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Gubernur Arinal Panen Melon Perdana di 
Hortipark Pesawaran
Gubernur Arinal Panen Melon Perdana di 
Hortipark Pesawaran

PESAWARAN  (FN)
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi didampin-
gi Forkopimda dan Bupati Pesawaran melakukan 

Panen perdana melon dan 
semangka sekaligus 

melakukan pere-
smian Agro Wisa-
ta Hortipark yang 

terletak di desa 
Negeri Sakti Kabu-

paten Pesawaran, Selasa 
(18/08/2020).
 Dalam sambutannya Bupa-
ti Pesawaran Dendi Ramad-

hona menyampaikan ucapan 
selamat datang dan ucapan 
terimakasih atas kehadiran 
Gubernur beserta Forkopim-

da di Kabupaten Pesawaran 
dalam rangka Panen perdana melon 

dan semangka di Bumi Andan Jejama.         
 Dijelaskan oleh Dendi bahwa lahan yang digu-

nakan untuk pengembangan Hortipark ini sebel-
umnya merupakan lahan tidur yang selama ini ti-
dak dimanfaatkan, ide muncul saat terjadi Pandemi 
Covid-19 setelah mendapat arahan Gubernur untuk 
kembali memaksimalkan lahan tidur dan komoditi 
yang dikembangkan adalah jenis Golden Melon dan 
Semangka Golden.
Bupati berharap agar komoditi ini menjadi komod-
iti yang dapat terus menerus sehingga tidak hanya 
menjadi trend sesaat.
Barokah Kresna sebagai penyedia bibit mendampin-
gi petani mengembangkan Agrowisata khususnya 

komoditi melon dan semangka yang dikembangkan 
di Hortipark. Acara dihadiri juga oleh petani Melon 
dan Semangka yang ada di Kabupaten Pesawaran.
  Dalam kesempatan tersebut secara simbolis Gu-
bernur menyerahkan sejumlah bantuan berupa 3 
buah alat pertanian kepada kelompok Tani yang ada 
di Kabupaten Pesawaran dan Sebanyak 3.698 paket 
Sembako kepada petani di Kabupaten Pesawaran 
yang terdampak covid-19.
  Gubernur memberikan motivasi kepada seluruh 
elemen agar bekerja bersama, sehingga apa yang 
menjadi tujuan pembangunan dibidang perkebu-
nan dan pertanian serta pariwisata di Kabupaten 
Pesawaran dapat terus berkelanjutan.
Gubernur memberi Apresiasi kepada Pemerintah 
Kabupaten Pesawaran yang telah memunculkan ide 
sehingga mampu menjadi kenyataan saat ini dengan 
akan diresmikannya Hortipark.
  Lebih lanjut Gubernur Arinal mengharapkan agar 
pengembangan pertanian dan perkebunan dimulai 
dulu dari pemanfaatan lahan yang ada.
Menurut Arinal peluang-peluang yang dapat di-
manfaatkan agar dikelola dengan baik sehingga 
dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan 
perkebunan sehingga memberikan dampak untuk 
peningkatan ekonomi masyarakat.
  Sementara itu menyinggung pembangunan pari-
wisata di Kabupaten Pesawaran, Arinal berpesan 
agar menumbuhkan minat dan kepedulian mas-
yarakat untuk turut berperan aktif dalam mengenal-
kan produk-produk dari Kabupaten Pesawaran di se-
tiap destinasi wisata., pengembangan ide – ide baru 
untuk lebih mengenalkan produk – produk daerah 
kepada masyarakat agar 

Upacara HUT RI ke-75 di Kabupaten 
Mesuji Digelar Sederhana

MESUJI (FN) - 
Tak seperti pada tahun-tahun 
sebelumnya, upacara peringatan 
Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 
Republik Indonesia (RI) di Kabu-
paten Mesuji digelar sederhana. 
Upacara berlangsung di Halaman 
Kantor Bupati Mesuji, Wiral-
aga Mulya, Senin (17/08/2020), 
digelar secara terbatas dengan 

protokol kesehatan pencegahan 
Covid-19 dan diikuti 130 peser-
ta yang terdiri atas prajurit TNI, 
Polri, ASN, Satpol PP, Dishub, 
Damkar, guru, pelajar, pramuka, 
dan ormas.
  Selaku inspektur upacara, yaitu 
Bupati Mesuji Saply TH, perwira 
upacara Kabag Ops Polres Me-
suji Kompol Dwi Santoso, dan 

Komandan Upacara Kapolsek 
Simpang Pematang AKP Agung. 
Sementara itu, untuk pengibaran 
dilakukan tiga orang paskibraka 
yang merupakan anggota paski-
braka tahun lalu.
  Dalam amanatnya membacakan 
sambutan Gubernur Lampung, 
Bupati Saply mengatakan per-
ayaan HUT Republik Indonesia 

tahun 2020 ini terasa berbeda. 
Momen bersejarah yang biasanya 
disambut penuh rasa bahagia itu 
kini terasa mengharu biru karena 
tahun ini di Indonesia khususnya 
Provinsi Lampung berjuang mel-
awan pandemi.
  Bencana ini menurutnya, mem-
buat berbagai aktivitas nyaris 
berhenti, baik di bidang pere-
konomian maupun kehidupan 
bermasyarakat. Namun demiki-
an, tidak lantas membuat kita 
semua berkecil hati dan patah 
semangat.
“Semua aktivitas yang biasa kita 
lakukan dapat dijalankan walau-
pun dalam kondisi terbatas, den-
gan adaptasi kebiasaan baru atau 
New Normal. Untuk itu, kepa-
da seluruh masyarakat Provinsi 
Lampung, saya mengajak kita 
bersama-sama dan bekerja keras 
guna menyukseskan pembangu-
nan di Provinsi Lampung, sesuai 
dengan bidang tugas dan keahl-
ian yang kita miliki,” ajaknya.
  Pada kesempatan itu, dia juga 
menyampaikan terima kasih dan 
p e n g h a r -

Menteri Sofyan Djalil Serahkan Sertifi kat 
Hak Pakai Jalan Tol dan Redistribusi 

Tanah di Lampung

BANDARLAMPUNG  (FN)
Menteri Agraria dan Tata Ru-
ang/Badan Pertanahan Nasional 
(ATR/BPN) Sofyan Djalil men-
dukung Gubernur Lampung 
Arinal Djunaidi dalam upaya 
melindungi Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan (LP2B) di 
Provinsi Lampung.
 Hal tersebut disampaikan Men-
teri ATR Sofyan Djalil saat acara 
Penyerahan Serti� kat Hak Pakai 
Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) 

dan Serti� kat Redistribusi Tanah 
Tahun 2020 di Kantor Pertanah-
an Kota Bandar Lampung, Rabu 
(19/8/2020).
“Pemerintah sangat konsen ter-
hadap masalah tersebut,” ujar 
Menteri ATR Sofyan.
  Sofyan mengatakan untuk 
mempertegas lokasi LP2B, nanti-
nya seluruh wilayah LP2B akan 
dipetakan secara digital.
“Dengan peta digital maka akan 

Gubernur Arinal Djunaidi, Orang Pertama Di Lam-
pung Yang Memiliki Uang Edisi Khusus HUT RI Ke-75

Bandar Lampung (FN)
 Gubernur Lampung Arinal 
Djunaidi dan Wakil Gubernur 
Chusnunia beserta Pimpinan 
Forkopimda Provinsi Lampung 
mengikuti Peluncuran Uang Baru 
Edisi Khusus Pecahan Rp.75.000 
secara virtual di Balai Keratun, 
Senin (17/08).
Peluncuran uang baru edisi khu-
sus pecahan Rp.75.000 tersebut 
dilakukan oleh Gubernur Bank 
Indonesia Perry Warjiyo dan 
Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati dalam rangka mem-
peringati HUT RI Ke-75, yang 
menggambarkan pencapaian 75 
tahun pembangunan Indonesia 
menuju bangsa yang makmur, 
adil dan bermartabat.
Menurut Gubernur BI Perry 
Warjiyo uang baru pecahan Rp 
75.000 ini bergambar Proklama-

tor RI Soekarno – Hatta berlatar 
kereta api dan pengibaran bende-
ra saat Proklamasi Kemerdekaan 
1945.
Sementara di sisi lain uang kertas 
itu, terdapat siluet ragam wajah 
Indonesia yang terdiri dari berb-
agai suku dan budaya. Selain itu 
ada gambar gambar satelit di se-
belahnya.
 Sementara itu usai mengiku-
ti peluncuran tersebut, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia (BI) 
Provinsi Lampung, Budiharto Se-
tiawan menyererahkan uang per-
ingatan kemerdekaan ke-75 ta-
hun kepada Gubernur Lampung 
Arinal Djunaidi, yang kemudian 
selanjutnya diikuti oleh wakil Gu-
bernur Chusnunis dan Pimpinan 
Forkopimda. 
  Menurut Budiharto Setiawan 

Dukung Pemprov Lindungi Usaha Rakyat, KPPU RI Buka Kanwil di Lampung
BANDARLAMPUNG – 
  Gubernur Lampung Arinal Dju-
naidi berhasil meyakinkan Komi-
si Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU) RI untuk membuka Kan-
tor KPPU Wilayah II Sumatera 
Bagian Selatan di Provinsi Lam-
pung demi melindungi kepentin-
gan usaha kecil dan masyarakat.
  Hal itu dibuktikan Gubernur 
Arinal dengan diresmikannya 
Kantor Kanwil II KPPU, di Jalan 
Pangeran Diponegoro, No 40AB, 
Kelurahan Sumurbatu, Keca-
matan Telukbetung Utara, Ban-
darlampung, Rabu (18/12/2019).
 Menurut Arinal, keberadaan 
Kantor KPPU di Provinsi Lam-
pung sangat penting untuk men-
gawasi persaingan usaha dan 
menciptakan suasana usaha yang 
sehat sehingga terwujud pening-
katan perekonomian dan kes-
ejahteraan masyarakat.
“Pemprov sedang giat berupaya 
mendatangkan investor yang 
akan membantu rakyat kita men-
gelola potensi Provinsi Lampung 
secara baik. Maka selain tata ke-
lola yang harus optimal kita juga 

perlu bersinergi untuk melaku-
kan pengawasan yang akan men-
ciptakan persaingan usaha yang 
sehat dan melindungi kepenting-
gan pengusaha kecil juga melind-
ungi kepentingan rakyat Lam-

pung,“ ujar Gubernur.
 Arinal berharap KPPU dapat 
menindak tegas pengusaha nakal 
di Lampung. KPPU pasti banyak 
menghadapi tantangan, terutama 
saat menjalankan fungsi penga-

wasan persaingan usaha. Namun, 
Arinal meminta lembaga tersebut 
tetap menegakkan aturan sesuai 
fakta di lapangan.
“Jika benar silahkan tindak, saya 
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BANDAR LAMPUNG  (FN)
 Ketua Tim Penggerak PKK 
Provinsi Lampung Ibu Riana Sari 
Arinal melakukan virtual meet-
ing bersama Ketua Umum TP 
PKK Pusat Tri Tito Karnavian 
dalam rangka pelepasan secara 
resmi Tim “Gebrak Masker PKK” 
seluruh Indonesia, di Ruang 
Command Center, Dinas Komin-
fo, Senin, (17/8/2020).
Tim ini akan melakukan pem-

bagian masker dan mengkam-
panyekan perilaku adaptasi ke-
biasaan baru pada masa pandemi 
Covid-19 kepada seluruh mas-
yarakat di wilayah masing-mas-
ing.
  Kegiatan “Gebrak Masker PKK” 
ini merupakan inisiasi dari Ketua 
Umum TP PKK setelah Presiden 
Joko Widodo menginstruksikan 
agar para kader PKK ikut terli-
bat langsung dalam pembagian 

masker di masyarakat.
 Tim Gebrak Masker sendiri 
merupakan gabungan dari kader 
PKK dan Ikatan Keluarga Alum-
ni Pendidikan Tinggi Kepamong-
prajaan (IKAPTK).
Tri Tito Karnavian mengingatkan 
bahwa pandemi Covid-19 tel-
ah mengubah aspek kehidupan, 
termasuk kebiasaan sehari-hari 
yang harus beradaptasi dengan 
kebiasaan baru.

