pesantren ter-
sedia sarana dan prasarana 
kebersihan yang layak dan me-
madai, agar dapat menjalank-
an pola hidup bersih dan se-
hat, seperti MCK (Mandi Cuci 
Kakus) atau hal-hal yang ber-
manfaat lainnya.
  Bupati juga berharap melalui 
bantuan yang diberikan dapat 
meningkatkan motivasi para 

pengasuh dan santri dalam 
menjalankan aktivitasnya, un-
tuk mewujudkan Kabupaten 
Tanggamus yang agamis.
  “Adapun jumlah bantuan 
yang diberikan adalah den-
gan menghitung jumlah sant-
ri per pondok dikali 200 ribu 
Rupiah per santri. Sedangkan 
untuk distribusinya, akan di-
transfer ke rekening pondok 
masing-masing,”tutup Bunda 
Dewi.
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Nasional
JAKARTA (FN) - 
  Patut diapresiasi kerja keras Unit 
Narkoba, Polsek Kebun Jeruk Pol-
res Metro Jakarta Barat yang telah 
berhasil mengungkap peredaran 
narkoba jenis sabu sebanyak 1,3 
Kg. Tangkapan besar petugas ke-
polisian tersebut hasil pengung-
kapan di sebuah kawasan di Duri 
Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
  Kapolsek Kebun Jeruk Kom-
pol Sigit R Kumono didampingi 
Kanit Reskrim Polsek Kebon Je-
ruk AKP Yudi dan Panit Narko-
ba Iptu Subartoyo mengatakan 
jaringan narkoba sabu terse-
but diketahui berasal dari da-
lam salah satu Lapas di Jakarta. 
  Pengungkapan berawal dari ter-
tangkapnya pengecer kecil yang bi-
asa beredar Kebun Jeruk, berang-
kat dari situ, dua pria pengedar 

narkoba kelas kakap tertangkap.
  “Kedua pria berinisial MHL (30), 
AGL (37) diamankan di Wilayah 
Duri Kepa, Kampung Guci, Kebon 
Jeruk, Jakarta Barat.” ujar Sigit saat 
rilis kasus di Mapolsek Kebun Jeruk 
Jakarta Barat, Jumat (11/9/2020).
  Dalam penangkapan tersebut, 
polisi temukan 1,3 kg lebih narko-
ba jenis sabu yang bernilai hampir 
2 miliar rupiah, di dalam salah 
satu kamar kos milik salah seo-
rang tersangka yang diamankan.
  Dalam hasil pemeriksaan, 
kedua pengedar yang dia-
mankan ternyata sudah be-
raksi sejak bulan Maret 2020.
  "Mereka sudah 15 sampai 20 kali 
mengedarkan sabu," ujar Sigit.
  Diduga kuat, sabu seber-
at 1,3 kg itu dikendalikan oleh 
napi di dalam lapas tersebut.

  Saat ini, pihak Polsek Kebon Jeruk 
bersama Satnarkoba Polres Metro 
Jakarta Barat masih mendalami ka-
sus narkoba dalam Lapas tersebut. 
  Sementara hingga kini polisi ber-
hasil menangkapnya 7 tersangka, 
dua diantaranya merupakan ba-
gian dari sindikat peredaran nar-
koba Lapas, sementara kina orang 
kainnya merupakan pengecer 
kecil yang bertugas menge-
darkan paket paket kecil sabu.
  Para tersangka dan barang bukti 
telah diamankan di Mapolsek Ke-
bun Jeruk Jakarta Barat, atas per-
buatannya para pelaku dikenakan 
pasal 112 dan 114 KUHP tentang 
penyalahgunaan dan peredaran 
zat narkotika dengan ancaman 
hukuman 20 tahun penjara. 
(Heru/Hms)

Ungkap Sindikat Pengedar Narkoba Jaringan Lapas, Polisi Temukan 1,3 Kg Sabu

Kunker ke Lampung, Ini Pesan Kemendes Soal Penggunaan Dana Desa 

BANDARLAMPUNG - 
Dalam kunjungan kerjanya ke 
Lamp!ung, Menteri Desa, Pem-
bangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi (Kemendes PDTT), 
Abdul Halim Iskandar berpe-
san kepada Pemerintah Provin-
si Lampung dalam penggunaan 
dana desa (DD) ditekankan un-
tuk program Padat Karya Tunai 
Desa (PKTD), melalui swakelola.
  Hal tersebut terungkap da-
lam pidato Mendes PDTT Abdul 
Halim Iskandar di Gedung Pu-
siban, Komplek Kantor Guber-
nur Lampung, Sabtu (12/9/2020). 
   "Tolong dipegang benar oleh kita 

semua dalam konteks melakukan pen-
gelolaan dana desa, prinsip penggu-
naan dana desa adalah swakelola dan 
PKTD," ujar Menteri Abdul Halim.
  Menurut Abdul Halim, penekanan 
dana desa untuk PKTD ini, ber-
imbas terhadap penyerapan tena-
ga kerja, peningkatan daya beli 
warga masyarakat sekaligus pen-
ingkatan perputaran ekonomi.
   Pelaksanaan PKTD, tambah 
dia, menjadi salah satu faktor 
yang benar-benar efektif terha-
dap penurunan kemiskinan didesa.
  "Bulan September ini saya berharap 
PKTD ini digerakan semaksimal 
mungkin agar terjadi kenaikan angka-

tan kerja dan penurunan kemiskinan 
dan ini akan berdampak juga pada 
pertumbuhan ekonomi," katanya.
  Abdul Halim mengingatkan, 
hal itu dilakukan, karena kehad-
iran dana desa sebagai repre-
sentasi hadirnya negara di mas-
yarakat benar-benar dirasakan. 
  "Menjadi catatan kita semua supaya 
dana desa cepat dirasakan kehadiran-
nya. PKTD dan model swakelola be-
nar-benar menjadi nafas pengelolaan 
penggunaan dana desa dalam pem-
bangunan di desa-desa," pesannya.
  Usai kunjungan di Kantor Gu-
bernur Lampung, Wagub Nunik 
mendampingi Mendes PDTT,   Ab-

dul Halim Iskandar melakukan 
peninjauan Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes) di Desa Negeri 
Ulangan Jaya, Kecamatan Neg-
eri Katon, Kabupaten Pesawaran. 
  Hadir mendampingi Mendes Ab-
dul Halim, Wakil Gubernur Lam-
pung Chusnunia Chalim (Nunik) 
dan Anggota DPD RI Jihan Nurlela.
   Tampak, acara ini diikuti juga di 
antaranya oleh koordinator dan pen-
damping desa serta Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat, Desa 
dan Transmigrasi di 13 Kabupaten di 
Provinsi Lampung.(Heru/Adpim)

Mendes PDTT Kagum Melihat Kain Tapis Lampung di Pesawaran

PESAWARAN - 
  Mendes PDTT Abdul Halim Iskan-
dar dengan didampingi oleh Wagub 
Nunik, usai kunjungannya di Kan-
tor Gubernur Lampung, melakukan 
peninjauan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) di Desa Negeri Ulangan 
Jaya, Kecamatan Negeri Katon, Ka-
bupaten Pesawaran, Minggu (13/9). 
Pada kunjungan tersebut, Menteri 
Abdul Halim terlihat kagum meli-
hat kerajinan kain Tapis Lampung.
  Sementara itu, Wagub Nunik 
mengatakan Provinsi Lampung 
sendiri pada tahun 2020 ini 
mendapat alokasi dana desa sebe-
sar Rp. 2,427 triliun. Sampai saat 
ini realisasi mencapai Rp. 1,875 
triliun atau sebesar 77,25 pers-
en  selesai pencairan tahap kedua.
  "Dari realisasi tersebut dana desa 
yang dipergunakan untuk kegia-

tan BLT desa sebesar Rp. 490 mili-
yar dan mengcover 269.598 kepa-
la keluarga," ujar Wagub Nunik.
Nunik melanjutkan untuk kegia-
tan Padat Karya Tunai realisasi 
sebesar Rp. 487 miliyar dengan 
menyerap 70.937 tenaga kerja 
dan untuk kegiatan sarana prasa-
rana tercatat sebesar Rp.1,1 tri-
liun dan telah terealisasi sebesar 
Rp.532 miliyar atau 48,46 persen.
"Alhamdulillah, sejauh ini penye-
lenggaraan dan pelaksanaan pem-
bangunan dan pemberdayaan 
di desa melalui dana desa dapat 
berjalan dengan baik sesuai den-
gan ketentuan perundang-un-
dangan yang berlaku," katanya.
  Nunik menyebutkan Pemerintah 
Provinsi Lampung juga mempunyai 
Program Desa Berjaya yang dida-
lamnya terdiri dari program Smart 

Village dan Pengentasan Desa Ter-
tinggal, Pengembangan Kawasan 
Perdesaan dan Transmigrasi. 
  "Program ini adalah program 
yang terintegrasi antara pemerintah 
provinsi, kabupaten, desa termasuk 
dengan pihak lain diluar pemerin-
tah seperti perguruan tinggi, dun-
ia usaha, praktisi dan melibatkan 
juga para penggiat desa," ujarnya.
  Nunik mengatakan program smart 
village  ini hadir untuk mengatasi 
masalah integrasi dan konektivitas 
dengan membangun dan meny-
iapakan sistem yang terintegrasi 
dari tingkatan desa hingga provinsi.
  "Yang memanfaatkan teknologi 
informasi yang didalamnya un-
tuk peningkatan pelayanan ad-
ministrasi desa, pelayanan pub-
lik, aktivitas ekonomi warga dan 
kegiatan kemasyarakatan lainn-

ya. Aplikasi ini kita berikan se-
cara gratis kepada desa yang ada 
di Provinsi Lampung," katanya.
 Selanjutnya, dalam hal Pengentasan 
Desa Tertinggal, Pengembangan Ka-
wasan Perdesaan dan Transmigrasi, 
Nunik menjelaskan Pemerintah 
Provinsi Lampung sendiri melaku-
kan pembinaan dan pendampin-
gan intensif yang terintegrasi lintas 
sektoral pada masing-masing OPD 
terkait berdasarkan pada penilaian 
Indeks Desa Membangun (IDM). 
  "Dengan program ini kita akan 
mengentaskan desa-desa tersebut 
dari ketertinggalannya," ujarnya.
   Nunik mengajak sinergitas a tara 
pemerintah pusat bersama provinsi 
dan kabupaten/kota terhadap pro-
gram-program untuk membangun 
desa yang ada di Provinsi Lampung.
(Heru/Adpim)