“Kebiasaan baru yaitu kita harus 
mengikuti protokol kesehatan 
dengan disiplin memakai mask-
er, menjaga jarak, sering men-
cuci tangan, menghindari keru-
munan, menjaga segala sesuatu 
yang berhubungan dengan orang 
lain sehingga kita tidak tertular. 
Dan segala bentuk yang merupa-
kan proteksi diri harus kita jala-
ni dengan disiplin semaksimal 

Pelepasan Tim “Gebrak Masker PKK”,  Riana 
Lakukan Virtual Meeting Bersama

Bupati Tanggamus Gelar Upacara 17 Agustus 
1945 di Lapangan Kompleks Pemda

Tanggamus, (FN)
 Pemkab Tanggamus Menggelar 
Upacara Peringatan Hari Ulang 
Tahun (HUT) Ke 75 Republik 
Indonesia, Senin 17 Agustus 
2020 di Lapangan kompleks per-
kantoran Pemkab setempat.
Upacara peringatan HUT RI ta-
hun ini berbeda dari tahun ta-
hun sebelumnya, selain peserta 
upacara yang lebih sedikit lokasi 
upacara juga berubah biasanya 
di Lapangan Merdeka Kotaa-
gung kini di lapangan Pemda 
hal ini lantaran situasi Pandemi 
Covid-19.
Bertindak selaku inspektur up-
acara, bupati Tanggamus Hj 

Dewi Handajani, komandan 
upacara Kapten Inf Julian ABRI 
dan perwira upacara Kapten Inf 
Sanusi. Turut hadir Wakil Bu-
pati Tanggamus Hi.A.M.Sya� i, 
Ketua DPRD Tanggamus Heri 
Agus Setiawan, Kapolres Tang-
gamus AKBP Oni Prasetya,Dan-
dim 0424 Letkol Inf Arman Aris 
Sallo,para kepala OPD kab tang-
gamus,camat se kabupaten Tang-
gamus dan para peserta upacara.
 Bupati Tanggamus dalam 
amanatnya mengatakan den-
gan memperingati hari ulang 
tahun kemerdekaan ini dia ber-
harap seluruh masyarakat dapat 
meningkatkan rasa cinta kita 

kepada tanah air dan bangsa 
lebih meningkatkan daya juang 
terhadap bangsa dan negara, leb-
ih mempersatukan jiwa dan se-
genap raga untuk memperkokoh 
persatuan dan kesatuan bangsa 
demi Indonesia yang lebih maju.
  “Namun demikian tak kalah 
pentingnya dengan peran kita 
semua sekarang ini perjuangan 
belum selesai marilah kita ting-
katkan terus jiwa dan semangat 
45 dengan mewujudkan jiwa 
pembangunan yang tangguh 
untuk mengisi kemerdekaan ini 
dengan usaha dan kerja keras 
demi terwujudnya cita-cita 
pendiri bangsa yaitu melindun-

gi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indone-
sia memajukan kesejahteraan 
umum mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia,”tutup bupati.
  Usai upacara bupati beserta 
rombongan melakukan ziarah 
taman makam pahlawan di Ko-
taagung Timur. Upacara ziarah 
dipimpin Dandim 0424 Letkol 
Inf Arman Aris Sallo. Lalu dilan-
jutkan dengan menyaksikan 
upacara detik-detik proklamasi 
dari Istana Negara melalui virtu-
al di ruang rapat sekretariat bu-
pati. (Heru)

BACA ke- H11

Polres Tubaba Distribusikan Bantuan Beras Kepada Anak Yatim Piatu dan Kaum Dhuafa
Tulang Bawang Barat-
Masih di masa pandemi 
Covid-19 Kepolisian Resor 
(Polres) Tulang Bawang Barat 
menggelar bakti sosial (baksos) 
berupa pendistribusian beras 
sebanyak 2,5 ton kepada Anak 
Yatim Piatu dan kaum dhuafa 
di wilayah hukum Mapolres 
setempat,
Kapolres Tulang Bawang 
Barat AKBP Hadi Saepul Rah-
man, S,IK, yang memimpin 
langsung kegiatan menga-
takan, baksos tersebut dilak-

sanakan secara serentak hari 
Rabu (19/08/2020) pagi.
“Hari ini kami secara serentak 
melaksanakan baksos berupa 
pendistribusian beras kepada 
Anak Yatim Piatu dan kaum 
dhuafa dalam memperinga-
ti Hari Ulang Tahun (HUT) 
Kemerdekaan Republik Indo-
nesia (RI) Ke-75 tahun 2020,” 
ujar AKBP Hadi.
Kapolres menjelaskan, beras 
yang kami distribusikan hari 
ini kita bagi melalui Sat bin-
mas sebanyak 200 karung, 

Sat sabhara sebanyak 200 
karung, Sat Lantas sebanyak 
100 karung, Polsek Tuba Ten-
gah sebanyak 400 karung, Pol-
sek Tumijajar sebanyak 400 
karung, Polsek Gunung Agung 
sebanyak 400 karung, dan Pol-
sek Lambu Kibang sebanyak 
300, Baksos tersebut merupa-
kan bantuan langsung dari 
Mabes Polri yang kita salurkan 
langsung kepada yang berhak 
menerimanya.
“Tujuan dari pelaksanaan ke-
giatan baksos ini, selain un-

tuk membantu warga yang 
terdampak akibat pandemi 
Covid-19 juga untuk mening-
katkan jiwa dan semangat na-
sionalisme warga dalam mem-
peringati HUT Kemerdekaan 
RI Ke-75 tahun 2020,” jelas Ka-
polres.
Sementara itu semua personel 
yang terlibat langsung dalam 
kegiatan ini, tetap mempri-
oritaskan protokol kesehatan 
yang berlaku guna mencegah 
penyebaran Covid-19.(*)
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Putus Mata Rantai Penyebaran Virus Corona Pemdes Adi Luhur Dirikan Posko

Mesuji (FN)
  Tanggap dengan pentingya 
kesehatan masyarakat, pemerin-
tah Desa Adi Luhur, Kecamatan 
Panca Jaya, Kabupaten Mesuji 
Lampung, mendirikan Posko Re-
lawan jaga, percepatan Covid-19 
siaga dua puluh empat  (24) jam 
di titik jalan pintu masuk Desa se-
tempat. Pendirian Posko tersebut 
sebagai upaya pemerintah Desa 
(Pemdes) memperketat penga-
wasan, guna memutus mata ran-
tai  penyebaran dan penularan 
Virus Corona atau Covid-19.

“Untuk kegiatan posko pemben-
tukan tim relawan Desa pen-
anggulangan Covid-19, sudah 
menggelar Musyawarah Desa 
(Musdes). Pembangunan Posko 
Relawan Tanggap Covid-19 dib-
uat untuk memantau dan me-
monitor warga perantau, yang 
baru datang dari luar kota untuk 
segera di cek kesehatannya, ini 
juga berlaku bagi pengendara 
kendaraan, maupun orang yang 
ingin memasuki Desa Adi Luhur, 
harus di cek kesehatannya,”ujar 
Kepala Desa Adi Luhur Suhar-

man., Sepekan yang lalu.
Menurut Suharman, pihaknya 
sudah melakukan upaya maksi-
mal seperti hal nya, pendataan 
pelaku perjalanan, penyempro-
tan desinfektan di rumah pen-
duduk, rumah ibadah, dan fasil-
itas umum, sosialisasi tentang 
covid-19, membagikan masker 
berjumlah 4000 lembar untuk 
semua masyarakat Desa Adi 
luhur, dan Isolasi mandiri di ru-
mah Masing-masing bagi pelaku 
perjalanan yang masuk ke Desa 
selama 14 hari.

“Saya menghimbau dan menga-
jak masyarakat, agar selalu men-
jaga kebersihan lingkungan, dan 
selalu rajin mencuci tangan, pa-
kai sabun dengan air yang men-
galir, memakai masker, dan jaga 
jarak � sik, kemudian menguran-
gi keluar rumah, untuk mengh-
indari kerumunan massa sebagai 
upaya pencegahan penyebaran 
Virus Corona (Covid-19),”him-
baunya.
 Lebih lanjut Suharman men-
gatakan,  Posko Relawan Desa 
Covid-19 Desa Adi Luhur yang 

sudah dibentuk melibatkan 
semua pihak mulai perangkat 
Desa, kelembagaan Desa, To-
koh Masyarakat, Tokoh Ag-
ama, Pemuda, Babinsa, dan 
Bhabinkamtibmas yang terdiri 
dari kurang lebih, seratus tujuh 
puluh dua (172)  orang, yang dia-
tur dalam tiga  ship selama dua 
bulan.
 “Saya selaku Koordinator Tim 
relawan Covid-19 Desa Adi 
Luhur sangat mengapresiasi dan 
berterimakasih kepada Babin-
sa, dan Bhabinkamtibmas, yang 

proaktif bersama Pemdes selalu 
hadir setiap saat untuk meman-
tau wilayah Desa Adi Luhur se-
lama wabah virus corona ini se-
hingga warga merasa terlindungi 
dan dilayani dengan baik”.Cetus-
nya.
 Dia menambahkan, seluruh 
perangkat Desa khususnya Para 
RK/RT diminta untuk aktif 
melakukan himbauan kepada 
warganya Masing-masing untuk 
mentaati himbauan Pemerintah 
mematuhi protokol kesehatan. 
(Mihsan)

Ketua Dekranasda Lampung Riana Sari 
Arinal Ikuti Munas Dekranas

Bandarlampung (FN)
   Ketua Dewan Kerajinan Nasion-
al Daerah (Dekranasda) Provinsi 
Lampung Hj. Riama Sari Ari-
nal, SH, mengikuti Musyawar-
ah Nasional (Munas) Dewan 
Kerajinan Nasional (Dekranas) 
Tahun 2020 secara daring, di Di-
nas Kominfotik Lampung, Rabu 
(19/8/2020).

Didampingi Sekretaris Dekra-
nasda Lampung Hj. Rusdiana 
Dewi dan pengurus Dekranas-
da lainnya, Riana Sari mengi-
kuti Munas Dekranasda secara 
daring yang dibuka oleh Ketua 
Umum Dekranas Hj.Wuri Ma’ruf 
Amin.
  Munas Dekranas 2020 men-

Tanggamus Menjadi Tuan Rumah Pelaksanaan Rakor 
Pemberdayaan Perempuan

Tanggamus (FN)
  Menjelang pelaksanaan ra-
pat koordinasi (Rakor) Pem-
berdayaan Perempuan, Per-
lindungan Anak se Provinsi 
Lampung Tanggamus men-
jadi tuan rumah acara terse-
but dilaksanakan di Taman 
Wisata Muara Indah Kotaa-
gung, Rabu 19 Agustus 2020.
 Rakor tersebut dibuka Bu-
pati Tanggamus Hj. Dewi 
Handajani, dalam pelaksa-
naan Upacara, turut hadir 
Kepala Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlind-
ungan Anak Provinsi Lam-
pung � eresia Sormin,Staf 
Ahli Bupati Kab Tanggamus 
Firman Ranie,Kepala Di-
nas PPPA,Dalduk dan KB 
Tanggamus Edison serta 
Kepala Dias PP dan PA ka-
bupaten/kota se Provin-
si Lampung,kepala dinas 
Kominfo kab tanggamus.
  Kepala Dinas PPPA, Dalduk 
dan KB, Edison menyam-
paikan bahwa rakor ini mer-

upakan yang pertamanya 
diluar ibu kota provinsi. Di-
rinya berharap kabupaten/
kota lain bisa ikut berparti-
sipasi juga dalam menjadi 
tuan rumah rakor tingkat 
provinsi.
“Terimakasih , Tanggamus 
sudah diberi kesempatan 
menjadi tuan rumah rakor, 
insya Allah tahun depan ka-
bupaten/kota lain,”ujar Edi-
son.
  Masih kata Edison, da-
lam rakor ini, dibahas pro-
gram-program strategis 
dibidang pemberdayaan per-
empuan, perlindungan anak 
hingga pengarustamaan 
gender,” Selain sebagai ajang 
silaturahmi, rakor juga men-
jadi ajang berbagi mengenai 
capaian yang telah diraih 
dan kedala yang selama ini 
dihadapi sehingga bisa sa-
ma-sama dipecahkan,”.
  Kepala Dinas PP dan PA 
Provinsi Lampung, � eresia 
Sormin dalam sambutannya 

mewakili Gubernur Lam-
pung, Arinal Djunaidi men-
gatakan bahwa rakor dilaku-
kan diluar ibu kota provinsi.
“Tujuan rakor digelar didaer-
ah agar lebih dekat dengan 
masyarakat dan merekatkan 
koordinasi antara pemer-
intah kabupaten/ kota seh-
ingga tercipta sinergi yang 
baik dan harmonis dalam 
menyikapi berbagai perma-
salahan pemberdayaan per-
empuan serta perlindungan 
anak,”kata � eresia.
 Dalam hal ini, kabupat-
en Tanggamus merupakan 
salah satu daerah di Provinsi 
Lampung yang concern ter-
hadap isu isu kekerasan ter-
hadap perempuan dan anak 
serta pengarustamaan gen-
der.
“Dukungan dari berbagai 
sektor terutama komitmen 
dari kepala daerah sangat 
diperlukan. Terimakasih ke-
pada Tanggamus yang su-
dah bersedia menjadi tuan 

rumah perdana rakor diluar 
ibu kota provinsi kami san-
gat apresiasi,”ucap perem-
puan yang purna bhakti 31 
Agustus 2020 itu.
 Bupati Tanggamus Menyam-
paikan dalam sambutannya, 
mengaku bangga Tanggamus 
dapat menjadi tuan rumah 
rakor pembedayaan perem-
puan dan perlindungan anak 
se Provinsi Lampung.”Selain 
menjadi ajang silahturahmi 
dan berbagi, ini juga untuk 
mengenalkan potensi wisata 
di Tanggamus.
 Bahwa melalui rakor ini 
juga dirinya berharap Tang-
gamus kedepan biasa meraih 
predikat Kabupaten Lay-
ak Anak.”Ini yang akan 
kami kejar, agar Tanggamus 
meraih predikat Kabupat-
en Layak anak.Harapannya 
dari rakor ini, Tanggamus 
mendapat ilmunya sehingga 
kalau ada kekurangan dapat 
diperbaiki,”tutup Bunda.
(Heru)