Dukung Pengetatan PSBB, JMSI Tunda 
Rencana Pelantikan Pengurus Pusat

JAKARTA (FN) - 
  Rencana pelantikan Pen-
gurus Pusat Jaringan Media 
Siber Indonesia (JMSI) di-
tunda menyusul pengetatan kem-
bali Pembatasan Sosial Berska-
la Besar (PSBB) di DKI Jakarta. 
  Sedianya selain pelantikan, Pen-
gurus Pusat JMSI juga berencana 
menda� arkan organisasi perusa-
haan media siber ini ke Dewan Pers.
  “Pelantikan Pengurus Pusat kami 
tunda dulu sampai situasi pan-
demi di Jakarta memungkinkan. 
Kita percaya pemerintah baik di 
pusat dan daerah tengah bekerja 
keras mengatasi situasi pandemi. 
Kita juga bertanggung jawab 
dan berkewajiban memberikan 
dukungan karena darurat keseha-
tan ini mengancam kita semua,” 
ujar Teguh Santosa, Kamis (10/9).
  “Untuk waktu penda� aran se-
bagai konstituen Dewan Pers 
masih dikomunikasikan kembali. 
Kami sudah siap 100 persen, dan 
telah menyampaikan penda� -
aran berkas penda� araran awal 
pekan lalu (Selasa, 1/9),” sam-
bung Teguh lagi dalam keteran-
gan kepada media di Jakarta.
   Sedianya pelantikan Pengurus 
Pusat JMSI dilakukan pada hari 
Senin (14/9) diikuti penda� aran 
JMSI sebagai konstituen Dewan 
Pers pada hari Selasa (15/9).
Sejauh ini komunikasi JMSI den-
gan Dewan Pers berlangsung 
dengan cukup baik. Wakil Ketua 
Dewan Pers Hendry Ch. Bangun 
mengatakan dirinya akan menga-
wal penda� aran JMSI sehingga or-
ganisasi pers yang didirikan pada 
8 Februari lalu di Banjarmasin, 
Kalimantan Selatan segera terda� -
ar sebagai konstituen Dewan Pers.
  Anggota Dewan Pers dan Ket-
ua Komisi Penelitian, Pendata-
an dan Rati� kasi Pers, Ahmad 
Djauhar, ketika menerima ber-
kas penda� aran awal JMSI 

dari Sekjen Mahmud Marha-
ba juga menyampaikan hara-
pan yang kurang lebih sama. 
  Anggota Dewan Pers lainnya, 
Agung Dharmajaya, yang juga 
Ketua Komisi Hukum dan Pe-
rundang-undangan, mengatakan 
dirinya mengenal baik pengurus 
JMSI dan mengakui bahwa organ-
isasi ini didirikan dengan tekad 
untuk ikut membangun ekosistem 
pers yang sehat dan profesional.
“Kami akan kawal penda� -
aran JMSI sebagai konstit-
uen Dewan Pers,” ujar Ket-
ua Dewan Pakar JMSI ini.
  Rapat Pleno Juga Ditunda
Selain pelantikan Pengurus Pu-
sat JMSI dan penda� aran JMSI 
sebagai konstituen Dewan Pers, 
kegiatan lain yang direncanakan 
adalah Rapat Pleno Pengurus Pu-
sat yang diperluas dengan meli-
batkan Pengurus Daerah JMSI.
  “Ada beberapa program kerja 
yang sudah dibahas dalam rapat 
secara virtual beberapa waktu 
lalu, dan tadinya akan dibicara-
kan dengan lebih serius melibat-
kan Pengurus Daerah JMSI yang 
menghadiri pelantikan Pengurus 
Pusat JMSI dan penda� aran JMSI 
sebagai konstituen Dewan Pers. 
Namun melihat perkembangan 
pandemi, hal ini juga harus kita 
tunda sampai situasi memungk-
inkan,” kata Teguh Santosa lagi. 
 Dia juga menambahan, dalam 
waktu dekat JMSI akan meng-
gelar rapat terbatas secara virtual 
untuk membahas agenda kegiatan 
Hari Pers Nasional (HPN) 2021.
  “Kami akan mencari cara terbaik 
sehingga HPN 2021 tetap dapat 
dirayakan dengan baik. Berbagai 
perlombaan karya jurnalistik 
akan diselenggarakan. Kegiatan 
ini akan dipimpin Ketua Bidang 
Pendidikan, Pelatihan, dan Liter-
asi, Sdr. Ramon Damora,” demiki-
an Teguh Santosa. [JMSI]
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Seminar Daring RTIK Berkreasi, Dosen IIB Darmajaya 
Bicara Konsep Smart Village

BANDARLAMPUNG –
Dosen Institut Informatika dan 
Bisnis (IIB) Darmajaya menjadi 
pembicara dalam seminar daring 
Digital Government #RTIK Ber-
kreasi “Pembangunan Smart Vil-
lage di Tulang Bawang” Minggu, 
(6/9/20).
  Kegiatan tersebut diselenggara-
kan oleh Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Tulang 
Bawang, Relawan TIK, Siber-
kreasi dan IIB Darmajaya dengan 
pembicara Sekretaris Jenderal 
RTIK sekaligus Dosen IIB Dar-
majaya Dr. Muhammad Said Ha-

sibuan, S.Kom., M.Kom. dan Dr. 
Chairani Fauzi, S.Kom., M.Eng., 
serta Kepala Dinas Kominfo 
Tulang Bawang Dedi Palwadi. 
Adapun dalam seminar daring 
dihadiri oleh ratusan peserta dari 
berbagai macam profesi.
  Kepala Dinas Kominfo, Tulang 
Bawang, Dedi Palwadi dalam 
paparannya mengatakan dalam 
Era Revolusi Industri 4.0 peman-
faatan teknologi digital harus 
dilakukan untuk pembangunan 
daerah. “Karena dengan mengua-
sai teknologi digital maka dapat 
menguasai Era Revolusi Industri 

4.0. Kabupaten Tulang Bawang 
telah melakukan kerjasama den-
gan Kabupaten Banyuwangi yang 
menjadi percontohan terbaik 
penerapan smart kampung oleh 
pemerintah,” ungkapnya.
 Dari kegiatan ini, Dedi meng-
harapkan adanya masukan un-
tuk menerapkan Smart Village 
di Kabupaten Tulang Bawang. 
“Karena dengan membangun 
dari pinggiran yakni desa maka 
pembangunan kecamatan dan 
kabupaten, provinsi hingga pu-
sat berdampak. Tulang Bawang 
juga memiliki UMKM yang telah 

menawarkan produknya melalui 
website namun belum maksi-
mal. Diharapkan dari Relawan 
TIK dapat memberikan masukan 
untuk pembangunan digital di 
Tulang Bawang,” ujarnya.
  Dr. M. Said Hasibuan menerang-
kan konsep Smart Village ha-
rus didukung oleh beberapa hal. 
“Society yakni masyarakat bisnis, 
masyarakat ekonomi, masyarakat 
informasi, dan masyarakat 
mandiri. Adanya infrastruktur 
pendukung seperti energi, broad-
band, dan sensor,” tuturnya.
 Juga didukung teknologi yang 

akan digunakan seperti solar cell, 
internet, dan IoT. “Dimana pen-
erapannya akan membuat smart 
energy, smart farm, smart ser-
vice, smart home, smart ekonomi 
dan smart education,” ujarnya.
  Doktor lulusan UGM ini juga 
menjelaskan untuk memacu im-
plementasi tersebut setiap desa 
diberikan reward dan punish-
ment dalam penerapan konsep 
Smart Village. “Seperti Kominfo 
yang menyematkan Banyuwangi. 
Kami teman-teman Relawan TIK 
akan membantu dalam menen-
tukan indikator penilaian,” im-

buhnya.
  Dr. Chairani Fauzi menambah-
kan penerapan IoT juga terma-
suk dalam Smart Home. “Setiap 
orang dapat mengontrol aktivitas 
peralatan rumah dengan meng-
gunakan android,” ungkapnya.
  Pemanfaatan IoT dalam Smart 
Home juga menggunakan renew-
able energy. “Penghematan en-
ergi dan ramah lingkungan juga 
sangat baik dalam konsep Smart 
Home maupun Smart Village,” 
pungkasnya. (Sum: LV)

Mahasiswa KKN Mandari UMKO adakan Sosialisasi Pertanian dan Peternakan di Desa Kinciran

Lampung Utara, (FN)
Mahasiswa KKN Mandiri Uni-
versitas Muhammadiyah Ko-
tabumi (UMKO) 2020 men-
gadakan sosialisasi pertanian 
dan peternakan di Desa Kinci-
ran Kecamatan Abung Tengah, 
Lampung Utara (Lampura). 
Rabu (9/9/2020)
 Sosialisasi yang mengusung 
tema ” Bercocok Tanam dan 
Beternak di musim Kemarau”. 
di Ikuti puluhan warga desa 
setempat dengan mendatang-
kan pemateri dari Dosen FPP 
UMKO. Kegiatan tersebut para 

mahasiswa tetap mengutamakan 
Protokol kesehatan Covid -19 
dengan menyiapkan tempat cuci 
tangan dan jaga jarak untuk pe-
serta sosialisasi.
  Di ketahui, Kegiatan ini mer-
upakan program kerja selama 
proses KKN mandiri UMKO di 
desa kinciran dengan jumlah 
anggota Lima orang yaitu Arif 
Prasetyo Wibowo, A. Ray Mi-
zar Ade Putra, Yahya Maualana 
Andika, Uswati Husna dan Liv-
ia Natini Tamura. Hal ini juga 
berdasarkan hasil dari observasi 
mahasisiswa KKN yang meny-

impulkan bahwa perlu adanya 
kegiatan ini.
 Pemberian materi diberikan 
langsung oleh dosen FPP UMKO 
sebagai narasumber pada acara 
ini. Mereka adalah Boby Arya 
Putra, S.Pt., M.Pt., Dony Ahmad 
Yura, S.Pt., M.Pt., Nyang Vania 
Ayuningtyas Harini, S.P., M.Si., 
dan Eko Abadi N., S.P., M.Si.
  Dalam Pemaparan materi yang 
disampaikan Narasumber terb-
agi bagi menjadi dua pokok 
pembahasan, pertama mengenai 
Peternakan yaitu; cara pemberi-
an pakan komplet bagi peternak 

kambing di musim kemarau, 
dan kedua mengenai pertanian 
yaitu; Budidaya tanaman dan 
ikan dalam ember di musim ke-
marau.
  Antusiasme masyarakat sangat 
banyak dalam mengikuti acara 
tersebut namun tetap berjalan 
dengan sangat kondusif dan 
mengikuti protokol kesehatan 
Covid-19. Masyarakat Desa 
Kinciran sebagai peserta dari 
kegiatan ini pun aktif bertanya 
dan berdiskusi sehingga kegia-
tan dapat berjalan sesuai dengan 
sangat baik. (Sum/LV)

Inkubitek Darmajaya 
Kontrak Kerjasama den-

gan Pemenang DSC 2020
BANDARLAMPUNG –
Inkubator Bisnis dan Teknolo-
gi (Inkubitek) Institut Informa-
tika dan Bisnis (IIB) Darmajaya 
melakukan penandatangan kon-
trak kerjasama kepada pemenang 
Darmajaya Startup Competition 
(DSC) 2020.
  Ketiga tenant yang mendapatkan 
bantuan modal usaha yakni Berkat 
Fa’atulo Tenant BelovePack, Wisnu 
A. Anas Tenant Neyszra Fams, dan 
Ryan Dwi Tenant Roti Bakar Vari-
an Rasa. Sebelumnya ketiga tenant 
telah mengikuti rangkaian DSC 
2020 dari bulan Mei hingga Juni 
2020.
  Tenant BelovePack merupakan 
jasa pembuatan dan cetak kema-
san, Neyszra Fams bergerak dalam 
jasa produksi foto, video, dan au-
dio. Kemudian, Roti Bakar Varian 
Rasa dengan inovasi rasa barbe-
que, teriyaki, saus tiram dan lain-
lain.
   Kepala Bagian Inkubitek dan Ca-
reer Center IIB Darmajaya, Lilla 
Rahmawati, S.Sos., M.M., menga-
takan penandatanganan kerjasa-
ma ini juga untuk mendapatkan 
pendampingan prainkubasi dan 
inkubasi. “Pemenang juga diper-
siapkan untuk mengikuti kompeti-
si pendanaan tahap lanjut,” ungkap 
dia Rabu, (9/9/20).