Lampung Utara (FN)
Dalam Rangka Memperingati ta-
hun baru islam 1 Muharram 1442 
H, Pemerintah Daerah Kabupaten 
Lampung Utara mengadakan Dz-
ikir, Do’a dan Sholawat di halaman 
kantor Pemda Setempat,  Rabu 
(19/8/2020)
 Pada kegiatan Dzikir, Do’a dan 
Sholawat mendatangkan Habib 
Abdurrahman,  Habis Idrus,  dan 
Habib Husein dengan dihadiri 
Plt. Bupati Lampura, Budi Uto-
mo,  Sekdakab Lampura Lekok, 
Kodim 0412 Lampura, Letkol Info 
Harry Prabowo, Kemenag, Kejari,  
Kakimal Forkopimda dan mas-
yarakat dengan menerapkan pro-
tokol kesehatan di masa pandemi 
covid 19.
 Plt.Bupati Lampura, Budi Utomo 
mengatakan mulai malam ini kita 
sudah masuk di bulan muharram 
1442 H, meski saat ini kita dih-
adapkan dengan suasana yang 
berbeda dengan biasanya karena 
wabah pandemi covid 19. Namun 
masih bisa berkumpul untuk ber-

munajat kepada Allah Swt me-
minta agar covid 19 bisa segera 
diangkat dari muka bumi.
“Kita semua menyadari bahwa 
datangnya bencana dengan mun-
culnya covid 19 tentunya mem-
bawa hikmah tersendiri bagi ke-
hidupan agar kedepan kita harus 
mulai menjaga kesehatan diri 
sendiri, “ Ucapnya. 
Sebagai Umat Islam, Lanjut dia, 
tentunya memiliki tanggung jawab 
yang cukup besar, dimana kita ha-
rus menciptakan suasana yang 
aman dan nyaman serta penuh 
kedamaian agar bangsa indonesia 
khusus Lampung Utara bisa sema-
kin makmur dan masyarakat bisa 
hidup damai dan rukun. 
“Insyaallah dengan adanya Dzikir, 
Do’a dan Sholawat bersama ini 
bisa membuat Kabupaten Lam-
pung Utara menjadi semakin maju 
dan makmur, “ Tuturnya. 
Seusai Plt Bupati Lampura men-
yampaikan sambutannya, di Lan-
jutkan dengan Dzikir,  Do’a dan 
Sholawat bersama. (Sum: LV)

Tahun Baru 1 Muharram 1442 H,  Pemkab Lampura gelar Dzikir, Do’a dan Shalawat
BACA ke- H 11
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New Normal, Bupati Pesawaran Bagikan Bantuan Sembako

PESAWARAN (FN) - 
  Bupati Pesawaran Dendi Ra-
madhona serahkan bantuan 
sembako kepada masyarakat 
terdampak Covid-19. Bantu-
an bernilai Rp 60 ribu, dengan 
rincian beras 2,5 kg, terigu 1 kg, 
kemudian minyak 1 liter dan 
susu di serahkan melalui Dinas 
Ketahanan Pangan di harapkan 
dapat meringankan beban mas-
yarakat dalam memenuhi kebu-
tuhan pokok di tengah Pandemi 
Covid-19.
“Ini sebagai bentuk kepedulian 
pemerintah daerah kepada 
masyarakat, karena saya sudah 
mengintruksikan kepada ja-
jaran agar jangan sampai ada 
masyarakat yang tidak makan 
akibat pandemi covid-19 ini,” 
jelas Bupati Pesawaran Dendi 
Ramadhona saat menyerahkan 
secara simbolis bantuan sem-
bako kepada masyarakat, Jum’at 
(14/8).
   Maka dari itu, lanjutnya, pi-

haknya masih terus berupaya 
agar pemberian sembako dapat 
digulirkan untuk masyrakat 
yang belum pernah mendapa-
takan bantuan, baik itu Program 
Keluarga Harapan (PKH), atau-
pun bantuan baik dari pemerin-

tah pusat, daerah maupun desa.
“Itulah sampai saat ini, Pemkab 
Pesawaran belum ada proyek 
yang berjalan, karena angga-
rannya kita alihkan untuk pen-
anganan Covid-19, termasuk 
Dana Desa (DD) yang ada di 

desa, maka dari itu saya me-
minta masyrakat agar dapat 
memahami keadaan saat ini, 
apabila di daerahnya belum ada 
pembangunan � sik untuk ta-
hun ini,” paparnya.
  Pada kesempatan ini juga, Den-

di, mengingatkan masyrakat 
agar dapat mematuhi protokol 
kesehatan yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah.
“Mungkin bapak ibu yang had-
ir merasa bosan mendengar ini, 
karena saya yakin kepala desa 
sudah berkali-kali mengingat-
kan, namun itu sudah menja-
di kewajiban kita untuk saling 
mengingatkan guna memu-
tus mata rantai penyebaran 
Covid-19 di Bumi Andan Jeja-
ma yang kita cintai ini,” tegasn-
ya.
Sementara itu, Kepala Dinas 
Ketahanan Pangan Kabupaten 
Pesawaran, Awaludin, menga-
takan, pemberian bantuan sem-
bako ini, direncanakan akan 
dilaksanakan di 11 kecamatan 
yang ada, dan targetnya 
masyrakat yang kurang mampu 
dan tidak menerima bantuan 
baik dari pemerintah mulai dari 
pusat sampai ke desa.
“Jadi hari ini kita membagikan 

di dua Kecamatan, Kecamatan 
Marga Punduh memberikan 
bantuan sembako sebanyak 
1208 sedangkan untuk Keca-
matan Padang Cermin bantuan 
sembako yang diberikan kepa-
da masyrakat sebanyak 1810 
sembako,” paparnya.
Dirinya mengatakan, data ma-
syrakat penerima diperoleh dari 
pemerintah desa yang melaku-
kan pendataan di bawah, dan 
diberikan oleh pihak Dinas 
Ketahanan Pangan dengan su-
rat pernyataan terkait belum 
pernah mendapatakan bantuan 
apapun.
“Jadi dalam satu paket semba-
ko bernilai Rp60 ribu, dengan 
rincian beras 2,5 kg, terigu 1 kg, 
kemudian minyak 1 liter, dan 
susu, diharapkan bantuan yang 
diberikan ini dapat meringank-
an beban masyrakat kita yang 
terkena dampak dari pandemi 
ini,” pungkasnya. 
(Advertorial)
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Arang Kayu Tingkatkan Perekonomian Warga

Lampung Utara (FN)
 Pada umumnya produk di Indo-
nesia diyakini memiliki beragam 
keunggulan untuk bisa dipasar-
kan di berbagai negara termasuk 
Ekspor nonmigas, produk Tanah 
Air perlu dorongan semua pihak 
terkait, agar bisa lebih mening-
kat.
Untuk saat ini orang banyak 
mengenal arang terbuat dari 
kayu yang dibakar hingga meny-
isakan residu karbon berwarna 
hitam,”Pada hal arang bukan 

hanya terbuat dari kayu saja ada 
yang berasal dari arang batok ke-
lapa, arang briket ataupun batu 
bara,”.
 Arang Kayu dahulu banyak di-
gunakan Masyarakat sebagai ba-
han Bakar untuk berbagai keper-
luan.
Saat ini,arang sudah semakin ja-
rang dipakai karena sudah ter-
gantikan oleh Jenis Bahan Bakar 
maupun Gas dan Briket.
 Namun begitu, bukan berarti 
produksi secara tradisonal itu 

lenyap seperti yang dilakukan di 
Dusun Sukaharjo Desa Gilih Su-
kanegeri Kecamatan Abung Se-
latan Kabupaten Lampung Utara 
Provinsi Lampung, masih bisa 
dijumpai beberapa warga yang 
memproduksi arang kayu Tradi-
sonal di bawah naungan Bapak 
M, Arpiatman Ari� n, Sabtu 
(15/08/20).
 Saat di jumpai Media Trennews.
co M.Arpiatman Ari� n adalah 
pengelola dan pembuat usaha 
Arang Kayu yang sudah men-

jalani usaha kurang lebih 10 Ta-
hun.
Proses produksi Arang Kayu 
terbilang Sederhana dan sangat 
Tradisonal yang butuh kesaba-
ran dan ke ahlian khusus,dengan 
mengunakan tungku yg terbuat 
dari bahan batu bata yang dipoles 
dengan lumpur tanah yang ber-
bentuk kubah,ujarnya.
 “Dimana jarak susunan antara 
kayu harus sedemikian rapat 
membentuk semacam kubus 
dengan celah sempit dibagian 

bawah,celah ini berfungsi seb-
agai tungku pembakaran utama 
untuk tempat api berkobar dan 
membakar Kayu,� nishing proses 
pembakaran memakan waktu 
empat hari dan pendinginanya 
selama dua hari,”.
 Berkat kerja keras dan kesung-
guhan usaha dibidang Arang 
sudah banyak menyerap tenaga 
kerja untuk di bidang memotong 
kayu menyusun kayu sortir dan 
peking arang serta bongkar muat 
kayu dan arang.

Untuk itu, usaha arang ini dapat 
menyerap tenaga kerja dan me-
ningkatkan pendapatan ma-
syarakat Dusun Sukoharjo dan 
sekitarnya, jelasnya.
Pemasaran Arang sudah bisa 
menjangkau Lokal untuk ke-
butuhan Industri masyarakat 
maupun ekspor ke Timur Ten-
gah antara lain” Negara Mekah, 
Jeddah,Qatar,Bahrain,Iraq,Turki 
dan Israel.
 Dengan adanya ekspor yang su-
dah dlakukan dapat mengangkat 
nama baik Dusun sukoharjo Desa 
Gilih sukanegeri Kecamatan 
Abung selatan Kabupaten Lam-
pung utara dan meningkatkan 
devisa negara.
   Arang kayu di timur tengah digu-
nakan selain barbetqeu,pemanas 
ruangan pada musim dingin, 
serta bahan kosmetik, tutupnya.
Senada dikatakan,Praitno pe-
kerja Arang Kayu, proses pem-
buatan arang di lakukan sangat 
sederhana pertama potong kayu 
kopi kemudian ambil potongan 
kayu, susun jarak kayu yang ra-
pih, masukan kedalam tungku 
lalu siap di bakar,Ucapannya.
 “Alhamdulillah berkat adanya 
produksi Arang di Desa kami 
sudah banyak menyerap tenaga 
kerja seperti memotong kayu, 
menyusun kayu,sortir dan pe-
king arang serta bongkar muat 
kayu dan arang,”.
 Dengan adanya usaha arang ini 
dapat menyerap tenaga kerja 
dan meningkatkan pendapatan 
masyarakat Sukoharjo dan seki-
tarnya. Pungkasnya. (Sum:TN)

569 Warga Binaan Lapas Sekayu Dapat Remisi

Muba, (FN)

Sebanyak 569 Warga Binaan dari 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II 