 Pemenang juga mendapatkan 
bantuan dana sebesar Rp10 juta 
masing-masing. “Ketiga tenant 
tersebut dikelola oleh mahasiswa 
dan alumni,” ujarnya.
 Lilla –biasa dia disapa – men-
erangkan setelah ini akan dilaku-
kan pendampingan kepada tenant 
dalam menjalankan usahanya. “Se-
moga dengan diberikan pendamp-
ingan usahanya dapat berkembang 
menjadi lebih besar dan mening-
kat,” imbuhnya.
 Sementara, Wakil Rektor 3 IIB 
Darmajaya, Muptihan � aib, 
S.Sos., M.M., mengatakan kegiatan 
DSC 2020 merupakan ajang tahu-
nan yang menjadi program Inku-
bitek IIB Darmajaya. “Kita ingin 
di Provinsi Lampung lahir tenant 
atau startup-startup baru dari 
kampus yang dapat menasional,” 
ungkapnya.
 Selama ini, lanjut Muprihan, IIB 
Darmajaya juga memberikan ru-
ang kepada mahasiswa untuk 
menjalankan kegiatan usaha. “Ti-
dak hanya kemampuan akademis 
yang diberikan kepada mahasiswa 
tetapi mereka juga diberikan ke-
mampuan entrepreneur. Sehing-
ga lulusan IIB Darmajaya mampu 
bersaing dalam dunia kerja mau-
pun menciptakan lapangan kerja 
baru,” pungkasnya.(Sum/ LV)
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IIB Darmajaya Terima Ribuan Paket Perdana Kuota untuk PMBJJ
Bandar Lampung (FN) 
Institut Informatika dan Bisnis 
(IIB) Darmajaya menerima ribuan 
perdana paket kuota internet gratis 
Telkomsel untuk mahasiswa pada 
program merdeka belajar jarak 
jauh (PMBJJ).
  Puluhan ribu paket perdana 
tersebut diterima Wakil Rektor 
4 IIB Darmajaya, Prof. Dr. Ir. RA 
Bustomi Rosadi, M.S. yang diwaki-
li Kepala Bagian Kerjasama IIB 
Darmajaya, Ketut Artaye, S.Kom., 
M.T.I., oleh Account Manager PT 
Telkomsel Dharma Setiawan pada 
Rabu, (9/9/20). Pemberian paket 
perdana juga bagian dari kerjasa-
ma IIB Darmajaya dengan PT Tel-
komsel.
 Dharma Setiawan mengatakan 
pemberian perdana paket kuota in-
ternet gratis Telkomsel merupakan 
sinergi dalam mendukung PMBJJ. 
“Paket ini gabungan antara ilmu-
pedia dan conference yang dapat 
digunakan untuk mengakses atau 
aplikasi atau website edukasi untuk 
proses perkuliahan,” ungkapnya.
 Paket perdana kuota internet ini 

agar dapat dimanfaatkan dengan 
baik. “Paket kuota ini diharapkan 
dapat membantu selama perkulia-
han,” ujarnya.
 Sementara, Wakil Rektor 4 IIB 
Darmajaya, Prof. Dr. Ir. RA Bus-
tomi Rosadi, M.S., menyambut 
baik kerjasama yang terjalin den-
gan PT Telkomsel. “Kita mendapat 
1030 paket perdana kuota internet 
gratis yang akan digunakan dalam 
pembelajaran daring,” ungkapnya.
 Kampus akan memberikan paket 
perdana tersebut kepada maha-
siswa. “Kita akan lakukan pendata-
an kepada mahasiswa untuk diber-
ikan paket perdana kuota gratis 
ini,” ujarnnya.
 Prof Bustomi –biasa dia disapa – 
menerangkan paket kuota ini agar 
digunakan secara baik dan mak-
simal dalam mendukung kegiatan 
pembelajaran jarak jauh. “Dengan 
belum berakhirnya wabah pan-
demi Covid-19 diharapkan pem-
belajaran daring juga dapat mak-
simal dan efektif untuk mencegah 
penyebarannya,” pungkasnya.
(Sum/ LV)

Mengabdi untuk Persyarikatan Muhammadiyah, Mahasiswa KKN Mandiri 
UMKO 2020 Melaksanakan Penarikan KKN

Lampung Utara (FN)
Mahasiswa KKN Mandiri Uni-
versitas Muhammadiyah Ko-
tabumi (UMKO) 2020 melak-
sankan penarikan di Pondok 
Pesantren Muhammadiyah K.H 
Ahmad Dahlan Kotanegara Ilir 
Kecamatan Sungkai Utara, Lam-
pung Utara, Kamis (10/9/2020) 
lalu.
  Penarikan dilaksanakan di aula 
Pondok Pesantren Muhammad-
iyah K.H Ahmad Dahlan Yang 
dihadiri oleh Ketua Yayasan 
Pondok Pesantren Muhammad-

iyah K.H Ahmad Dahlan yaitu 
ustadz Hamimmin’an, S.Kom.I, 
DPL (Dosen Pembimbing Lapa-
ngan) Dra. Eny Munisah M.Pd, 
ustadz/ustadzah, santri/sant-
riwati dan Peserta KKN yaitu 
Widia Retno, Amaliah, Widi-
ya Sari, Irawan Saputra dan M. 
Iqbal Roid dengan mematuhi 
protokol kesehatan.
  Adapun dalam sambutannya, 
Dra. Eny Munisah, M.Pd men-
gatakan beberapa poin penting 
yakni landasan pemikiran ter-
laksananya Kuliah Kerja Nyata 

yaitu pengaplikasian dari Tri 
Dharma Perguruan Tinggi itu 
sendiri dan alasan mahasiswa 
memilih Pondok Pesantren Mu-
hammadiyah Boarding School, 
yang terletak di desa Kotanega-
ra Ilir Kecamatan Sungkai Utara 
sebagai tempat yang ideal untuk 
pengabdian kepada masyarakat.
  Hal serupa pula dikatakan oleh 
ustadz Hammimin’an, S.Kom.I 
bahwa sudah menjadi tugas ma-
hasiswa melakukan perubahan 
pada masyarakat.
   Antusias dari santri/santriwa-

ti sangat terlihat dari penampi-
lan-penampilan yang terdiri 
dari senam kreasi, perkusi, tari 
daerah, tari kreasi, speech, pui-
si, pidato bahasa arab, solo song 
dan nasyid.
  Pada kesempatan ini pula ma-
hasiswa KKN Mandiri 2020 
Universitas Muhammadiyah 
Kotabumi berharap bahwa den-
gan adanya serangkaian kegia-
tan yang telah dilakukan dapat 
menjadi wadah berkembang dan 
menambah wawasan. (Sum/LV)

Dosen IIB Darmajaya Sampaikan Konsep Digital Payment
BANDARLAMPUNG –
Penerapan Digital Payment terh-
adap Usaha Mikro Kecil dan Me-
nengah (UMKM) mendukung 
pemulihan ekonomi nasional 
(PEN) di tengah wabah pandemi 
Covid-19.
Hal ini terungkap dalam seminar 
daring Digital Economy #RTIK 
Berkreasi yang digelar Kement-
erian Komunikasi dan Informa-
tika, Relawan TIK, Siberkreasi, 
dan Institut Informatika dan 
Bisnis (IIB) Darmajaya melalui 
zoom meeting dengan topik 
Pengembangan Digital Econo-
my di Provinsi Lampung, Sabtu, 
(12/09/20).
Adapun pembicara Ketua RTIK 
Indonesia Fajar Eri Dianto dan 
Sekjen RTIK Indonesia sekaligus 
Dosen IIB Darmajaya Dr. M.Said 
Hasibuan, S.Kom., M.Kom. Fajar 
Eri Dianto mengatakan pemer-
intah saat ini sedang berupaya 

melakukan PEN atas wabah pan-
demi Covid-19 yang masih terja-
di.
“Untuk mendukung langkah 
tersebut terdapat kebijakan yang 
sudah dilakukan dengan perce-
patan reformasi ekonomi Indo-
nesia, pelonggaran pembatasan 
sosial berskala besar (PSBB), 
menyiapkan infrastruktur in-
ternet, meningkatkan aktivitas 
bisnis online masyarakat dan 
yang terpenting melakukan pen-
ingkatan UMKM,” ungkapnya.
Menurutnya, skema untuk mem-
bantu UMKM agar tetap bertah-
an juga dilakukan pemerintah. 
“Adanya stimulus, relaksasi dan 
restrukturisasi kredit, membe-
baskan pajak penghasilan selama 
enam bulan dan lainnya. UMKM 
juga tidak lagi menawarkan pro-
duknya secara manual dalam 
suasana wabah pandemi ini,” 
ujarnya.

UMKM dapat menjual produkn-
ya melalui marketplace maupun 
platform media sosial seperti 
facebook dan instagram. “Pem-
bayaran juga dapat dilakukan 
nontunai dengan memanfaat-
kan teknologi melalui QR Code. 
Transaksi menjadi cepat dan 
e� sien,” tuturnya.
Tak hanya e� sien, setiap UMKM 
juga dapat menda� arkan diri 
untuk mendapatkan QR Code 
dalam menunjang metode pem-
bayarannya. “Syaratnya juga mu-
dah dan langsung divalidasi oleh 
Bank Indonesia untuk diberikan 
QR Code unik yang tidak akan 
sama setiap UMKM,” jelasnya.
Sementara, Dr. M. Said Hasi-
buan menerangkan digital pay-
ment juga dapat dilakukan untuk 
UMKM di Provinsi Lampung. 
“Saat ini Kabupaten Tulang-
bawang sedang membangun 
smart village yang didalamnya 

juga terdapat ekosistem UMKM 
dalam mendukung transaksi dig-
ital,” ungkapnya.
Berdasarkan data Bank Indone-
sia, tahun 2019 jumlah uang elek-
tronik yang beredar mengalami 
peningkatan. “Platform digital 
sangat menunjang dalam men-
dukung perekonomian dalam 
masa pandemi ini. Karena den-
gan digital payment setiap indi-
vidu dapat bertransaksi apa saja,” 
tuturnya.
Doktor lulusan UGM ini juga 
menampilkan video bagaimana 
Amazon memberikan kemuda-
han pengguna dalam melaku-
kan transaksi. “Karena dengan 
menggunakan QR Code, peng-
guna dapat melakukan transaksi 
lebih cepat dan mudah. Semua 
juga akan terekam dengan baik 
menjadi pemasukan daerah,” tu-
tupnya. (Sum/LV)