B Sekayu mendapatkan Remisi Hari 
Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan 
Republik Indonesia ke 75.
Penyerahan Surat Keputusan Pem-
berian Remisi tersebut dilakukan se-
cara simbolis oleh Bupati Muba DR 
H Dodi Reza Alex Noerdin kepada 
perwakilan warga binaan di Lapas 
Sekayu, Senin (17/8/2020).
  Selanjutnya Bupati Muba melaku-
kan pembacaan sambutan Menteri 
Hukum dan HAM RI yang menyam-
paikan, Warga Binaan Pemasyara-
katan merupakan bagian dari warga 
Negara yang tetap memiliki hak-hak 
yang mesti dihormati dan dipenuhi, 
karena Warga Binaan Pemasyara-
katan sebenarnya hanya kehilangan 
kebebasan, dimana mereka tidak ke-
hilangan hak-hak yang  lainnya salah 
satu hak yang dimiliki oleh Warga 
Binaan Pemasyarakatan adalah hak 
mendapatkan pengurangan masa 
menjalani pidana (Remisi).
   “Melalui remisi ini, diharapkan dapat 
mempercepat proses kembalinya 
narapidana dalam kehidupan berma-
syarakat. Namun, pemberian remisi 
ini seharusnya tidak hanya dimaknai 
sebagai pemberian hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan, tetapi lebih dari itu, 
Remisi merupakan apresiasi negara 
atas pencapaian yang sudah dilaku-
kan oleh Warga Binaan Pemasyara-
katan selama menjalani pembinaan di 
Lembaga   Pemasyarakatan (Lapas), 
Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan 
Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak 
(LPKA),” ujarnya.
  Lebih lanjut Dodi mengatakan telah 
diketahui bersama bahwa saat ini 
kita sedang dilanda bencana nasional 
(non alam) yang diakibatkan oleh pe-

nyebaran Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19), dimana wabah ini me-
micu permasalahan hampir di selu-
ruh negara di dunia.
  Saat ini,  penyebaran COVID-19 di 
wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia semakin massif dan  me-
ningkat, hal ini perlu menjadi perha-
tian dan tanggung jawab bersama un-
tuk melakukan tindakan super ekstra 
dalam upaya pencegahan dan penan-
ganan COVID-19.
  Kebijakan program asimilasi ini dan 
integrasi sampai bulan Agustus 2020 
telah diberikan kepada 40.504 Warga 
Binaan Pemasyarakatan (WBP) den-
gan rincian, Pemberian Asimilasi 
kepada 38.074 Warga Binaan Pema-
syarakatan, dan pemberian Integrasi 
kepada 2.426 Warga Binaan Pema-
syarakatan
  “Pada kesempatan ini, kami me-
nyampaikan terima kasih dan peng-
hargaan setinggi-tingginya kepada 
pemerintah daerah, instansi pemer-
intah, lembaga sosial kemasyaraka-
tan, dan seluruh pihak yang telah 
turut serta memberi dukungan dalam 
pelaksanaan tugas-tugas Pemasyara-
katan. Ucapan terima  kasih dan 
penghargaan juga disampaikan kepa-
da  seluruh petugas  Pemasyarakatan 
yang dengan tulus ikhlas telah meng-
abdikan diri kepada bangsa dan neg-
ara. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa 
selalu mengiringi keinginan luhur 
kita dengan limpahan rahmat dan 
karunia-Nya, Aamiin,” imbuhnya.
  Selanjutnya ia menyampaikan ada 
beberapa hal yang menjadi perhatian 
bersama untuk meningkatkan pem-
binaan kepada warga binaan, salah 
satunya adalah meningkatkan kuali-
tas listrik, air bersih dan pembuangan 
limbah di dalam Lapas Sekayu.
“Oleh karena itu segerakan buat su-

rat permohonan tembus kan kepada 
kami nanti kita akan anggarkan,” kata 
Bupati Muba.
  Mengenai over capasity yang terjadi 
kelebihan di Lapas Sekayu, lanjutnya 
upaya Pemkab Muba dari beberapa 
tahun lalu mulai dari pembebasan la-
han dan mendapat bantuan dari Ke-
menterian Hukum dan Ham untuk 
pembangunan Lapas sampai sekarang 
masih terkendala, ditambah adanya 
kontraksi anggaran dari pusat. Sedan-
gkan di Republik ini seluruh penjara 
rutan mengalami over capasity.
“Sebelumnya kita  mendapatkan ban-
tuan dari pusat, itu yang blok-blok 
lama kita tingkatkan kapasitasnya 
atau membangun bertingkat, buat 
modern, buat sistem modern, agar 
menjadi Lapas yang layak dan mod-
ern,”.
  Mengenai karya Warga Binaan, Dodi 
mengatakan kegiatan itu sangat ba-
gus, yang mana bekerjasama dengan 
Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi 
dan UMKM, Pengusaha, Balai Lati-
han Kerja (BLK). Membuat produk-
produk dari bahan rotan, makanan, 
jasa boga, kemudian produk dari 
kayu untuk dipasarkan keluar.
“Jadi ada simbiosis mutualisme disini, 
warga binaan ada kegiatan, ada keter-
ampilan dan mendapatkan insentif 
orang dari luar. Orang dari luar yang 
kita fasilitasi melalui dinas kita juga 
mendapatkan keuntungan dari leb-
ercost nya yang bisa dia tekan, seha-
rusnya dengan kapasitas ini lebih bisa 
meningkatkan produksi lagi,” bubuh-
nya.
  Kepada seluruh warga binaan Lapas 
Kelas II B Sekayu Bupati Muba men-
gucapkan selamat memperingati 
HUT Kemerdekaan Republik Indo-
nesia ke 75.
“Yang mendapat remisi bebas saya 

tidak ingin melihat balik lagi kesini, 
kalau balik kesini tidak akan diberi-
kan remisi lagi, jadi harus kembali ke 
masyarakat dengan baik,” tandasnya.
Sementara Kepala Lapas Kelas II B 
Sekayu Jhonny H Gultom AMd IP SH 
dalam laporannya mengungkapkan 
pada Peringatan HUT Kemerdekaan 
RI Tahun 2020 ini, pemerintah me-
lalui Kemenkumham RI memberikan 
remisi kepada Narapidana Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu se-
banyak 569 orang, dan  3  diantaranya 
langsung bebas. Besarnya remisi yang 
diperoleh satu bulan 193 orang, dua 
bulan 147 orang, tiga bulan 139 orang, 
empat bulan 57 orang, dan lima bulan 
33 orang.
  “Pada kesempatan yang baik ini, 
kami berharap kepada Bapak Bupati 
beserta jajarannya dan Forum Koor-
dinasi Pimpinan Daerah, stakeholder, 
maupun secara personal agar kiranya 
dapat memberikan dukungan ter-
hadap program-program yang akan 
kami laksanakan, kami punya banyak 
Sumber Daya Manusia yang tentunya 
akan sangat bermanfaat apabila kita 
bina dengan baik, dan ini bukanlah 
tanggung jawab kami semata tapi 
tanggung jawab kita bersama karena 
mereka adalah saudara-saudara kita 
dan sebagian besar adalah warga Ka-
bupaten Musi Banyuasin,” kata Jhon-
ny.
  Dikatakannya dengan dukungan 
Pemerintah Daerah niscaya cita-
cita resolusi pemasyarakatan dan 
revitalisasi penyelenggaraan pema-
syarakatan dapat menyelesaikan 
masalah-masalah kompleks seperti 
over capacity, gangguan keamanan 
dan ketertiban, peredaran narkoba, 
sanitasi, kebutuhan air bersih, pen-
gelolaan sampah dan limbah, serta 
minimnya sarana dan prasarana dan 
masalah lainnya akan terselesaikan 
dengan baik.
“Dengan kapasitas 300 orang, Lapas 
Sekayu saat ini dihuni oleh 969 War-
ga Binaan Pemasyarakatan dengan 
rincian 745 Narapidana dan 224 tah-
anan dengan bermacam kasus,” tu-
tupnya.
  Turut hadir pada kegiatan tersebut, 
Wakil Bupati Muba Beni Hernedi, 
Ketua DPRD Muba Sugondo, Dan-
dim 0401 Muba Letkol Arh Faris 
Kurniawan SST MT, Kapolres Muba 
AKBP Yudhi Surya Markus Pinem 
SIk, Kajari Muba Suyanto SH MH, 
Wakil Ketua Pengadilan Agama Seka-
yu Waluyo SAg MHi, dan Sekretaris 
Daerah Kabupaten Muba Drs H Apri-
yadi MSi. (Sum: SM).

Peringati HUT RI ke 75 TNI Polri 
Bagi Paket Sembako

Boyolali (FN)
Dalam rangka memperingati HUT 
RI ke 75 Babinsa Koramil 13 Nogosa-
ri Kodim 0724/Boyolali Serka Supardi 
mendampingi anggota Polsek Nogosa-
ri menyalurkan bantuan sembako dari 
Polres Boyolali kepada warga terdampak 
pandemi covid 19 di Dukuh Jembrangan 
Desa Potronayan Kecamatan Nogosari 
Kabupaten Boyolali. Kamis (20/08).
  Peduli terhadap warga binaan diten-
gah pandemi Babinsa Potronayan Serka 
Supardi merasa senang bisa turut mem-
bagikan paket sembako kepada warga 
Dukuh Jembrangan Desa Potronayan 
terlebih khusus kepada warga terdampak 
Covid-19 yang sudah berusia lanjut.

  “Sembako yang kita bagikan ini mer-
upakan wujud nyata kepedulian Polres 
Boyolali kepada warga Boyolali yang 
membutuhkan.Semoga bermanfaat buat 
keseharian warga.” Tutur Babinsa
  Pada kesempatan tersebut Serka Supar-
di juga mengatakan bahwa pembagian 
sembako tersebut dilakukan sebagai 
bentuk keprihatinan atas wabah virus 
corona yang sebagian besar melanda In-
donesia terlebih di wilayah binaannya.
 “Segala bentuk bantuan kepada warga 
yang membutuhkan ini dapat merin-
gankan beban bagi yang terdampak Vi-
rus Corona (Covid-19) seperti di Desa 
Potronayan ”. Imbuh Babinsa.
(Agus Kemplu)

Kasrem 074/Warastratama Serahkan Kunci 
RTLH Bantuan Kasad di Wilayah Kodim Sragen
Surakarta, (FN)
 Kasrem 074/Warastratama Letkol Inf 
Ali Akhwan, S.E menyerahkan kunci 
rumah kepada Parti (61 th) alamat 
Dk. Garas tengah RT 10 Ds. Brang-
kal, Kec. Gemolong dan Sutinem (42 
th) alamat Dk. Mojoroto Rt.07 Ds. 
Dawungan Kec. Masaran Sragen da-
lam program bedah rumah bantuan 
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) 
Jenderal TNI Andika Perkasa dalam 
rangka menyambut peringatan HUT 
ke-75 Kemerdekaan Republik Indo-
nesia.
 Pada kesempatan tersebut, Kasrem  
mengatakan bahwa kami TNI dan 
Polri maupun pemerintah Daerah  
hadir untuk mengatasi kemiskinan 
yang saat ini kita wujudkan dengan 
membangun RTLH. 
 “Kita tunjukkan kepada masyarakat 
bahwa kita semua peduli dengan mas-
yarakat dan saya sampaikan selamat 
kepada penerima RTLH, semoga 
dapat bermanfaat dan memberikan 
kenyamanan  serta keberkahan bagi 
penghuni rumah,” papar Kasrem.

Dijelaskan Letkol Inf Ali Akhwan  
bahwa RTLH ini merupakan bantu-
an dari Kasad dalam rangka peringa-
tan HUT ke 75 RI , dengan harapan 
bisa memberikan kebahagiaan kepa-
da masyarakat di 75 tahun Indonesia 
merdeka.
 “Program RTLH dari Bapak Kasad 
Jenderal TNI Andika Perkasa ternya-
ta sangat membantu kedua keluarga 
yang selama ini sangat merindukan 
rumah yang layak untuk mereka tem-
pati,” imbuh Kasrem.
  Kasrem 074/Warastratama juga men-
gucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu menger-
jakan kedua RTLH sampai selesai 100 
persen.
“Terima kasih kepada seluruh pihak 
yang sudah bekerja dengan baik un-
tuk menyelesaikan renovasi RTLH, 
dan ini menunjukkan kepada mas-
yarakat bahwa TNI dan pemerintah 
ada bersama sama dalam membantu 
kesulitan masyarakat, ”pungkas Let-
kol Inf Ali Akhwan.
(Arda 72 Pendim Surakarta)
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Neta: Jokowi Reshuffle Kabinet Setelah Pergantian Panglima TNI
Oleh: Neta S Pane
 ROTASI dan pergantian 
Kabinet sepertinya akan 
dilakukan Presiden Jokowi 
setelah pergantian Pangli-
ma TNI. Sementara pergan-
tian Kapolri akan dilakukan 
sesuai jadwal, yakni pensi-
unnya Jenderal Idham Azis 
pada awal Januari 2021.
Demikian informasi yang 
diperoleh Ind Police Watch 
(IPW) dari berbagai sum-
ber. Sedikitnya ada 11 hing-
ga 18 anggota kabinet yang 
akan bergeser dan berganti. 
Yang jadi pertanyaan men-
jelang reshu�  e kabinet ini 
adalah, ada apa dengan Pro-
gram Cadangan Ketahanan 
Pangan yang dipercayakan 
Jokowi kepada Prabowo? 