Pemerintah harus sigap dalam 
mencegah penyebaran covid-19 
di Lampung Utara

Lampung Utara (FN)
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lampung Utara 
(Lampura) menyampaikan kritik kepada pemerintah Kabupaten 
Lampung Utara tentang peran dan tugas Gugus tugas Covid-19 
Lampung Utara untuk lebih bekerja keras dalam mencegah 
penyebaran virus corona. Pasalnya di Lampura kasus Covid-19 
terus meningkat dari hari ke hari.
  Dedi Ariyanto ketua IMM Lampung utara mengatakan saat ini 
ada tambahan sebanyak 26 warga Kabupaten Lampung Utara 
positif terpapar covid-19. Hal itu berdasarkan hasil swab test 
Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Lampung 
di Bandar Lampung, Sabtu, 12 September 2020 dan sampai saat 
ini total kasus Covid-19 di Lampung Utara sudah mencapai 76 
kasus.
  Seperti yang diketahui kasus positif Covid-19 di Indonesia ter-
us meningkat dan saat ini sudah mencapai lebih 200 ribu kasus 
lebih di seluruh Indonesia. Menjadikan Indonesia menjadi neg-
ara yang ditakuti dunia karena kasus covidnya.
  Sebagai tambahan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung meng-
umumkan terdapat 44 penambahan kasus baru, yang terkon-
� rmasi positif Virus Corona (Covid-19), Sabtu (12/9/2020) ke-
marin. Ada pun 44 kasus baru ini, mencatatkan rekor terbanyak 
kedua dan menjadi yang tertinggi pertama di Lampung selama 
masa pandemi Covid-19.
  Dalam penambahan 44 kasus baru ini, Lampung Utara turut 
mencatatkan rekor penambahan terbanyak dalam sehari menca-
pai 26 kasus. Berdasarkan hal tersebut sudah saat tim gugus tu-
gas penanganan covid-19 di Lampung Utara untuk bekerja lebih 
keras dalam mencegah penularan virus corona ini.
  Selain itu Dedi juga menambahkan agar berbagai kebijakan pe-
merintah kabupaten Lampung Utara tentang kondisi Lampung 
Utara saat ini diharapkan segera diterbitkan yang berkaitan den-
gan protokol kesehatan seperti kebijakan atau himbauan dikan-
tor-kantor agar menerapkan protokol kesehatan, masyarakat 
agar menghindari keramaian di seluruh wilayah kabupaten 
Lampung Utara serta agar menjaga kesehatan, mencuci tangan, 
memakai masker dan menjaga jarak.
  Kami IMM Lampung Utara berharap ada kebijakan dan ga-
gasan yang tepat untuk memaksimalkan ikhtiar dalam penan-
ganan dan pencegahan covid-19 di Lampung Utara. (Sum/LV)
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Dukung Pengetatan PSBB, JMSI Tunda Rencana Pelantikan Pengurus Pusat

JAKARTA – 
Rencana pelantikan Pengurus Pu-
sat Jaringan Media Siber Indonesia 
(JMSI) ditunda menyusul penge-
tatan kembali Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakar-
ta.
  Sedianya selain pelantikan, Pen-
gurus Pusat JMSI juga berencana 
menda� arkan organisasi perusa-

haan media siber ini ke Dewan Pers.
  “Pelantikan Pengurus Pusat kami 
tunda dulu sampai situasi pandemi 
di Jakarta memungkinkan. Kita per-
caya pemerintah baik di pusat dan 
daerah tengah bekerja keras men-
gatasi situasi pandemi. Kita juga 
bertanggung jawab dan berkewa-
jiban memberikan dukungan karena 
darurat kesehatan ini mengancam 

Polres Tanggamus dan TNI Bantu Gali Kubur Pemakaman Pasien 05 Covid-19
Tanggaus (FN)
Personel gabungan Polres Tang-
gamus dan TNI Kodim 0424/
TGM membantu pengga-
lian kubur untuk pemakaman 
jenazah pasien Covid-19 den-
gan identitas pasien 05, Minggu 
(13/9/20).
 Penggalian bersama warga 
itu dipimpin Kapolsek Talang 
Padang Iptu Khairul Yassin Ari-
ga, S.Kom bersama perwira pen-
gawas Polres Tanggamus Iptu 
M. Yusuf, SH selaku Kasubbag 
Humas di area pemakaman.
  Menurut Iptu M. Yusuf, 
setelah mendapatkan informasi 
meninggalnya pasien 05, pihak-
nya telah melaksanakan koor-
dinasi lintas intansi serta tokoh 
masyarakat di alamat pasien 05.
 “Hasil koordinasi, diputuskan 
bahwa pasien 05 dimakamkan 
di pemakaman baru di salah 

satu Pekon di Talang Padang,” 
kata Iptu M. Yusuf mewakili Ka-
polres Tanggamus AKBP Oni 
Prasetya, SIK.
 Menurut Iptu M. Yusuf, jenazah 
tiba di lokasi pemakaman yang 
diangkut ambulance RS Mitra 
Husada sekitar pukul 12.30 Wib 
dan pemakaman dilaksanakan 
oleh pihak medis dengan pro-
tokol kesehatan.
 “Personel Polres Tanggamus 
yang diterjunkan sebanyak 2 
orang, 2 TNI dan 2 pihak kese-
hataan bersama warga melaku-
kan penggalian. Untuk pemaka-
man sesuai protokol kesehatan 
oleh pihak medis selesai pada 
sekitar pukul 14.00 Wib,” teran-
gnya.
 Ditempat sama, Kapolsek 
Talang Padang Iptu Khairul Yas-
sin menungkapkan, pihaknya 
juga melakukan penggalangan 

terhadap masyarakat agar dapat 
menerima pemakaman pasien 
05 akibat Covid -19.
 “Hasil koordinasi kepada Kadis 
Kesehatan, Kepala Puskesmas, 
Camat, Danramil dan pihak kel-
uarga serta masyarakat. Tidak 
ada penolakan dari masyarakat,” 
ungkapnya.
  Kapolsek menambahkan, bah-
wa lokasi pemakaman adalah lo-
kasi pemakaman baru sehingga 
masih belum ada kuburan lain 
di sekitar, memang masih ada 
tanaman warga yang menump-
ang di lokasi pemakaman.
 Berdasarkan penjelasan juru 
bicara (Jubir) Satgas Percepatan 
Penanganan Covid-19 Kabupat-
en Tanggamus dr. Eka Priyanto 
bahwa bahwa pasien mening-
gal dunia di RS Mitra Husada 
Kabupaten Pringsewu, Ming-
gu (13/9/20). “Pasien 05 Tang-

gamus, yang beralamatkan di 
Talang Padang meninggal dunia 
pada pukul 05.10 Wib karena 
mengalami penurunan keseha-
tan yang begitu cepat,” jelas dr. 
Eka di lokasi pemakaman.
 Sambungnya, pemulasaraan 
jenazah pasien 05 dilaksanakan 
oleh pihak RS Mitra Husada se-
suai protap covid-19, kemudian 
dimasukan ke peti jenazah dan 
dibawa ke pemakaman.
  Jubir menambahkan bahwa atas 
hasil swab dari tracing pasien 
05 telah dikirim ke Laboratori-
um Kesehatan Daerah Provinsi 
Lampung, namun hasilnya be-
lum keluar.
 “Enam keluarga yang diswab di 
Puskesmas Talang Padang su-
dah dikirim ke Labkseda namun 
hingga hari ini hasilnya belum 
keluar,” tegasnya. (Asrul Ariski)

BACA  KE HAL -11

Kada�  mengajak masyarakat peduli lingkungan
Bandar Lampung (FN)-
Guna menyambut adaptasi ke-
biasaan baru di destinasi wisata 
dengan penerapan protokol kes-
ehatan, Komisi X DPR RI DR. 
H. M. Kada� , SH,MH bersama 
Kadin Provinsi Lampung dan 
Kementrian Pariwisata menga-
dakan Semangat Gerakan Bisa di 
Desa Batu menyan – Kabupaten 
Pesawaran, Minggu (13/9/2020)
 Salah satu langkah yang dilaku-
kan dalam menyambut new nor-
mal di dunia pariwisata adalah 
membenahi obyek wisata dengan 
Gerakan Bisa (Bersih, Indah, Se-
hat, Aman)
 Acara ini dibuka langsung oleh 
Komisi X DPR RI sekaligus Ket-
ua umum Kadin Provinsi Lam-
pung, DR. H. M. Kada� , SH,MH. 
Dan dihadiri oleh Deputi Bidang 
sumberdaya dan kelembagaan 
Kementerian Pariwisata dan 
ekonomi kreatif Reza Pahlevi, 
Bupati Pesawaran yang di waki-
li Kepala dinas pariwisata Pe-
sawaran Elsyafri dan DPP ASITA 
Indonesia Adi Susanto, S.Par.
 Kegiatan bersih bersih pantai ini 
melibatkan para pelaku pariwisa-

ta, masyarakat sekitar dan Kadin 
Provinsi Lampung. Kada�  selaku 
Anggota Komisi X DPR RI mem-
berikan bantuan alat penyempro-
tan desinfektan, handsenitezer 
dan tong sampah kepada para 
pelaku pariwisata yang ada di 
Desa Batu Menyan Kabupaten 
Pesawaran.
  “Aksi bersih-bersih ini juga un-
tuk menggugah kepedulian war-
ga ikut bersama-sama menjaga 
lingkungan.“ ungkap Kada� 
  Sementara itu Ketua bidang pe-
merintahan dan kelembagaan 
DPP Asosiasi perjalanan wisata 
(ASITA) Indonesia Adi Susanto, 
S.Par mengatakan dengan aksi 
sederhana bisa mengedukasi 
serta menumbuhkan kesadaran 
warga menjaga lingkungan alam 
dan pantai tetap bersih. Kede-
pan kesadaran itu akan menjadi 
kebiasaan sehingga penanganan 
lingkungan pantai bisa bersa-
ma-sama.
  “semoga Kegiatan ini akan terus 
dilakukan di setiap bulan di tem-
pat wisata lainnya,” Tutup Adi
(Sum/LV)

Gebyar Shalawat Jama’ah Masjid Baitussalam
Lampung Utara  (FN)
Dengan iringan irama rebana hadrah 
para santri Majelis Taklim Al-Bidayah 
Kelurahan Sindangsari, yang diasuh 
Ustadz Baydowi, alunan shalawat 
Baginda Nabi Besar Rasulullah SAW 
bergema untukembuka serta menggir-
ing kehusyukan sejumlah jamaah, war-
ga setempat, berikut tamu undangan 
dari berbagai kalangan untuk berta-
wasul dalam Gebyar Shalawat di hala-
man Masjid Baitussalam Lingkungan 
IV Bangunrejo, Kelurahan Sindang-
sari, Kecamatan Kotabumi, Lampung 
Utara, Sabtu malam Minggu, 12 Sep-

tember 2020.
 Nuansa religiusitas yang diinisiasi 
Remaja Islam Masjid (Risma) Bai-
tussalam ini begitu kuat mengikat 
jamaah dalam atmosfer spiritualitas 
yang mencerminkan ketakwaan kei-
manan, ketenteraman jiwa, keluhuran 
budi pekerti, serta adab dan perilaku 
silaturahmi kerukunan hidup bermas-
yarakat.
 Gebyar Shalawat jamaah Masjid Bai-
tussalam ini diwasilahi (melalui peran-
tara.red) Habaib Idrus bin Ali Assegaf, 
Habaib Husein bin Ali Assegaf, dengan 
didampingin jajaran Front Pembela Is-

lam (FPI) Kabupaten Lampung Utara.
  Seluruh jamaah dengan begitu 
takzimnya saat Habaib Husein Asse-
gaf dan Habaib Idrus Assegaf mulai 
mengimami lantunan ayat-ayat shal-
awat ataupun puji-pujian yang ditu-
jukan bagi Baginda Rasullullah SAW 
dengan harapan mendapatkan syafaat 
langsung dari Nabiyullah.
  Usai bershalawat, jamaah Masjid Bai-
tussalam mendapatkan tausyiah Hi. 
Ahmad Fauzi yang menegaskan agar 
masyarakat yang ada di Kabupaten 
Lamlung Utara pada umumnya, ter-
khusus warga Lingkungan IV Ban-

gunrejo, Kelurahan Sindangsari, wajib 
mensyukuri atas nikmat Allah SWT 
dengan keberadaan para habaib (gelar 
kehormatan bagi keturunan Nabi Mu-
hammad SAW.red) di Bumi Ragem Tu-
nas Lampung ini.
  “Para Habaib menurut kajian dalam 
ilmu agama Islam merupakan satu 
wasilah yang mampu menjadi per-
antara langsung kepada Allah SWT. 
Cinta dan mengagungkan para habaib 
merupakan perwujudan mencintai Ra-
sulullah serta berharap mendapatkan 
syafaat-Nya secara langsung. Melalui 
wasilah habaib, akan terjalin komuni-

kasi dalam bermunajat dan mendapa-
tkan karomah secara langsung dari 
Yang Maha Kuasa,” urai Hi. Ahmad 
Fauzi.
 Dalam isi tausyiah yang disampaink-
annya, Hi. Ahmad Fauzi juga berpesan 
untuk memakmurkan masjid dengan 
beribadah serta melakukan kegiatan 
positif melalui Risma.
 “Makmurkan masjid dengan beriba-
dah dan lakukan kegiatan positif, den-
gan garda terdepannya, yakni Remaja 
Islam Masjid. Pemuda harus diberikan 
kesempatan untuk berani berbuat se-
bagai ujung tombak menyiarkan syari-

at Islam,” pesan Ahmad Fauzi.
 Karena, lanjutnya, pemuda merupa-
kan generasi penerus yang pada saat-
nya nanti akan menggantikan para 
mujahid yang saat ini lebih dahulu 
melakukan dakwah.
 Terpantau di lokasi, seluruh jamaah 
tetap menjalankan protokol tetap kes-
ehatan dengan menggunakan masker 
pelindung pernafasan, mencuci tangan 
di tempat yang disediakan pelaksana, 
serta dilakukan pengukuran suhu tu-
buh menggunakan thermogun sebe-
lum memasuki area Gebyar Shalawat 
Masjid Baitussalam. (Sum/LV)
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Dari 26 warga di Lampura terkonfi rmasi covid 19, 5 diantaranya ASN