 Apakah ini pertanda pada 
reshu�  e ini Prabowo akan 
digeser menjadi Menteri 
Pertanian. Sebab berkaitan 
dengan rencana reshu�  e itu 
beredar kabar bahwa setelah 
digantikan Jenderal Andhika 
Prakasa, Panglima TNI Hadi 
Tjahjono akan menjadi Men-
teri Pertahanan, meski ada 
pula yang menyebutkan yang 
bersangkutan akan menja-
di Menteri Perhubungan. 
 Semula pasca digeser dari 
Panglima TNI, Hadi akan 
istirahat sebagai Dubes RI di 
Perancis, tapi Jokowi tetap 
memintanya di tanah air 
untuk masuk ke kabinet.
 Nama-nama baru wajah 
lama disebut-sebut pula akan 

masuk ke kabinet hasil re-
shu�  e, seperti AHY putra 
mantan Presiden SBY dan 
mantan Cawapres Prabowo, 
Sandiaga Uno dan lain-lain. 
Jumlah Menteri dari an-
ggota Polri diperkirakan 
juga akan bertambah dalam 
kabinet hasil reshu�  e ini.
 Dari info yang diperoleh IPW, 
sedikitya ada 11 menteri Joko-
wi yang akan di-reshu�  e dan 
paling banyak 18. Di antara-
nya Menteri Perhubungan, 
Menteri Koperasi, Menkum-
ham, Menpora, Mendikbud, 
Menteri Pariwisata, Menteri 
Perdagangan, Menaker, Men-
sos, Menteri Kominfo, Men-
kes, Menteri Perindustrian, 
Meneg BUMN, Menteri Ag-
ama, Kepala Bulog, dan lain-
lain. PDIP disebut-sebut akan 
mendapat tambahan jatah 

Menteri. Bersamaan dengan 
itu Panglima TNI yang baru 
akan dilengkapi dengan ja-
batan Wakil Panglima TNI.
 Dalam reshu�  e kali ini, 
sepertinya Jokowi kecewa 
dengan anak anak milenial 
yang dimasukkannya dalam 
kabinet, sehingga reshuf-
� e ini sekaligus akan men-
gevaluasi kinerja mereka. 
 Pasca Pandemi Covid-19 
dan new normal akan dijad-
ikan momentum bagi Jokowi 
untuk mengevaluasi semua 
kinerja jajaran pemerintah-
annya. 
 Sehingga diharapkan setelah 
Desember 2020 hingga ke 
depan, kinerja pemerintah 
Jokowi jauh lebih baik lagi 
dalam menata perekono-
mian maupun keamanan 
bangsa Indonesia. (Red)Ketua Presidium Ind Police Watch

Gubernur Arinal Apresiasi BRI atas Terselenggaranya Golf Gathering Bank BRI danTNI/Polri
BANDARLAMPUNG - 

Gubernur Lampung Ari-
nal Djunaidi mengapre-

siasi Bank Rakyat Indonesia 
(BRI) yang telah menyeleng-
garakan Golf Gathering Bank 
BRI, TNI/Polri, dan Mitra di 
Padang Golf Sukarame, Bandar-
lampung, Kamis (20/8/2020).
 Kegiatan ini sebagai ajang 
untuk meningkatkan siIatu-
rahmi dan memasyarakatkan 
golf di tengah masyarakat.
 Dalam acara ini, Gubernur Ari-
nal menerima Kartu Pro Golf 
Nasional “Membership Card” 
dari Ketua Umum PGA Tour of 
Indonesia, Agus Triyono. Kartu 
ini sebagai tanda Anggota Kehor-
matan PGA Tour of Indonesia.
  Gubernur Arinal menjelas-
kan bahwa salah satu image 
yang menjadi peluang seka-
ligus tantangan olahraga golf 
yaitu bahwa golf merupakan 
olahraga yang mahal, bergeng-
si dan hanya diperuntukkan 
bagi kalangan elit/high class.
 “Saya berjuang agar olahraga 
golf ini tidak dipandang sebagai 
olahraga mewah tetapi olahra-
ga sebagai ajang menunjukkan 
prestasi,” ujar Gubernur Arinal.
“Golf ini insya allah di Lam-

pung akan bangkit,” tambahnya.
 Untuk membangkitkan olahra-
ga golf, Gubernur Arinal  ber-

sama forkopimda dan Pimwil 
BRI akan mengajak partisipasi 
agar lapangan semakin bagus.

Terkait kartu member kehor-
matan pro golf yang diberikan, 
Gubernur Arinal menyam-

paikan ucapan terimakasih atas 
kartu pro yang diberikan. “Ini 
kartu yang sangat berharga dan 

akan saya pertahankan,” ujarnya. 
 Sementara itu, Pemimpin 
Wilayah BRI Bandar Lam-
pung Nasrullah Iskandar men-
jelaskan bahwa acara golf 
gahthering ini bertujuan un-
tuk semakin menyemarakkan 
olahraga golf dan menciptakan 
masyarakat sehat dan produktif.
 “Selain itu, kegiatan ini juga 
bertujuan untuk meningkat-
kan kebersamaan dan ke-
kompakan,” jelas Nasrullah.
 Nasrullah menuturkan BRI 
akan selalu hadir di tengah 
masyarakat dan senantiasa 
mengembangkan usaha kecil 
menengah di Provinsi Lampung.
 Golf gathering itu sendiri di-
awali dengan penyerahan ban-
tuan berupa 3 (tiga) unit golf 
car untuk Yayasan Padang Golf 
Sukarame, yang diserahkan oleh 
Pemimpin Wilayah BRI Ban-
dar Lampung Nasrullah Iskan-
dar dan diterima oleh Guber-
nur Lampung Arinal Djunaidi.
 Terkait kegiatan golf Gathering 
ini, terdapat beberapa kategori 
pemenang di antaranya Best 
Gross Overall, Best Nett Flight 
A, Best Nett Flight B, dan Best 
Nett Guest Flight. (Red/Adpim)

Lumbung Sedekah Pangan MRI-ACT Lampung Hadir di Mesuji

Mesuji-

Relawan MRI – ACT Lampung 
mel aunching Lumbung Se-

dekah Pangan (LSP) yang berlokasi 
di Desa Sidomulyo Kecamatan Me-
suji Kabupaten Mesuji pada Kamis 
(20/08). Dalam kegiatan tersebut 
dihadiri Ketua PWI Mesuji, Jurna-
lis, Tokoh Masyarakat, Relawan dan 
Penerima Manfaat.

Ketua Komunitas Mesuji Bersatu 
Indra turut menginisiasi Lumbung 
Sedekah Pangan (LSP) setelah 
mendapatkan informasi mengenai 
konsep berbagi yang memungkink-
an melibatkan dermawan di daerah 
setempat. Dengan konsep memberi 
yang terbaik dan mengambil secuk-
upnya bagi yang membutuhkan, Di-
rinya mulai mengajak masyarakat 

terdekat untuk mengumpulkan 
bantuan berupa uang tunai maupun 
bahan pokok.
 Dari hasil woro-woro melalui sosial 
media terkumpul sejumlah bantu-
an seperti Beras, Detergen, Masker, 
Sikat gigi, Kopi, Herbal tolak angin 
dan uang tunai. Dari bantuan yang 
terkumpul kemudian dikemas se-
jumlah penerima manfaat. 
 Lanjut Indra antusiasme baik der-
mawan maupun penerima man-
faat sangat tinggi, terlebih kegiatan 
sosial Lumbung Sedekah Pangan 
merupakan konsep baru yang ada di 
Desa Sidomulyo Mesuji. Harapanya 
relawan bisa terus melaksanakan 

kegiatan secara rutin dan lebih be-
sar lagi. Ketua PWI Mesuji Alzoni 
atau yang akrab dipanggil Sony juga 
turut hadir dalam Launching Lum-
bung Sedekah Pangan (LSP) Mesuji. 
Menurutnya kegiatan berbagi yang 
melibatkan dermawan maupun 
penerima manfaat sangat perlu dia-
presiasi dan disupport oleh teman-
teman Jurnalis. Untuk itu dirinya 
akan mengajak Jurnalis di Kabupat-
en Mesuji tergabung dalam Journal-
ist For Humanity yang merupakan 
wadah informasi dan diskusi kema-
nusiaan.
 Head of Marcomm ACT Lampung 
Fajar Yusuf Dirgantara sangat men-

gapresiasi kesediaan Komunitas Me-
suji Bersatu Dalam mensukseskan 
program berbagi Lumbung Sedekah 
Pangan. Dengan persiapan yang ti-
dak terlalu lama dapat terkumpul 
bantuan yang langsung diterima 
oleh penerima manfaat lansia.
  Menurutnya geliat gotong royong 
dalam kondisi new normal Pandemi 
Corona ini sangat perlu disebarluas-
kan mengingat dampak perekono-
mian yang menimpa sebagian mas-
yarakat cukup membuat sulit dalam 
mencukupi kebutuhan sehari-hari.
 Dalam mensukseskan kegiatan so-
sial dan kemanusiaan tersebut juga 
tak bisa lepas dari peran serta Jurna-

lis yang bisa menyebarkan informasi 
lebih luas lagi, untuk itu kehadiran 
Ketua PWI Mesuji dan beberapa 
jurnalis sangat bermanfaat dalam 
memompa semangat relawan untuk 
peduli kemanusiaan.
 “Terimakasih atas keikhlasan para 
relawan dan dermawan dalam men-
sukseskan Lumbung Sedekah Pan-
gan di Kabupaten Mesuji. Semoga 
bisa meringankan masyarakat yang 
terdampak perekonomianya aki-
bat Pandemi Corona. Dalam waktu 
dekat kami juga membentuk kepen-
gurusan MRI dan JFH di Kabupaten 
Mesuji,” tutupnya. (Mihsan)
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Wasit Kontroversial Danny Makkelie Pimpin Final Liga EuropaWasit Kontroversial Danny Makkelie Pimpin Final Liga Europa
DUSSELDORF - 

Wasit asal Belanda, 
Danny Makkelie, 

akan memimpin laga 
Inter Milan kontra 
Sevilla di � nal Liga 
Europa 2019/2020. 
Makkelie dianggap 
sebagai sosok wasit 
yang cukup kontroversial.
 Danny Makkelie sempat 
jadi buah bibir di � nal Piala 
Dunia 2018 saat Prancis ber-
hadapan dengan Kroasia. Ia 
saat itu memberikan penalti 
penuh kontroversial untuk 
Prancis. Saat itu, pria Belan-
da itu menjadi wasit Vid-
eo Assistant (VAR). (Lihat 
Gra� s: Waspada Berolahra-
ga di Tengah Wabah)
 Makkelie saat itu member-
ikan masukan kepada wasit 
utama Nestor Pitana untuk 
memberikan Prancis had-
iah penalti. Pitana sendiri 
berkali-kali harus melihat 
tayangan VAR sebelum akh-
irnya mengiyakan rekomen-
dasi dari Makkelie.

 Ketika bola hasil tendangan 
Samuel Umtiti membentur 
tangan kiri Perisic di ko-
tak penalti Kroasia, Pitana 

tak memberikan penalti. 
Tetapi setelah reka-

man VAR, ia 
mengubah 

k e p u t u -
san dan meng-
hukum Kroasia dengan 
penalti.
Beberapa pihak pun menud-
ing Makkelie sebagai wasit 
yang tak jujur. Saat ia memi-
mpin laga semi� nal Lyon 
vs Manchester City, bekas 
wasit Belanda, Dick Jol, juga 
tak setuju apabila Makkelie 
menjadi wasit.
  Bedanya, pada saat itu Dick 
Jol khawatir keputusan Mak-
kelie di lapangan bakal berat 
sebelah. Pasalnya, klub Ere-
divisie, Ajax Amsterdam, se-
bagai wakil Belanda di Liga 

Champions musim 
depan akan langsung 
lolos ke fase grup jika 
City menyingkirkan 
Lyon.
Terlepas dari semua 
kontroversi tersebut, 
Danny Makkelie adalah 
wasit dengan jam ter-

bang yang 

c u k u p 
tinggi di Eropa. 
Selama berkari-
er sebagai seorang 
wasit, mantan per-
wira Polisi ini ter-
catat telah menge-
luarkan 107 kartu 
kuning dan 10 kartu 
merah. (Baca Juga: 
AS Roma Punya Pen-
galaman Buruk dengan 
Wasit Danny Makkelie)
Sum: https://sports.sin-
donews.com/bbk).