Lampung Utara (FN)
Dari 43 (Empat Puluh tiga) warga di Lam-
pung Utara (Lampura) yang menjalani 
Swab Test, 26 (Dua puluh enam orang) 
orang yang terkon� rmasi positif covid 19 
berdasarkan informasi dari Laboratorium 
Kesehatan Provinsi Lampung pada hari ini 
Sabtu 12 September 2020.
   Ketua Posko Sekretariat Gugus Tugas Per-
cepatan Penanganan Covid 19 Lampung 
Utara, Sanny Lumi pada saat menggelar 
Press Release mengatakan 26 orang warga 
di Lampura yang terkon� rmasi positif covid 

19 merupakan tracing kontak dari pelaku 
perjalanan yang terpapar covid 19 sebelum-
nya.
  “Ke 26 orang terpapar covid 19 tersebar di 
beberapa kecamatan diantaranya 1 (Satu) 
Bukit Kemuning, 3 (tiga) Kotabumi Sela-
tan, 10 (Sepuluh) Kecamatan Kotabumi, 
12 (Dua Belas) Kecamatan Abung Barat, ” 
Jelasnya.
  Ketika ditanya dari 26 warga terpapar covid 
19 ada yang berstatus ASN, Sanny Lumi 
mengatakan bahwa ada 5 (Lima) Aparatur 
Sipil Negara (ASN), 2 diantara berkerja di 

lingkup pemda Lampura, 2 (dua) Tenaga 
Pendidikan dan 1 (satu) Tenaga Kesehatan
  Sanny menambahkan tadi pihaknya tel-
ah melakukan swab test terhadap 92 orang 
yang kontak erat dengan orang yang terkon-
� rmasi positif covid 19 sebelumnya dan kita 
tinggal menunggu hasil swab test tersebut. 
Sementara, hingga hari ini dari 76 jumlah 
kasus covid 19 di Lampura 46 (empat puluh 
enam) sedang menjalani isolasi mandiri, 28 
(dua puluh delapan) orang dinyatakan sem-
buh dan 2 (dua) orang meninggal.
(Sum/LV)

Proses KBM di Lampura kembali ditunda 
hingga waktu yang belum ditentukan

Lampung Utara (FN)
Rencana kegiatan belajar men-
gajar (KBM) secara tatap muka 
di Kabupaten Lampung Utara 
dengan menerapkan peraturan 
protokol kesehatan ditunda sam-
pai dengan waktu yang belum di-
tentukan. Pasalnya, beberapa hari 
lalu, terjadi lonjakan kasus covid 
19 yang cukup besar sehingga 
proses KBM untuk tingkat SD, 
SMP harus ditunda kembali.
 “Kita akan menunda rencana 
KBM tatap muka sampai den-
gan waktu yang belum ditentu-
kan, mengingat kasus covid 19 di 
Lampura meningkat, ” Kata Se-
kertaris Daerah Lampung Utara, 
Lekok kepada awak media, Senin 
(14/9/2020).
  Dijelaskannya, Penundaan 
proses KBM tata muka yang di 
lakukan guna mengantisipa-
si penyebaran virus covid 19, 
mengingat beberapa hari terakhir 
kasus terkon� masi positip covid 
19 meningkat dan kedepan kita 
juga belum bisa memastikan apa-
kah kasus ini akan bertamabah 
atau berkurang.

 Oleh karenanya, dalam melaku-
kan pencegahan memutus mata 
rantai penyebaran covid 19 diper-
lukan kesadaran mulai dari diri 
sendiri, keluarga dan lingkungan 
karena langkah itu lebih efek-
tip dengan menerapkan pro-
tokol kesehatan seperti memakai 
masker, jaga jarak, cuci tangan 
dan menghindari kerumunan 
atau keramaian
  “Virus covid 19 ini tidak boleh 
dianggap remeh, karena penye-
barannya sangat cepat dan ke-
beradaannya pun sulit untuk 
diketahui. oleh karena itu, perlu 
kita mematuhi anjuran dari pe-
merintah dengan menerapkan 
protokol kesehatan, ” Jelasnya.
 Ia menambahkan, pemer-
intah daerah melalui gugus 
covid 19 Kabupaten akan ter-
us melakasanakan razia masker 
terhadap warga yang tidak me-
matuhinya.
 “Sanksi dan teguran akan diber-
ikan terhadap mereka ketika kel-
uar tidak memakai makser, ” Tu-
turnya. (Sum/LV)

Ketua Kadin dan Dandim sosialisasikan 
protokol kesehatan melalui Gowes bareng Kadin

Bandar Lampung (LV)
Mengusung tema Jaga Pola Hidup Sehat, 
Tetap Jaga Jarak dan Pakai Masker. Kamar 
Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Lam-
pung menggelar kegiatan Gowes Bareng 
Kadin yang dihadiri Dandim 0410 kota 
Bandar Lampung, Sabtu (12/9).
  Ketua Umum Kadin Provinsi Lampung 
sekaligus anggota DPR RI Komisi X DR.H 
Muhammad Kada� , SH,MH mengatakan, 
kegiatan ini merupakan kegiatan fun bike, 
dimana Kadin Lampung bersama mas-
yarakat dari berbagai kalangan juga berke-
sempatan untuk mensosialisasikan pro-
tokoler kesehatan.
   Wakil ketua umum Bidang pariwisata Ka-
din Provinsi Lampung Adi Susanto,S.Par 
mengatakan, Kegiatan ini diikuti oleh seki-
tar 100 orang dari berbagai kalangan. Tidak 

hanya bersepeda, dalam kegiatan tersebut 
para peserta juga menempelkan beberapa 
tulisan di punggung mereka terkait him-
bauan jaga jarak, penggunaan masker dan 
lain-lain, serta membagikan sekitar 500 
masker kepada masyarakat sekitar.
  “Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 100 orang, 
kita sambil olahraga juga menyosialisasikan 
protokoler kesehatan, bagi bagi masker dan 
himbauan sosial distancing”, Jelas Adi
 Untuk rute yang ditempuh, kata dia, pe-
sepedah memulai kegiatan kantor Kadin 
Lampung, menuju Tugu Adipura, di sana 
mereka berhenti sejenak untuk mem-
bagikan masker untuk pedagang dan mas-
yarakat sekitar. Kemudian perjalanan 
dilanjutkan lagi ke arah Wayhalim menuju 
Pahoman dan kembali lagi ke kantor Kadin 
Lampung.

 Selain menggelar kegiatan ini, Kadin Lam-
pung juga akan terus berkoordinasi dengan 
pemerintah terkait sejumlah kebijakan yang 
dapat diberikan untuk meringankan beban 
para pelaku usaha di tengah-tenagh pan-
demi COVID-19.
  Sementara itu, Dandim 0410 Kota Bandar-
lampung, Kol. Inf. Romas Herlandes yang 
turut mengikuti kegiatan Gowes Bareng 
Kadin Lampung mengatakan, dirinya ber-
harap agar masyarakat kedepannya dapat 
terus giat berolahraga untuk meningkatkan 
imunitas tubuh menjadi lebih kuat.
  “Namun yang jelas tetap dilakukan dengan 
mematuhi protokol kesehatan, karena den-
gan begitu mudah-mudahan tingkat penye-
baran COVID-19 ini bisa kita tekan bersa-
ma,” pungkasnya.
(Sum/LV)

Pandemi Covid, Tempat Tinggal Satgas TMMD 
Reguler Brebes Dipusatkan

Brebes, (LV) – 
TMMD Reguler 109 Kodim 0713 
Brebes akan dibuka 21 September 
2020 nanti untuk membangun in-
frastruktur dan SDM masyarakat 
di Desa Kalinusu, Kecamatan Bu-
miayu, Kabupaten Brebes, Jawa 
Tengah.
  Terkait protokol kesehatan, ratu-
san anggota Satgas TMMD gabun-
gan dari beberapa kesatuan TNI 
akan dipusatkan tinggal di bebera-
pa rumah kosong milik penduduk 
Dukuh Karanganyar, Kalinusu, se-
lama 30 hari bertugas.
  Dijelaskan Dandim Brebes, Letkol 
Armed Mohamad Haikal Sofyan, 
upaya ini untuk memberikan rasa 
aman dan nyaman kepada mas-
yarakat setempat karena TNI ada-
lah warga baru atau pendatang di 
desa itu.
 “Ini adalah penerapan protokol 
covid-19 demi kenyamanan bersa-
ma,” tegasnya, Minggu (13/9/2020).
   Dirinya tetap menginstruksikan 
anggota Satgas TMMD nantin-
ya untuk menjalin kebersamaan 
dengan masyarakat, baik saat ker-
ja bakti membangun jalan antar 
pedukuhan (Karanganyar-Kedung 
Kandri) sepanjang 1,6 kilometer 
lebar 4-6 meter, maupun saat istira-
hat sore dan malam. Pasalnya, den-
gan interaksi langsung, maka para 

prajurit akan merasakan langsung 
hidup bermasyarakat.
 “Makna TMMD adalah kema-
nunggalan TNI-Rakyat, sehing-
ga momen kebersamaan selama 
satu bulan akan digunakan Satgas 
TMMD untuk dekat dengan war-
ga setempat, sekaligus sosialisasi 
protokol kesehatan covid secara 
langsung,” imbuhnya.
 Sementara dijelaskan Kepala Desa 
Kalinusu, Wasid (44), bahwa salah 
satu rumah warganya yang akan 
ditempati pasukan adalah rumah 
Ahmad Efendi (35), Dukuh Ka-
ranganyar RT. 03 RW. 01, pedagang 
yang merantau di Sulawesi.
  “Untuk pemilihan rumah juga 
telah ditinjau langsung oleh Bapak 
Dandim, apakah bangunan layak 
atau tidak, termasuk memiliki sa-
rana MCK yang memadai,” ujarn-
ya.
  Ditambahkannya, ibu-ibu PKK 
Desa Kalinusu akan menjadi koki 
dan menyiapkan makan pasukan 
selama satu bulan nanti, karena 
Uang Lauk Pauk (ULP) akan diser-
ahkan kepada PKK.
Untuk itulah Wasid sangat men-
yambut baik adanya perhatian TNI 
di desanya sehingga ibu-ibu juga 
dapat berkarya sesuai keahlian 
mereka. (Aan)
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Menteri PPN: Semua Orang
Perluasan akses dan kualitas 
infrastruktur digital sam-
pai ke pedesaan diperlukan 
agar manfaat transformasi 
digital dapat dinikmati oleh 
seluruh masyarakat. Selain 
itu pengembangan � ber op-
tik ke seluruh kota dan desa 
juga masuk ke dalam peren-
canaan jangka pendek. 
 Sedangkan perencanaan 
TIK jangka panjang, pe-
merintah telah menyusun 

peta jalan transformasi dig-
ital yang akan dilaksanakan 
pada tahun 2020-2045. 
  Dalam penutupnya Menteri 
Suharso mengingatkan ke-
pada masyarakat untuk tetap 
mematuhi protokol keseha-
tan, walaupun pergerakan 
masyarakat terbatas namun 
pasti akan ada jalan kelu-
ar agar perekonomian tetap 
berjalan.
 “Semua orang berperan 

menghadapi pandemi ini 
secepat-cepatnya. Saya me-
minta seluruh masyarakat 
untuk disiplin, kegiatan 
ekonomi menurun ya karena 
orang sudah mulai pergera-
kannya terbatas, namun pas-
ti ada cara lain agar tetap ter-
bentuk transaksi ekonomi,” 
tutup Menteri. (*)
 Tim Komunikasi Publik
Kementrian PPN/Bappenas