Wasit 
Kontroversial 
Danny Makke-
lie Pimpin Fi-
nal Liga Euro-
pa. Foto: IST

MotoGP Styria 2020: Rossi Pede Raih Podium di 
Tengah Dominasi Ducati

Valentino Rossi memburu podium kedua di musim ini. 
Foto: Getty Images/Mirco Lazzari gp

Baca ke- H 11

Jakarta - 
Valentino Rossi mengaku susah men-

galahkan Ducati di MotoGP Styria 
2020. Namun rider Italia itu 

bertekad untuk meraih po-
dium kedua di musim 

ini.

PSSI Pilih Kroasia Buat Lokasi Pemusatan Latihan Timnas U-19

Jakarta - PSSI akhirnya memutuskan 
lokasi pemusatan latihan Timnas In-
donesia U-19 di luar negeri. Bukan 
Korea Selatan, Prancis, Jerman, Be-
landa. Tetapi, Kroasia.
 Saat ini Timnas U-19 mulai melak-
sanakan latihan di Jakarta lagi mulai 

Kamis (20/08/2020). Timnas U-19 
sempat diliburkan selama empat 
hari sejak 15 Agustus lalu.
 Jika tak ada halangan, Witan Su-
laeman cs akan berangkat ke Kroa-
sia pada akhir Agustus mendatang. 
Sambil menunggu keberangkatan, 

Timnas U-19 akan terus menggelar 
latihan di Jakarta.
 “Kroasia akhirnya menjadi negara 
pilihan tempat TC Timnas U-19. Hal 
ini karena Federasi Sepakbola Kroa-
sia (NHS) paling cepat merespons 
surat dari PSSI,” kata Mochamad 

Iriawan dalam rilis di laman PSSI.
“Kroasia merupakan salah satu neg-
ara yang hebat di sepakbola, buktin-
ya pada Piala Dunia 2018 mereka 
menjadi runner-up dan peringkat 
enam pada rangking FIFA saat ini,” 
ujarnya menambahkan.
Longgarnya peraturan karantina 
menjadi alasan PSSI memilih Kro-
asia. Sebenarnya Korea Selatan 
sempat menjadi tujuan utama, na-
mun Timnas U-19 wajib menjalani 
karantina selama 14 hari di sana.
 Kemudian muncul tiga opsi dari 
negara Eropa yakni Prancis, Jerman, 
dan Belanda. Namun pada akhirnya 
Kroasia yang dipilih karena peratur-
an isolasinya lebih longgar.
 “Begitu Timnas U-19 mendarat di 
Kroasia, kami sudah mendapat-
kan info bahwa mereka tidak perlu 
melakukan karantina. Tentu hal ini 
sangat menguntungkan bagi timnas 
U-19,” tutur pria yang biasa disapa 
Iwan Bule menjelaskan.
  “Suhu di Kroasia juga tidak terla-
lu berbeda dengan Uzbekistan (host 
Piala Asia U-19 2020). Karena ren-
cananya Timnas U-19 akan berang-
kat ke Uzbekistan pada 4 Oktober 
mendatang,” ucapnya.
Sum: (https://sport.detik.com/cas/
nds)

Sevilla Vs Inter: Los Palanganas Tebar Ancaman ke Nerazzurri

Cologne - 
Final Liga Europa mempertemukan 
Sevilla vs Inter Milan. Penggawa Los 
Palanganas, Nemenja Gudelj, sudah 
menebar ancaman ke Nerazzurri 
menjelang pertandingan.
Sevilla akan menghadapi Inter di 
partai pamungkas Liga Europa. Duel 
kedua tim dijadwalkan berlangsung 
pada Sabtu (22/8/2020) dini hari 
WIB di Stadion RheinEnergie, Jer-
man.
Di atas kertas, Inter menjadi unggu-
lan di laga � nal nanti. Skuat asuhan 
Antonio Conte itu punya materi pe-

main bintang yang mumpuni ketim-
bang lawannya dari Spanyol terse-
but.
Kendati demikian, Sevilla juga bu-
kan lawan yang bisa dianggap sebe-
lah mata. Los Nervionenses merupa-
kan pemilik gelar juara terbanyak di 
Liga Europa dengan koleksi lima 
tro� .
Dalam perjalanannya ke � nal, Se-
villa bahkan mampu menaklukkan 
salah satu tim favorit juara Liga Eu-
ropa musim ini, Manchester United, 
di babak semi� nal. Skuat asuhan 
Julen Lopetegui itu berhasil meny-

ingkirkan Setan Merah dengan skor 
2-1.
Kejutan seperti saat menaklukan 
MU yang ingin kembali diulangi 
Sevilla kala bertemu Inter di babak 
� nal nanti. Pernyataan itu disam-
paikan Gudelj selaku gelandang Los 
Palanganas menjelang laga Sevilla vs 
Inter.
“Inter adalah tim Liga Champions 
yang selalu ingin memenangkan 
gelar di Italia. Mereka tangguh dan 
klub yang sangat besar,” kata Gudelj 
kepada Estadio Deportivo, dikutip 
dari Football Italia.

“Kami semua tahu soal itu 
dan mereka menunjukkannya 
saat melawan Shakhtar, mere-
ka melakukan pada yang harus 
mereka lakukan. Kami sadar 
mereka memiliki pemain bagus 
dan kami harus menampilkan 
versi terbaik dari kamu untuk 
memenangkan pertandingan 
nanti,” sambungnya.
“Kami juga paham potensi kami 
sendiri, para pemain yang kami 
miliki, dan itu pasti akan men-
jadi pertandingan yang sangat 
bagus. Jelas, kami bisa men-
galahkan tim mana pun jika 
kami bermain di level tertinggi 
kami, bekerja seperti yang kami 
lakukan sepanjang musim dan 
melakukan pekerjaan taktis yang 
biasa kami lakukan,”.
“Jika kami melakukan semuanya 
dengan benar, maka kami bisa 
mengalahkan tim mana pun. 
Kami memiliki banyak kuali-
tas di tim kami,” demikian kata 
Gudelj menatap duel Sevilla vs 
Inter di � nal Liga Europa.
Simak Video “Sevilla Vs Inter: 
Raja Liga Europa Lawan Skuad 
Mahal La Beneamata” 
Sum: (https://sport.detik.com/ 
bay/ran)

Timnas Indonesia U-19 pilih TC di Kroasia, (Foto: detikcom/Ri� ianto Nugroho)

Sevilla menebar ancaman ke Inter Milan jelang � nal Liga Europa 2020. (Foto: Friedemann Vogel/Pool via Getty Images)

Tahith Chong Ingin Ikuti Jejak Kevin De Bruyne 
Dan Serge Gnabry Di Werder Bremen

Tahith Chong - Getty Images
Berita Liga Jerman: Bintang muda Man-
chester United yang pada musim panas 
ini mulai dipinjamkan ke Werder Bre-
men, Tahith Chong, mengaku ingin 
mengikuti jejak Kevin de Bruyne dan 
Serge Gnabry, pasca tampil impresif da-
lam laga debutnya bersama Werder.
Pada musim panas ini, United memin-
jamkan Chong ke Werder selama semu-
sim untuk memberi kesempatan pada 
Chong bermain di tim utama.
 Winger 20 tahun itu dinilai sebagai salah 
satu bintang terbaik lulusan akademi 
United dalam beberapa tahun terakhir, 
namun dia hanya mendapat kesempatan 

bermain dalam 16 laga sejak dia masuk 
tim utama United pada Januari 2019 lalu.
 Chong mengatakan bahwa dia senang 
dengan peluang untuk mengikuti jejak 
dua mantan bintang Werder, De Bruyne 
dan Gnabry.
 De Bruyne dan Gnabry kini telah 
bersinar di panggung yang lebih besar 
setelah meninggalkan Werder dalam 
beberapa tahun terakhir, dan cerita ke-
suksesan mereka telah membuat Werder 
menjadi tujuan menarik bagi para pe-
main muda yang ingin bermain di tim 
utama.
(Sum: https://www.ligaolahraga.com)

Manchester United Usulkan Transfer Tukar 
Pemain Untuk Dapatkan Jack Grealish

Jack Grealish - men
Berita Transfer: Manchester United 

dikabarkan akan menawarkan kiper 
mereka, Sergio Romero, pada Aston Vil-
la, dalam usaha untuk mendatangkan 
Jack Grealish pada musim panas ini.
Manajer United, Ole Gunnar Solskjaer, 
pada musim panas ini menghadapi dile-
ma dengan kiper-kipernya.
 Kiper mudanya, Dean Henderson, kem-
bali ke Old Tra� ord setelah tampil im-
presif selama dua musim dipinjamkan 
ke She�  eld United.
Kiper utamanya, David de Gea, yang 
musim ini kerap melakukan kesalahan, 

dan kiper pelapisnya, Romero, yang in-
gin hengkang.
 Menurut Manchester Evening News 
(MEN), Henderson ingin menjadi kiper 
utama United, namun dia juga berse-
dia mendengar tawaran lain jika dia tak 
mendapat kepastian mengenai menit 
bermainnya.

Sementara Romero musim ini tampil 
impresif untuk United di Liga Europa, 
namun dia tak dimainkan saat United 
menghadapi Sevilla di babak semi� nal.
(Sum: https://www.ligaolahraga.com)
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DPRD Lampung Gelar Rapat Paripurna, 

Dengarkan Pidato Presiden RI

BANDARLAMPUNG (FN) 
- DPRD Provinsi Lampung 
menggelar Rapat paripur-
na istimewa DPRD Provin-
si Lampung dalam rang-
ka memperingari HUT 
Kemerdekaan RI ke-75 Ta-
hun 2020, dengan acara 
mendengarkan pidato ken-
egaraan Presiden RI di ru-
ang sidang DPRD Provinsi 
Lampung,Jumat (14/8/2020).
 Ketua DPRD Provinsi Lam-
pung mengawali Rapat Par-
ipurna Istimewa dengan 
memberikan pengantar 
sebelum bergabung den-
gan DPR RI melalu siaran 
langsung yang disiarkan 
melalui Media Elektronik.
 Sebelum bergabung dengan 
siaran langsung pidato ken-
egaraan Presiden RI, seluruh 

undangan yang hadir dalam 
Rapat Paripurna menden-
garkan Paduan Suara Bina 
Vokalia SMA Negeri 2 Ban-
dar Lampung yang melan-
tunkan lagu perjuangan, lagu 
daerah dan lagu nasional.
Tepat pada pukul 10.00 WIB, 
Pidato Presiden disampaikan 
di hadapan seluruh peser-
ta yang hadir. Presiden Joko 
Widodo mengungkapkan 
bahwa saat ini ada 215 neg-
ara di dunia sedang meng-
hadapi Pandemi Covid-19.
 Presiden Jokowi menga-
takan bahwa, wabah pan-
demi menyebabkan kondi-
si ekonomi dunia menjadi 
terganggu. Hal inilah yang 
diungkapkan Presiden men-
jadi sebuah momentum 
untuk mengambil kesem-

patan memulai Kebangk-
itan Baru bagi Indonesia.
 “Inilah saatnya kita melaku-
kan lompatan-lompatan be-
sar, diharapkan 25 tahun 
kedepan di Peringatan Hari 
Ulang Tahun yang ke 100, In-
donesia bisa menjadi Bang-
sa yang maju,” ujar presiden.
 Diungkapkan bahwa kondi-
si saat ini memaksa kita un-
tuk bekerja lebih cepat, lebih 
keras dan lebih dari kondisi 
biasa. Momentum krisis ini 
harus dijadikan lompatan 
untuk kemajuan. Reformasi 
fundamental harus dilaku-
kan di berbagai bidang.
Presiden juga menyam-
paikan apresiasi dan peng-
hargaan kepada seluruh 
elemen yang mendukung 
penuh penanganan dan 

pencegahan Covid-19.
 Presiden mengingatkan bah-
wa ketahanan pangan ha-
rus tetap diperhatikan dari 
hulu sampai hilir dengan 
memanfaatkan teknologi.
 Presiden sangat berharap agar 
Indonesia menjadi produsen 
teknologi dunia di masa yang 
akan datang untuk mening-
katkan pemerataan pemba-
ngunan di seluruh negeri.
 Penataan regulasi dan penye-
derhanaan birokrasi harus 
dilakukan, ekosistem usaha 
yang baik harus dibangun.
 Pemerintah tidak memberi-
kan toleransi kepada siapap-
un yang akan menggoyahkan 
ideologi Negara. Media ha-
rus menjadi penyampai in-
formasi yang benar dan bu-
kan menjadi pengumpul like.