Disparekraf Lampung

"Semoga event ini bisa terus di-
adakan secara berkala sehingga 
bisa menjadi salah satu sumber 
kekuatan ekonomi. Khususn-
ya bagi para pelaku UMKM di 
bidang kuliner, " ujarnya.
  Edarwan berharap UMKM 
dapat memanfaatkan kegiatan ini 

dengan sebaik-baiknya.Diharap-
kan UMKM bisa menjadi   bagian 
dari insan ekonomi kreatif yang 
membangun citra positif demi 
pembangunan Lampung khusus-
nya di bidang kuliner
  “Jangan lupa agar tetap disiplin 
menjalankan protokol keseha-

tan. Kita semua berharap dalam 
kondisi adaptasi kebiasaan baru 
ini selalu menjalankan protokol 
kesehatan, sebagai upaya pence-
gahan penyebaran Covid-19," 
tandas  Edarwan mengingatkan. 
(Christian Saputro)

Bupati Saply Dorong BUMDes

gunan ekonomi harus dimulai 
dari desa dengan mengedepank-
an ekonomi masyarakat.
  Sehingga keberadaan BUMDes 
ini harus menjadi pilar terdepan 
untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat pedesaan.
  “Jika BUMDes mampu mengga-
li potensi desa dan mengolahn-
ya menjadi produk usaha, tentu 
dampaknya bisa mengubah gaya 
hidup masyarakat baik dari sisi 
kesejahteraannya maupun pere-
konomiannya,” tuturnya.
  Sementara itu Kepala Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa, Sunardi Sukau menam-
bahkan, pelatihan BUMDES 
ini untuk meingkatkan kapasi-
tas perekonomian di desa mas-
ing-masing.
  Dan pelatihan BUMDES ini di 
bagi tiga kloter dari tujuh ke-
camatan se-Kabupaten Mesuji, 
salah satunya di balai ini yang dii-
kuti oleh tiga kecamatan, yakni, 
Kecamatan Simpang Pematang, 
Pancajaya dan Kecamatan Way-
serdang.
 Dikatakan, untuk menghindari 

kerumunan masa untuk memu-
tus mata rantai Covid-19, kegia-
tan pelatihan BUMDes ini bagi 
tiga kloter.
“Kecamatan Tanjungraya dan 
Mesuji di pusatkan di Balai Desa 
Gedung Ram, dan Kecamatan 
Rawajitu Utara (RjU) dan Mesuji 
Timur dipusatkan di Balai Desa 
Tanjungmas Rejo,” tuturnya.
 “Dan perlu diketahui, keberadaan 
BUMDes dalam modal usaha su-
dah dialokasikan melalui sumber 
anggaran Dana Desa (DD),” tut-
upnya. (Mihsan)

Johan Sulaiman Sambangi
Lampung. Ini adalah sebagai ben-
tuj pengabdian saya kepada mas-
yarakat Bandar Lampung," kata 
Johan.
 Dipertemuan tersebut juga, Jo-
han bertemu dengan putra sahabat 
seperjuangannya dalam dakwah 
yang mana sekarang sahabatnya 
tersebut sudah wafat. Putra dari 

sahabatnya tersebut sekarang pun 
sudah menjadi tokoh agama seka-
ligus dosen di salah satu perguruan 
tinggi.
 Ustadz Kardi, salah satu tokoh 
masyarakat yang hadir dalam per-
temuan tersebut merespon positif 
niatan Johan Sulaiman maju se-
bagai calon wakil walikota Bandar 

Lampung. Bahkan mereka siap 
berjuang bersama memenang-
kan pasangan Rycko Menoza 
dan Johan Sulaiman sebagai 
Walikota dan Wakil 
Walikota Bandar 
Lampung yang 
baru. (Hen)

Sekdaprov Lampung Narasumber

Kemudian, Fahrizal mengungkapkan bahwa pere-
konomian Provinsi Lampung memiliki daya tahan 
dari guncangan pandemi Covid. Hal ini disebabkan 
karena di bidang pertanian, masyarakat Provin-
si Lampung masih tetap berproduksi sehingga 
ekonomi masyarakat Lampung masih bisa bertah-

an.
"Kita berharap, Lampung juga bisa melakukan share 
pada Provinsi lain sebagai upaya kita memberikan 
dukungan di tingkat Nasional dari segi ketahanan 
pangan," tegas Fahrizal. (Red/Kmf)

Masyarakat Tionghoa Harus Berperan

Kami bersosialisasi dengan mas-
yarakat, lalu ikut membantu sep-
erti membagi masker dan semba-
ko," ujar Rusli.
  Rusli Taslim juga memapar-
kan bahwa PSMTI Lampung 
mendapatkan kepercayaan men-
jadi tuan rumah Rakernas PSM-
TI Ke-18 dan HUT PSMTI ke-
22 pada tanggal 9 Oktober 2020 
mendatang di Ballroom Wisma 
Chandra.
   Kegiatan yang rencananya 
akan diikuti 26 PSMTI Provinsi 

seluruh Indonesia dengan peserta 
1000 orang tersebut akan dilak-
sanakan secara daring, meng-
ingat kondisi pandemi covid-19 
yang masih melanda.   Menurut 
Rusli dalam kegiatan tersebut pi-
haknya akan menayangkan Pro� l 
Provinsi Lampung yang berisi In-
frastruktur Lampung, Tempat - 
tempat Wisata Lampung, Kuliner 
Lampung, Tempat - tempat Iba-
dah, Hasil bumi di Lampung dan 
lain lain.
 Hal tersebut dilakukan sebagai 

upaya memperkenalkan segala 
potensi dan sumber daya Provin-
si Lampung kepada mayarakat 
luas, terutama masyarakat Tiong-
hoa Indonesia.
 "Untuk itu kami meminta nanti 
adanya sambutan Bapak Guber-
nur yang ditayangkan melalui 
video pendek. Mungkin ada pe-
san untuk kita masyarakat tiong-
hoa atau mengenai kemajuan 
Lampung," pungkasnya. (Red/
Kmf)

Dukung Pengetatan PSBB
kita semua,” ujar Teguh Santosa, Ka-
mis (10/9).
  “Untuk waktu penda� aran sebagai 
konstituen Dewan Pers masih diko-
munikasikan kembali. Kami sudah 
siap 100 persen, dan telah menyam-
paikan penda� aran berkas penda� -
araran awal pekan lalu (Selasa, 1/9),” 
sambung Teguh lagi dalam keteran-
gan kepada media di Jakarta.
 Sedianya pelantikan Pengurus Pu-
sat JMSI dilakukan pada hari Senin 
(14/9) diikuti penda� aran JMSI se-
bagai konstituen Dewan Pers pada 
hari Selasa (15/9).
Sejauh ini komunikasi JMSI dengan 
Dewan Pers berlangsung dengan 
cukup baik. Wakil Ketua Dewan Pers 
Hendry Ch. Bangun mengatakan di-
rinya akan mengawal penda� aran 
JMSI sehingga organisasi pers yang 
didirikan pada 8 Februari lalu di 
Banjarmasin, Kalimantan Selatan 
segera terda� ar sebagai konstituen 
Dewan Pers.
 Anggota Dewan Pers dan Ketua 

Komisi Penelitian, Pendataan dan 
Rati� kasi Pers, Ahmad Djauhar, ke-
tika menerima berkas penda� aran 
awal JMSI dari Sekjen Mahmud 
Marhaba juga menyampaikan hara-
pan yang kurang lebih sama.
 Anggota Dewan Pers lainnya, 
Agung Dharmajaya, yang juga Ketua 
Komisi Hukum dan Perundang-un-
dangan, mengatakan dirinya men-
genal baik pengurus JMSI dan men-
gakui bahwa organisasi ini didirikan 
dengan tekad untuk ikut memban-
gun ekosistem pers yang sehat dan 
profesional.
“Kami akan kawal penda� aran JMSI 
sebagai konstituen Dewan Pers,” ujar 
Ketua Dewan Pakar JMSI ini.
*Rapat Pleno Juga Ditunda*
Selain pelantikan Pengurus Pusat 
JMSI dan penda� aran JMSI sebagai 
konstituen Dewan Pers, kegiatan 
lain yang direncanakan adalah Ra-
pat Pleno Pengurus Pusat yang 
diperluas dengan melibatkan Pen-
gurus Daerah JMSI.

 “Ada beberapa program kerja yang 
sudah dibahas dalam rapat secara 
virtual beberapa waktu lalu, dan ta-
dinya akan dibicarakan dengan lebih 
serius melibatkan Pengurus Daerah 
JMSI yang menghadiri pelantikan 
Pengurus Pusat JMSI dan penda� -
aran JMSI sebagai konstituen Dewan 
Pers. Namun melihat perkembangan 
pandemi, hal ini juga harus kita tun-
da sampai situasi memungkinkan,” 
kata Teguh Santosa lagi.
 Dia juga menambahan, dalam wak-
tu dekat JMSI akan menggelar rapat 
terbatas secara virtual untuk mem-
bahas agenda kegiatan Hari Pers Na-
sional (HPN) 2021.
 “Kami akan mencari cara terbaik 
sehingga HPN 2021 tetap dapat 
dirayakan dengan baik. Berbagai 
perlombaan karya jurnalistik akan 
diselenggarakan. Kegiatan ini akan 
dipimpin Ketua Bidang Pendidikan, 
Pelatihan, dan Literasi, Sdr. Ramon 
Damora,” demikian Teguh Santosa. 
[Rls/JMSI]