 Kerjasama dalam bing-
kai gotongroyong akan 
dapat mewujudkan cita-ci-
ta luhur Kemerdekaan 
yang penuh toleransi, 
kepedulian, dukungan dan 
kerjasama berbagai pihak.
 Di akhir pidato kenegaraan-
nya. 
Presiden sekali lagi berpe-
san agar dapat merebut mo-
mentum Pandemi Covid-19 
untuk melakukan lompatan 
besar perubahan yang funda-
mental untuk menuju Indo-
nesia Maju.“Dirgayahu Re-
publik Indonesia, Merdeka 
Merdeka,” pungkas Presiden.
 Acara berlangsung khidmat, 
seluruh tamu undangan men-
dengarkan dengan saksa-
ma pidato kenegaraan yang 
disampaikan oleh Presiden.

 Rapat paripurna dipimpin 
langsung oleh Ketua DPRD 
Lampung Mingrum Gumay 
didampingi para wakil ket-
ua, Gubernur Lampung Ir. 
Arinal Djunaidi, Kapolda 
Lampung Irjen Pol Purwadi 
Arianto, Danrem 043/Gatam 
Brigjen TNI Toto Jumariono, 
S.S., M.I.Kom, Kabinda Prov. 
Lampung Brigjen TNI Wa-
hyu Hadi P, Kajati Lampung 
Diah Srikanti, Danbrigif 4 
Mar/BS Kolonel Mar Nawa-
wi, Danlanal Lampung Kol-
onel Mar Amrul Ardiyan-
syah. Danlanud Pangeran M. 
Bunyamin Letkol Pnb Ronal, 
Anggota DPRD Provinsi 
Lampung dan Para Kadis/
Kaban jajaran Pemprov Lam-
pun dan forkopimda Provin-
si Lampung. (Advertorial)
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8 Tuntutan KAMI, Ini Respon Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin

Jakarta-

Delapan tuntutan Ko-
alisi Aksi Menyelamat-
kan Indonesia (KAMI) 

mendapat respon dari beberapa 
kalangan. Tak terkecuali Wakil 
Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.
 Kehadiran KAMI yang diinisiasi 
oleh mantan Ketua Umum PP 
Muhammadiyah Din Syamsud-
din dan menuntut 8 poin kepada 
pemerintah dinilai Azis Syam-
suddin wajar.
 Menurutnya, Indonesia meru-
pakan negara demokrasi yang 
berlandaskan Pancasila tentunya 
setiap pendapat yang berkem-
bang dapat dihargai.
“Kritik yang membangun meru-
pakan hal wajar di setiap negara 
demokrasi,” kata Aziz  di Gedung 

DPR, Jakarta, Selasa (18/8/2020).
 Azis pun menekankan, kinerja 
DPR RI selama ini selalu berpe-
doman pada aturan dan tegak 
lurus terhadap nilai-nilai Pan-
casila dan Undang Undang Dasar 
(UUD) 1945.
 “Dalam proses pembuatan dan 
pengesahan Rancangan Undang- 
Undang (RUU) menjadi Undang-
Undang, DPR selalu menden-
garkan masukan dari berbagai 
pihak. Termasuk dari kalangan 
masyarakat yang menjadi stake-
holder hingga akademisi,” im-
buhnya.
 Menurut Aziz, masukan dari 
berbagai elemen masyarakat itu 
kemudian ditampung dan diako-
modiir oleh DPR.
 Soal paham komunis, Aziz juga 

menegaskan lembaga yang dip-
impinnya secara tegas menolak.
“Saya menjamin, Indonesia akan 
berdiri tegak pada nilai-nilai 
yang terkandung dalam Pancasi-
la,” tegas Aziz dalam keterangan 
tertulisnya.
 Pada kesempatan itu, Aziz juga 
memastikan, pemerintah, DPR, 
dan masyarakat sepakat un-
tuk saling gotong royong dalam 
menghadapi persoalan pandemi 
Covid-19.
 “Tentu seluruh pihak berharap, 
Covid-19 dapat segera disele-
saikan agar roda perekonomian 
nasional kembali normal, di ten-
gah krisis global,” tegas Azis.

Diketahui sebelumnya Din Sy-
amsudin bersama para tokoh lain 

menjadi inisiator pembentukan 
KAMI. Mereka kemudian menge-
luarkan delapan tuntutan yang 
harus ditujukan kepada pemerin-
tah, DPR, MPR, DPD dan peny-
elenggara negara lainnya.
Berikut delapan tuntutan itu:
 1. Mendesak penyelenggara neg-
ara, khususnya pemerintah, DPR, 
DPD, dan MPR untuk menegak-
kan penyelenggaraan dan pen-
gelolaan negara sesuai dengan 
(tidak menyimpang dari) jiwa, 
semangat dan nilai Pembukaan 
UUD 1945 yang di dalamnya ter-
dapat Pancasila yang ditetapkan 
pada tanggal 18 Agustus 1945, 
dan diberlakukan kembali me-
lalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
 2. Menuntut pemerintah agar 
bersungguh-sungguh menanggu-

langi pandemi COVID-19 untuk 
menyelamatkan rakyat Indonesia 
dengan tidak membiarkan rakyat 
menyelamatkan diri sendiri, se-
hingga menimbulkan banyak 
korban dengan mengalokasikan 
anggaran yang memadai, terma-
suk untuk membantu langsung 
rakyat miskin yang terdampak 
secara ekonomi.
 3. Menuntut pemerintah ber-
tanggung jawab mengatasi resesi 
ekonomi untuk menyelamatkan 
rakyat miskin, petani dan ne-
layan, guru/dosen, tenaga kerja 
bangsa sendiri, pelaku UMKM 
dan koperasi, serta pedagang 
informal daripada membela ke-
pentingan pengusaha besar dan 
asing.
  4. Menuntut penyelenggara neg-

ara, khususnya pemerintah dan 
DPR untuk memperbaiki prak-
tik pembentukan hukum yang 
menyimpang dari Pancasila dan 
UUD 1945. Kepada pemerintah 
dituntut untuk menghentikan 
penegakan hukum yang karut 
marut dan diskriminatif, mem-
berantas ma� a hukum, meng-
hentikan kriminalisasi lawan-
lawan politik, menangkap dan 
menghukum berat para penjarah 
kekayaan negara.
 5. Menuntut penyelenggaraan 
negara untuk menghentikan 
sistem dan praktik korupsi, kolu-
si dam nepotisme (KKN), serta 
sistem dan praktik oligarki, klep-
tokrasi, politik dinasti dan pe-
nyelewengan/ penyalahgunaan 
kekuasaan.
 6. Menuntut penyelenggara 
negara, khususnya pemerintah, 
DPR, DPD dan MPR untuk tidak 
memberi peluang bangkitnya ko-
munisme, ideologi anti Pancasila 
lainnya, dan separatisme serta 
menghentikan stigmatisasi ke-
lompok keagamaan dengan isu 
intoleransi, radikalisme, dan eks-
tremisme serta upaya memecah 
belah masyarakat. Begitu pula 
mendesak pemerintah agar men-
egakkan kebijakan ekonomi dan 
politik luar negeri bebas aktif, 
dengan tidak condong bertekuk 
lutut kepada negara tertentu.
  7. Menuntut pemerintah untuk 
mengusut secara sungguh-sung-
guh dan tuntas terhadap pihak 
yang berupaya melalui jalur kon-
stitusi, mengubah Dasar Negara 
Pancasila, sebagai upaya nyata 
untuk meruntuhkan NKRI hasil 
Proklamasi 17 Agustus 1945, aga 
tidak terulang upaya sejenis di 
masa yang akan datang.
 8. Menuntut presiden untuk 
bertanggung jawab sesuai sump-
ah dan janji jabatannya serta 
mendesak lembaga-lembaga 
negara (MPR, DPR, DPD dan 
MK) untuk melaksanakan fungsi 
dan kewenangan konstitusional-
nya demi menyelamatkan rakyat, 
bangsa dan negara Indonesia. 
(Ris)

Proyek Tanpa Plang Kembali Menyalahi Aturan

Tanggamus,- 

Terkait Mininmya keter-
bukaan informasi Pub-
lik tentang Infrastruktur 

� sik di era reformasi dan oto-
nomi daerah tepatnya Pemban-
gunan 1 Unit Gedung di depan 
ruang instalasi farmasi Dinas 
Kesehatan Kabupaten Tang-
gamus yang sedang berjalan, 
tidak ditemukan papan nama 
pengumuman oleh pelaksana 
proyek (Plang Informasi). Ka-
mis,20 Agustus 2020, Taman 
Prasi Sekretaris Dinas Kese-
hatan Kabupaten Tanggamus 
Tanggapi soal Proyek tersebut.
Saat dikon� rmasi via pesan 
WhatsApp Tim AJO Indonesia 
Taman Prasi menyebut, Penge-
lola sudah di ingatkan supaya 
Proyek tersebut segera ditindak 
lanjuti pemasangan Plang Ke-
giatan.
“Pengelola kegiatan sudah 
mengingatkan dan sudah 
memberikan teguran. Kalau 
besok belum ditindaklanjuti 

juga, akan disampaikan kem-
bali teguran secara tertulis se-
suai prosedur,”katanya.
Mengingat adanya sumber an-
ggaran serta CV yang belum 
diketahui keberadaannya, Ta-
man Prasi belum bisa menjelas-
kan adanya hal tersebut dengan 
alasan tidak ingat.
“Saya sendiri lupa, saya tanya 
dulu ke pengelola kegiatanny-
a,”ucapnya.
  Dalam hal ini, Taman Prasi 
menegaskan bahwa mulai be-
sok Plang tersebut harus ter-
pasang. “Paling lambat besok 
sudah terpasang. Secara rinci 
di plang kegiatan,”tukasnya.
 Sementara, Menurut Arpan 
LSM Masyarakat Pemantauan 
Pembangunan dan Pendidikan 
(MP3) DPC Tanggamus men-
yayangkan tanggapan Taman 
Prasi selaku Sekretaris Dinas 
Kesehatan Kabupaten Tang-
gamus.
“Sangat disayangkan statmen 
Dinas yang lambat dalam 

memberikan teguran kepa-
da pelaksanaan proyek (pem-
biayaran), karena kami sudah 
sering mendengar Pelaksana 
Proyek tanpa memasang Plang 
Kegiatan, lebih lagi ini pelaksa-
na proyek ada di area komplek 
Pemda Tanggamus,”ucapnya.
Sebelumnya, Menyikapi hal ini 
Arpan menyampaikan, seti-
ap pembangunan yang berasal 
dari Anggaran Pemerintah ha-
rus terbuka agar tidak meny-
alahi aturan.
“Ya, kalau bangunan berasal 
dari anggaran pemerintah, ba-
ngunan tersebut harus jelas ke-
beradaannya. Kalau yang kita 
lihat, disitu tidak ada papan 
namanya, itu sama saja proyek 
siluman yang menyalahi atur-
an, dan pihak dari Dinas Kes-
ehatan harus terbuka masalah 
dana pembangunan atau priba-
di dan dana APBD atau APBN 
”jelasnya.
Melansir berita sebelumnya, 
Bustami Zainudin Anggo-

ta DPD RI dalam Kunjungan 
Kerja (Reses) di Kantor Bu-
pati Tanggamus menanggapi 
Soal Papan Informasi tersebut. 
(18/7)
“Siasat dalam standar min-
imum harus ada plangnya, 
disitu siapa pelaksananya, 
harinya kapan dan sebagain-
ya,”tutupnya.
 Dijelaskan dalam peraturan 
perundang undangan Soal pe-
masangan papan nama proyek 
dalam Permen PU 29/2006 
disebutkan salah satunya ter-
kait persyaratan penampilan 
bangunan gedung, yang salah 
satunya memperhatikan aspek 
tapak bangunan. Pada daer-
ah/lingkungan tertentu dapat 
ditetapkan ketentuan khusus 
tentang pemagaran suatu pe-
karangan kosong atau sedang 
dibangun, pemasangan nama 
proyek dan sejenisnya dengan 
memperhatikan keamanan, ke-
selamatan, keindahan dan kes-
erasian lingkungan.
Adapun secara teknis, aturan 
tentang pemasangan papan 
pengumuman proyek biasanya 
diatur lebih detail oleh mas-
ing-masing provinsi. Berar-
ti jika di lapangan terdapat 
sebuah proyek yang tidak 
menyertakan papan pengumu-
man proyek, sudah jelas mena-
brak aturan. Bahkan patut di-
curigai proyek tersebut tidak 
dilaksanakan sesuai prosedur 
sejak awal.
 Sampai diterbitkannya berita 
ini, Pimpinan Proyek serta Pi-
hak Terkait belum bisa dikon-
� rmasi.
(Heru) Tim AJO Indonesia.