Shawmill CV Sinar Semendo

menegakkan peraturan daerah di 
wilayah hukum Kabupaten Musi 
Banyuasin.
  Didasari dengan amanat Pera-
turan Daerah Nomor 12 Tahun 
2011 Tentang Retribusi Izin 
Mendirikan Bangunan di Kabu-
paten Musi Banyuasin. Satpol 
PP Muba terus melakukan upa-
ya-upaya penertiban Izin Mendi-
rikan Bangunan (IMB) terhadap 
perusahaan dan para pelaku usa-
ha di Musi Banyuasin.
 Seperti yang dilaksanakan,Ju-
mat, (11/09/2020) Petugas Satpol 
PP Muba yang dipimpin langsung 
oleh Kasat Pol PP Muba Haryadi 
SE M SI didampingi Sekretar-
is Firman Hirawan S Sos M SI 
dan Kasi Penyelidikan dan Peny-
idikan Tau� k S IP, Kasi Operasi 
dan Pengendalian Alexander SE 
dan Kasi Hubungan Antar Lem-
baga Ara� k SH beserta anggota 
lainnya melakukan monitoring 

lapangan guna melakukan cross-
check terhadap perusahaan kayu 
atas nama CV Sinar Semendo 
yang terletak di dusun I Beruge 
Kecamatan Babat Toman yang 
diduga belum mengantongi surat 
Izin Mendirikan Bangunan. 
 "Setelah dilakukan pemeriksaan, 
ternyata memang benar belum 
memiliki izin, dibuktikan dengan 
perusahaan tersebut tidak bisa 
menunjukkan surat Izin Mendi-
rikan Bangunan (IMB) di Ka-
bupaten Musi Banyuasin," kata 
Haryadi.
  Kasat Pol PP Muba Haryadi SE 
M SI menambahkan di daerah 
Kabupaten Musi Banyuasin ma-
sih banyak terdapat bangunan 
yang belum memiliki IMB, untuk 
itu pihaknya akan terus turun ke 
lapangan, melakukan sosialisasi 
untuk ditertibkan masalah IMB 
ini. 
 "Apabila sudah dilakukan pem-

beritahuan, dan telah dikelu-
arkan surat peringatan tetapi 
masih tidak laksanakan (men-
gurus IMB), kami akan laku-
kan tindakan tegas dan bukan 
tidak mungkin akan dilakukan 
penutupan usaha." tegasnya. 
  Sekretaris Firman Hirawan 
S Sos M SI juga menerangkan 
bahwa, Satuan Polisi Pamong 
Praja hanya menjalankan tu-
gas sebagai penegakan Perda 
yang ada khususnya di Musi 
Banyuasin, salah satunya ada-
lah Perda tentang Retribusi 
IMB. 
 "Untuk pembuatan IMB kami 
mempersilahkan perusahaan 
dan atau pelaku usaha untuk 
berurusan di Dinas Penana-
man Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DP-
MPTSP) Pemkab Musi Banyu-
asin." terangnya. (Dani)

Opini
Aparat Perlu Waspadai Upaya Penggulingan 
Jokowi Saat Penerapan PSBB Jakarta

Oleh: Neta S Pane 
M U N -
CULNYA polemik 
terhadap keputusan 
PSBB yang dikeluar-
kan Gubernur Jakar-
ta Anies Baswedan 
adalah hal wajar. 

Apalagi secara politik 
Anies memang berse-
berangan dengan Pres-

iden Jokowi, seh-
ingga sangat 

wajar jika 
a d a 

pi-

hak-pihak yang hendak mengadu domba un-
tuk membuat kekacauan di tengah makin 
merebaknya wabah pandemi Covid-19 ini.
 Ind Police Watch (IPW) menilai, tujuan pihak-pihak 
yang hendak mengadu domba ini sangat jelas, yak-
ni hendak menggulingkan pemerintahan Jokowi.
 Apalagi perekonomian nasional memang lagi mem-
buruk dan lapangan pekerjaan makin sulit karena 
PHK kian meluas di tengah pandemi Covid-19 yang 
tidak berkesudahan. Artinya, ancaman gangguan 
sosial menganga di depan mata, di tengah kebin-
gungan pemerintah mengatasi pandemi Covid-19.
 Sebab itu, TNI-Polri yang berada di garda terde-
pan dalam melakukan operasi yustisi PSBB tahap 
kedua di Jakarta agar senantiasa bersikap arif. 
 Tujuan operasi yustisi itu adalah agar masyarakat di-
siplin dan penyebaran wabah Covid-19 bisa dicegah 
tapi aparat TNI-Polri di lapangan perlu cermat me-
lihat perkembangan psikologis masyarakat yang su-
dah berbulan bulan terlilit situasi pandemi Covid-19. 

Memang, dalam mengamankan PSBB apara-
tur TNI-Polri harus bersikap tegas. Namun 
tetap harus dalam koridor kebangsaan agar ti-
dak muncul benturan dengan masyarakat di-
mana masyarakat saat ini dalam kondisi tensi 
tinggi akibat berbagai kesulitan yang melilitnya. 
Bagaimana pun potensi benturan di New PSBB 
Jakarta ini harus dihindari agar tidak dimanfaat-
kan oleh pihak-pihak yang menginginkan keka-
cauan untuk menggulingkan presiden Jokowi. 
  Sebenarnya TNI-Polri sudah punya pengalaman 
dalam mengamankan Jakarta pada PSBB sebelumn-
ya, sehingga tentunya tidak ada masalah ketika mu-
lai Senin ini aparat TNI-Polri melakukan operasi 
yustisi ke perkantoran pada new PSBB Anies kali ini. 
  Hanya aparatur TNI-Polri tetap perlu mengingat 
bahwa PSBB kali ini sangat berbeda dengan PSBB se-
belumnya. Saat ini tensi masyarakat dalam tegangan 
tinggi dan secara psikologis masyarakat lebih nekat 
karena berbagai kesulitan tanpa henti terus melilitnya. 
  Dalam kondisi ini gesekan sosial lebih mudah terpi-
cu. Sebab itu TNI-Polri perlu juga meminta jaminan 
dari Anies bahwa distribusi bantuan sosial ke mas-
yarakat harus lancar dan tidak terkendala apa pun.
Jangan sampai New PSBB ini dimana semua ak-
tivitas masyarakat dibatasi tapi masyarakat ke-
sulitan untuk bertahan hidup karena bansos 
tidak diatur dan tidak diterima masyarakat, 
akhirnya yang terjadi adalah amuk massal. 
   PSBB adalah untuk menjaga kesehatan mas-
yarakat dari penyebaran wabah Covid-19 
tapi jangan sampai akibat New PSBB mas-
yarakat Jakarta kesulitan untuk bertahan hidup. 
  Sebab sebagian besar warga Jakarta ada-
lah pekerja lepas yang tidak punya peker-
jaan tetap dan masalah kehidupan sosial mer-
eka sangat berpotensi menjadi gesekan yang 
bisa menjadi gangguan Kamtibmas. (fn1) 
Ketua Presidium Ind Police Watch

Gedung Ram, dan Kecamatan 
Rawajitu Utara (RjU) dan Mesuji 
Timur dipusatkan di Balai Desa 
Tanjungmas Rejo,” tuturnya.
 “Dan perlu diketahui, keberadaan 
BUMDes dalam modal usaha su-
dah dialokasikan melalui sumber 
anggaran Dana Desa (DD),” tut-

Lampung. Bahkan mereka siap 
berjuang bersama memenang-
kan pasangan Rycko Menoza 
dan Johan Sulaiman sebagai 
Walikota dan Wakil 
Walikota Bandar 
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Pemerintah Kecamatan Kotabumi Selatan gelar rapat Koordinasi Covid 19

Lampung Utara (FN)
Meningkatnya kasus terkon� rmasi posi-
tif virus corona di Kabupaten Lampung 
Utara, Pemerintah Kecamatan gelar rapat 
koordinasi covid 19 mengenai penanga-
nan pasien yang menjalani isolasi meng-
ingat tempat yang disediakkan pemerin-
tah cukup terbatas.
 Hal itu dikatakan oleh Camat Kotabumi 
Selatan Sari Husin kepada awak media se-
usai menggelar rapat koordinasi bersama 
lintas sektoral muspika Kecamatan beser-
ta Gugus tugas covid 19 tingkat Kelurahan 

dan Desa, Senin (14/9/2020).
 Menurut dia, Bagi warga yang terpapar 
covid 19 khususnya ditingkat desa, telah 
di sidiakkan ruang isolasi yang oleh gugus 
covid 19 tingkat desa. Sedangkan untuk 
kelurahan akan berkoordinasi dengan gu-
gus tugas covid 19 Kabupaten.
 ” Hal itu di lakukan karena tidak menut-
up kemungkinan kasus ini akan terus ber-
tambah, ” Kata dia.
 Ia menambahkan, untuk memutus penye-
baran virus corona itu harus dimulai den-
gan kesadara diri masing masing dengan 

mematuhi anjuran pemerintah dengan 
memakai masker, rajin mencuci tangan, 
jara jarak serta menghindari keramaian.
  Sarihusin menghimbau kepada mas-
yarakat yang akan melaksanakan hajatan 
atau pesta bila sudah mendapatkan ijin 
agar bisa mematuhi protokol kesehatan 
dengan menyediakan tempat mencuci 
tangan, Hand Sanitezer, menggunakan 
masker dan bila belum memiliki ijin 
supaya bisa ditunda dulu untuk semen-
tara.
(Sum/LV)
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YAYASAN BANDAR DEWA
Pengesahan Menkumham :

Nomor AHU-0002563.AH.01.04.Tahun 2016

BANDARLAMPUNG (FN) - Men-
jelang Pilkada Walikota Bandar Lam-
pung dimasa Pandemi Covid-19, 
Koordinator Cabang Barisan Ansor 
Serbaguna (Banser) Kota Bandar 
Lampung, turut ikut berperan ak-
tif mencegah dan menjaga situasi 
yang aman damai dan Kondusif.
    Hal tersebut salah satunya den-
gan terus memberikan Himbau-
an kepada seluruh elemen mas-
yarakat agar tetap selalu sadar akan 
penting nya menjaga keamanan 
dan selalu mengedepankan "Pro-
tokol Kesehatan sesuai dengan 
Anjuran pemerintah baik melalui 

siaran lisan maupun tulisan . 
Dikatakan Muhammad Priba-
di, selaku Kepala Satuan (Kasat) 
Korcab Barisan Ansor Serbaguna 
(Banser) Kota Bandar Lampung, 
Bahwa, pihaknya merasa mem-
berikan himbauan terhadap mas-
yarakat menjelang pilkada men-
datang, ditengah masa Pandemi 
saat ini, sangatlah penting di laku-
kan, agar dapat menjaga situasi 
yang aman, nyaman dan kondusif.
   "Karena itu kami atas nama se-
genap Jajaran Korcab Banser Kota 
Bandar Lampung berharap melalui 
himbawan yang dilakukan, Seluruh 

lapisan Elemen Masyarakat mam-
pu ikut berkerja sama mewujud-
kan situasi pilkada yang dapat ber-
jalan damai, aman dan kondusif," 
ujarnya melalui siaran langsung 
di Radio Lampung 94,4 FM. Ban-
dar Lampung. Senin (14/09/20).
   Masih dikatakan Muhammad, 
selain itu, pihaknya juga menghim-
bau kepada seluruh masyarakat 
ditengah Pandemi Covid-19, di-
antaranya hal terpenting bagi kita 
bersama adalah agar selalu me-
matuhi protokol kesehatan sesuai 
dengan anjuran pemerintah yang 
telah ditetapkan, karena tanpa ter-

lahir dari kesadaran kita tentunya 
takkan mampu untuk kita bersama 
memutuskan mata rantai Covid-19 
Atau dikenal dengan Virus Corona. 
 Dengan menghindari Kerumunan, 
Tetap menjaga Jarak (Soccial Distanc-
ing), wajib memakai masker, dan ra-
jin mencuci tangan memakai sabun.
    Lebih baik kita bisa menahan diri 
untuk tidak keluar rumah, serta se-
lalu kedepankan melakukan pola 
hidup sehat dan mematuhi apa yang 
dianjurkan pemerintah dalam pro-
tokol pencegahan hal lainnya," tegas 
Pria yang akrab disapa Bang Mamad 
tersebut. (Mihsan/Rls)

Kebutuhan Listrik dan Air Bersih di 
Lapas Sekayu Belum Terpenuhi 

MUBA, SUMSEL (FN) - 
Ditengah upaya tetap eksis meski 
ancaman pandemi Covid 19 belum 
reda, Lembaga Permasyarakatan 
(Lapas) Klas IIB Sekayu, dituntut 
bisa mandiri mengurus warga binaan 
yang nyaris berjumlah seribu orang. 
Sementara kapasitas daya tampung 
Lapas Sekayu hanya punya kapasi-
tas menampung 300 warga binaan.
  "Jika dijumlahkan semua, war-
ga binaan dan tahanan titipan di 
Lapas ini jumlahnya sudah men-
capai 966 dimana 33 diantaranya 
adalah wanita. Kalau dibilang over 
kapasitas ya benar juga karena ide-
alnya Lapas ini hanya mempunyai 
daya tampung 300 warga binaan," 
kata Jhony Hermawan Gultom, 
SE M.Si, Kepala Lembaga Permas-
yarakatan Klas IIB Sekayu, diru-
ang kerjanya, Minggu (13/9/2020).
 Jhony mengaku harus pand-
ai-pandai mengatur strategi men-
gurus berbagai keperluan war-
ga binaan yang jumlahnya nyaris 
mencapai seribu tersebut. Semen-
tara petugas Lapas Sekayu han-
ya berjumlah 69 orang, itupun 

termasuk dirinya selaku Kalapas.
 "Petugas Lapas berjumlah 69 
orang termasuk saya. Sementa-
ra untuk penjagaan dibagi tiga 
shi� , dimana tiap shi�  diisi satu 
regu dengan 8 personil," ujarnya.
  Jika keterbatasan jumlah person-
il bisa diatasi dengan penambah-
an jam kerja dan pengaturan shi� , 
Jhony mengaku sedikit mengala-
mi kesulitan dengan keterbatasan 
tersedia nya sarana dan prasarana 
primer di Lapas klas IIB Sekayu.
   Diantaranya, lanjut dia, minim-
nya pasokan air bersih. Pasokan 
air PDAM jelas tidak bisa men-
cukupi kebutuhan warga Lapas 
Sekayu. Sementara beberapa su-
mur bor yang dibangun memang 
mempunyai pasokan air yang 
melimpah namun air yang dihasil-
kan kualitasnya jauh dari kata layak.
  "Terpaksa harus tetap digunakan 
meski airnya kuning kecoklatan dan 
menyisakan debu dibadan jika digu-
nakan untuk mandi. Mau gimana lagi, 
inilah air yang ada," ucapannya den-
gan nada lirih penuh rasa prihatin.
  Sejumlah upaya, kata dia sebenarn-

ya sudah banyak dilakukan menga-
tasi permasalahan tersebut. Bahkan 
beberapa titik dalam Lokasi Lapas 
pernah dibor hingga kedalaman 120 
meter namun hasilnya tetap sama.
   "Baru baru ini atas rekomenda-
si Pemkab Muba ada tim khusus 
pengelolaan air bersih dari Band-
ung, tapi setelah survey mere-
ka tak muncul lagi," imbuhnya.
 Permasalahan lain yang menjadi 
ganjalan di Lapas klas IIB Sekayu, 
lanjut dia adalah Listrik. Belum 
stabil nya pasokan listrik PLN 
mau tidak mau Lapas harus mem-
punyai cadangan genset. Namun 
genset yang ada sangat kecil kap-
asitasnya dibanding kebutuhan 
Lapas, yang mencapai 100 Kva.
Berbagai upaya juga sudah 
dilakukan pihak Lapas, diantara-
nya dengan mengajukan pro-
posal agar dianggarkan dalam 
APBD Muba, namun hingga 
saat ini masih belum terealisasi.

"Ada genset kita, tapi cuma 20 Kva 
dengan output 18 Kva sementara 
kebutuhan mencapai 100 Kva. Un-

tuk mengatasi hal ini terpaksa kita 
matikan sebagian meski sebenarn-
ya mengundang bahaya," paparnya.

Ketersediaan mobil Ambulance 
yang siap pakai menurut dia juga 
merupakan suatu kebutuhan yang 
cukup mendesak. Hal ini, mengingat 
ambulance yang ada di Lapas saat 
ini sudah sangat uzur, dimana mo-
bil tersebut keluaran tahun 1990-an.

"Ada satu unit Ambulance dis-
ini, tapi lebih banyak mengha-
biskan waktu parkir di gudang, 
habis rusak melulu," timpalnya.

Dia berharap sejumlah kebutuhan 
dasar yang sangat manusiawi di 
Lapas agar secepatnya bisa terpenuhi. 
Dan solusi tercepat adalah meng-
harapkan bantuan Pemkab Muba.

"Harapan kami sejumlah proposal 
yang kami ajukan bisa terealisasi, 
karena kondisi Lapas saat ini sudah 
sangat memprihatinkan," tutup Ka-
lapas. (Dani)

Gultom, SE M.Si, Kepala Lembaga Permasyarakatan Klas IIB Sekayu

Banser Lampung Sosialisasikan Pencegahan Covid-19 Menjelang Pilkada Serentak

BANDAR LAMPUNG (FN)
Wakil Gubernur Lampung, Chus-
nunia, bersama Jajaran Forkopimda 
Provinsi Lampung melakukan Kun-
jungan Kerja Ke Pemkot Bandar Lam-
pung Dalam Rangka Pemantauan 
Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Kepa-
la Daerah Serentak di Kabupaten/
Kota Provinsi Lampung Tahun 2020, 
di Gedung Semergou, Senin (14/09).
 Turut Hadir Walikota Bandar Lampung 
Herman HN beserta jajaran, Plt. Kaban 
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, Ka-
bag Pada Biro Pemerintahan & Otonomi 
Daerah, Serta Instansi Terkait Lainnya.
 Wakil Gubernur Lampung memaparkan 
bahwa atas kesepakatan bersama antara 
Pemerintah, DPD RI dan Penyelenggara 
Pemilu, maka Tahapan Pilkada Seren-
tak Tahun 2020 yang sempat tertunda 
karena adanya bencana non alam yaitu 
Pandemi Covid-19, telah dimulai kem-
bali sejak tanggal 16 Juni 2020 dengan 
pelaksanaan pemungutan suara secara 
serentak pada tanggal 9 Desember 2020.
 Kegiatan pelaksanaan pilkada di ten-
gah Pandemi Covid-19 dperlukan un-
tuk menjaga proses demokrasi tingkat 
lokal dan pelaksanaan hak-hak asasi 
warga negara. Proses pendewasaan 
politik masyarakat dibutuhkan Kepa-
la Daerah yang kuat dan terlegitimasi, 
membuktikan kekuatan bangsa Indone-
sia yang mampu menjaga keberlangsun-
gan demokrasi di tengah bencana.
 Kunjungan kerja selain dalam rang-
ka memonitor Kesiapan Penyelengga-
raan Pilkada Serentak Tahun 2020 di 
6 (enam) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, 
yaitu : Kabupaten Lampung Selatan, 
Lampung Timur, Lampung Tengah, 
Way Kanan, Pesawaran, Pesisir Barat, 
dan Kota Bandar Lampung serta Kota 
Metro, juga bertujuan untuk menguat-
kan koordinasi dan konsolidasi an-
tar Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota dan Penyelenggara 
Pilkada serta pihak terkait, agar dapat 
bersinergi dalam menjalankan peran 
dan fungsi masing-masing khususn-
ya dalam menjamin terakomodasinya 
hak konstitusi masyarakat guna mewu-

judkan Pilkada yang aman dan damai.
 "Antisipasi dan koordinasikan den-
gan pihak Keamanan jangan sampai 
ada keterlambatan dalam pendistri-
busian logistik hingga tiba di TPS ter-
masuk APD dan kelengkapan untuk 
penerapan Standar Protokol Kesehatan 
pencegahan Covid-19," ujar Chusnunia.
 "Saya berdoa untuk pilkada Kabupaten/
Kota, terkhusus untuk Kota Bandar Lam-
pung proses-proses, tahapan-tahapan 
pilkadanya berjalan lancar, semua sela-
lu sehat, dan menghasilkan pemimpin 
yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan 
berkerja untuk menjadikan Kabupaten/
Kota lebih baik lagi," tambahnya lagi.
 Kemudian dalam kesempatannya, Wa-
likota Bandar Lampung, Herman HN, 
mengatakan Pilkada pada hakikatnya 
merupakan perwujudan sistem politik di 
Indonesia yang demokratis. Pilkada mer-
upakan mekanisme rekrutmen wakil-
wakil rakyat yang mempresentasikan 
kedaulatan, sekaligus menjadi bagian 
dari mekanisme pergantian Kepemi-
mpinan Nasional maupun Provinsi, 
Kabupaten/Kota secara Konstitusional.
 Oleh karena itu Pemkot Bandar Lam-
pung telah memberikan dukungan 
fasilitas pilkada yakni, hibah berupa 
tanah dan gedung kepada KPU Ban-
dar Lampung, memberikan pinjaman 
pakai gedung eks Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, 
dan memfasilitasi proses penugasan 
ASN pada Sekretariat Panwascam 
dan Sekretariat PPK. Pemkot Bandar 
Lampung juga memberikan dukun-
gan anggaran Pilkada melalui Naskah 
Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
 "Saya mengucapkan selamat datang 
kepada Ibu Wakil Gubernur Lampung 
beserta Jajaran Forkopimda Provinsi 
Lampung. Diharapkan melalui kunjun-
gan kerja ini akan lebih meningkatkan 
kinerja yang lebih baik, lebih cepat di 
kalangan Aparatur Pemerintah Kota 
Bandar Lampung sebagaimana harapan 
seluruh warga masyarakat," ujar Her-
man. (Dinas Kominfotik Provinsi Lam-
pung)

Wakil Gubernur Lampung Pantau 
Kesiapan Pelaksanaan Pemilu 

Kantor Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Lampura ditutup

Lampung Utara (FN) 
Kantor Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan SDM (BKPSDM) 
dan Ruang Bagian Humas Sekretar-
iat Pemerintah Kabupaten Lampung 
Utara (Lampura), ditutup sementara 
setelah ada dua pegawai yang berk-
erja di lingkup Pemkab Lampura 
dinyatakan terkon� rmasi Positif 
Covid 19.
  Hal itu dibenarkan oleh Sekretar-
is Daerah (Sekda) Lampung Utara, 
Lekok, Senin (14/9/2020) bahwa 
ada sejumlah kantor yang ditutup 
sementara. di tutupnya kantor terse-
but setelah dilakukan penyemprotan 
desinfektan sehari sebelumnya.

 “Sesuai dengan arahanKemenkes, 
apabila kantor tersebut baru di sem-
prot desinfektan, maka harus ditutup 
selama satu hari,” ujar Lekok.
 Kendati demikian, para pegawai 
tetap melakukan pekerjaan kantor 
dari rumah. Penutupan kedua kan-
tor itu berlaku sehari saja sampai 
menunggu hasil rapat setelah adanya 
peraturan dari Kemenpan.
 Diketahui sebelumnya, ada 26 war-
ga di Lampura dinyatakan terkon� r-
masi positif covid 19, diantaranya 5 
ASN, Dua berkerja di lingkup pem-
da Lampura, dua Tenaga Pendidikan 
dan satu Tenaga Kesehatan. (Sum/
LV)
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