Warga Keluhkan Pemakaman Umum 
ke Anggota Dewan

BANDARLAMPUNG – 

 Reses anggota DPRD 
Bandar Lampung 
dari Fraksi PKS Si-

dik Efendi dimanfaatkan oleh 
masyarakat sebagai ajang 
menyampaikan aspirasi mer-
eka. Mulai dari permasalahan 
infrastruktur sampai pemaka-
man umum.
 Dalam kegiatan reses yang 
dilaksanakan di halaman SMA 
IT Permata Bunda, Sukarame, 
Kamis, Kamis (20/8/2020), 
Abbas, salah seorang per-
wakilan warga yang hadir 
dalam kegiatan reses terse-
but mengeluhkan tentang ke-
beradaan fasilitas pemakaman 
umum yang tidak cukup layak 
untuk warga di 5 kompleks pe-
rumahan di Sukarame.
 Menurut Abbas, lahan pe-
makaman yang disediakan 
pengembang luasnya sangat 
terbatas dibanding jumlah 
warga yang ada di perumah-
an. Sehingga dikhawatirkan 
akan penuh dalam waktu yang 
tidak terlalu lama. Sedangkan 
pemakaman umum yang lain 
berada cukup jauh dari peru-
mahan.
 “Semoga pak dewan bisa 

mengatasi permasalahan ini 
atau mencarikan jalan kelu-
arnya bagi kami”, harap Abbas.
 Menanggapi hal tersebut, Si-
dik mengatakan bahwa su-
dah menjadi kewajiban bagi 
pengembang menyediakan 
lahan pemakaman umum 
saat akan membuka peru-
mahan baru. Apalagi tentang 
pemakaman umum ini sudah 
ada perda yang mengaturnya.
 “Nanti saya pelajari terlebih 
dahulu permasalahannya, 
jika benar pengembang ti-
dak membuatkan fasilitas un-
tuk pemakaman umum, kita 
akan panggil pengembang ke 
DPRD”, kata Sidik.
 Selain masalah makam, war-
ga juga menanyakan terkait 
permasalahan covid 19. Nova, 
mempertanyakan apakah jika 
warga tidak mampu dan tidak 
mempunyai BPJS biaya per-
awatannya ditanggung pemer-
intah atau ditanggung sendiri.
 Anggota Komisi 1 DPRD 
Bandar Lampung ini men-
jelaskan bahwa setiap warga 
yang terkena Covid-19, bi-
aya perawatannya ditanggung 
oleh negara. (Heru)
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Serahkan Hadiah, Rektor IIB Darmajaya akan Jadikan 
Bandar Lampung Mengaji Kegiatan Tahunan

BANDARLAMPUNG –

Bandar Lampung 
Mengaji akan menja-
di kegiatan tahunan 

untuk memasyarakatkan ke 
seluruh warga.
Hal ini disampaikan Rek-
tor Institut Informatika dan 
Bisnis (IIB) Darmajaya, Dr. 
(Can). Ir. H. Firmansyah Y 
Al� an, MBA., M.Sc., dalam 
penyerahan hadiah Selasa, 
18 Agustus 2020.
 “Alhamdulillah para pe-
menang sudah banyak yang 
menghapal Al-Quran se-
jak usia dini. Saya sampai 
terenyuh atas bacaan dari 
calon Ha� z dan Ha� zah ini,” 
ucapnya.
 Firman juga berpesan un-
tuk selalu membaca Al-Qu-
ran. “Kegiatan Bandar 
Lampung Mengaji ini juga 
dalam rangka peringatan 
Kemerdekaan RI dan me-
masyarakatkan Mengaji 
kepada warga sejak dini,” 
ucapnya.
  Dengan terbiasanya mem-
baca dan menghapal Al-Qu-
ran sejak dini, lanjut dia, 
untuk membentuk gener-
asi yang takut kepada sang 
pencipta Allah Swt. “Bacaan 

ayat pendek yang dibacakan 
juga sangat bagus dan saya 
merasa kurang setelah men-

dengar bacaan yang sangat 
baik,” imbuhnya.
  Sementara, Ketua Dewan 

Juri, Ustadz Suratno, S.Pd.I., 
M.H., mengaku peserta 
yang berpartisipasi menca-

pai ratusan. “Antusiasnya 
sangat tinggi. Kami dewan 
juri sangat kesulitan kare-

na banyak hapalan surat 
pendek yang baik dan bagus 
bacaannya,” ungkapnya.
  Masih kata dia, penilaian 
dari aspek makhrojul huruf, 
ketokan nada, dan kreativi-
tas video. “Keputusan juri 
juga tidak dapat digang-
gu gugat karena dilakukan 
dengan istikharah,” tuturn-
ya.
  Adapun pemenang kate-
gori A (usia 3-6 tahun) den-
gan juara pertama Aisyah 
A� qah Yurinayah, juara 
dua Habiba Alifa Nisfa Fir-
daus, dan juara tiga Khalid 
Awalid. Kemudian, kate-
gori B (7-10 tahun) dengan 
juara pertama Faqih Fakhril 
Fahreza, juara dua Husna 
Nurilmi, dan juara tiga Nida 
Rahma Amilia.
  Kategori C (11-14 tahun) 
juara satu diraih oleh Ray-
han Muhammad Ihsan, 
juara dua diraih M. Yunan-
da Ibnu Jamil, dan juara tiga 
Azzahra. Pemenang favorit 
berdasarkan jumlah view 
diraih oleh Syifa dengan tiga 
ribuan penonton dan setiap 
peserta juga mendapatkan 
serti� kat dan bingkisan. 
(Red)

Peradah Lampung Salurkan Puluhan Paket Sembako di Pesawaran dan Pringsewu

BANDARLAMPUNG – 
Dewan Pimpinan Provinsi Per-
himpunan Pemuda Hindu (DPP 
Peradah) Lampung menyalur-

kan bantuan tali asih terhadap 
puluhan kepala keluarga (KK) 
umat Hindu di Pesawaran dan 
Pringsewu.

 Penyaluran bantuan berupa pa-
ket sembako terdiri dari beras, 
minyak goreng, susu dan mask-
er ini juga berkoordinasi dengan 

Dewan Pimpinan Kabupaten 
(DPK) Pesawaran dan Pringsewu, 
Sabtu, 22 Agustus 2020.
 Ketua DPP Peradah Lampung, 

Ketut Artaye, mengatakan da-
lam memperingati semangat Ke-
merdekaan RI ke 75 dan men-
yambut Hari Suci Galungan 15 

September 2020, DPP Peradah 
Lampung Berbagi Cinta Kasih 
Menjalin Tali Asih. “Kami berb-
agi kepada saudara-saudara di 
dua kabupaten. Ada 50 KK yang 
mendapatkan tali asih di Pe-
sawaran dan Pringsewu,” ung-
kapnya.
  Dengan semangat Kemerdekaan 
RI juga diharapkan umat Hin-
du dapat saling berbagi. “Karena 
dengan semangat kemerdekaan 
ini juga kita bantu sesama ter-
utama umat Hindu di Provinsi 
Lampung. Besok juga kita akan 
lakukan kegiatan yang sama di 
Tanggamus,” ucapnya.
 Dosen IIB Darmajaya ini juga 
menerangkan Peradah Lampung 
sedang melakukan aksi pengum-
pulan donasi untuk memban-
tu pemuda di Tanggamus yang 
menderita kelumpuhan. “Kare-
na dengan memberikan donasi 
juga meringankan keluarganya 
untuk melakukan pembiayaan 
dalam pengobatan. Bantuan 
dapat disalurkan ke rekening BRI 
129001000023567 an DPP Pera-
dah Indonesia Lampung,” tuturn-
ya.
 Ketut menambahkan bantu-
an yang disalurkan diharapkan 
dapat dimanfaatkan untuk keper-
luan sehari-hari. “Aksi peduli ini 
juga untuk menanamkan jiwa 
sosial kepada pemuda-pemudi 
Hindu di Lampung untuk saling 
membantu terhadap sesama,” tu-
tupnya. (*Red)
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Gubernur Arinal Panen Melon
dapat dikenal lebih luas lagi san-
gat diperlukan.
“Potensi pariwisata saya akan 
bantu dan dukung sepenuhnya 
sehingga wilayah pantai dari Mu-
tun, Kiluan hingga Tanggamus 
sepanjang pesisir Kabupaten Pe-
sawaran dapat lebih berkembang 
dimasa yang akan datang”, ung-
kap Arinal.
Gubernur juga mengharap-
kan agar sektor pariwisata tetap 

mengedepankan kesehatan den-
gan selalu menerapkan dengan 
ketat protokol kesehatan.
Gubernur juga mengungkapkan 
bahwa Lampung adalah salah 
satu sentra produksi hortiikultu-
ra seperti buah – buahan, pisang 
Lampung sudah mendunia, begi-
tu juga dengan Nanas.
Lebih lanjut Gubernur menghara-
pkan Bupati memiliki kreativitas 
dalam pengembangan pertanian 

dan perkebunan yang telah men-
jadi komoditas unggulan daerah.
Menurut Arinal Soal pasar untuk 
memasarkan produk daerah dilu-
ar Bandar Lampung, Jakarta su-
dah siap menampung dan saat ini 
Lampung merupakan salah satu 
Provinsi pemasok utama kebutu-
han ke DKI Jakarta.
“Untuk mengembangkan horti-
kultura yang ada di Provinsi Lam-
pung dalam menghadapi per-

saingan perdagangan, kita harus 
mempunyai inovasi dan kreativi-
tas”, ujarnya.
“Saya mengapresiasi lang-
kah-langkah yang dilakukan 
oleh Pemerintah Kabupaten Pe-
sawaran dengan ide kreatif dari 
Bupati yang membuat terobosan 
dibidang pengembangan Wisata 
yang digabungkan dengan perke-
bunan dan pertanian yang saat ini 
kita saksikan bersama yaitu Hor-

tipark”, pungkasnya.
 Ditengah guyuran hujan, Gu-
bernur Arinal yang didampin-
gi Forkopimda dan Bupati Pe-
sawaran melakukan Panen 
perdana Melon dan Semangka di 
area Hortipark, sekaligus mere-
smikan operasional Hortipark 
yang ditandai dengan pemetikan 
buah Melon oleh Gubernur ber-
sama Forkopimda dan Bupati Pe-
sawaran.

 Sementara itu menurut Kuatno, 
salah seorang petani melon dan 
semangka yang ditemui disela-se-
la acara peresmian mengungkap-
kan, bahwa di area sekitar 6 Ha, 
Hortipark menawarkan wisata 
dengan nuansa perkebunan Mel-
on dan Semangka, saat ini tel-
ah ditanami kurang lebih 5000 
batang buah melon.(Heru/Kmf)

Upacara HUT RI ke-75
gaan setinggi-tingginya kepada 
para dokter dan perawat, serta 
seluruh petugas di rumah sakit, 
di laboratorium, di klinik-klinik 
kesehatan, dan di rumah isolasi, 
kepada tokoh masyarakat, para 
relawan, awak media, aparat 
TNI dan Polri, para ASN serta 
seluruh masyarakat Lampung.
“Semoga peringatan HUT ke-
75 Proklamasi Kemerdekaan RI, 
dijadikan sebagai titik awal bagi 
kita semua dalam meningkat-
kan kinerja dibidangnya mas-

ing-masing, guna melanjutkan 
cita-cita perjuangan para pahla-
wan kita yang telah gugur. Dari 
Lampung untuk Indonesia, demi 
terwujudnya Indonesia Maju – 
Lampung Berjaya,” pungkasnya.
  Usai upacara, Bupati Saply ber-
sama Kapolres Mesuji AKBP 
Alim, Ketua DPRD Mesuji Elf-
ianah, Sekretaris Daerah Kabu-
paten Mesuji Syamsudin, Kasi 
Intel Kejari Tulang Bawang 
Rd. Akmal, dan Perwira Peng-
hubung Kodim 0426/TB Mayor 

Arh. Wahyudi mengikuti upaca-
ra detik-detik proklamasi secara 
virtual dengan Presiden Joko 
Widodo dari Istana Merdeka.
 Sedangkan untuk upacara 
penurunan bendera, selaku in-
spektur upacara, yaitu Sekretar-
is Daerah Kabupaten Mesuji 
Syamsudin, perwira upacara 
Bati Tuud Koramil 426-01/Me-
suji Pelda Pujo Yuhono, dan ko-
mandan upacara Pasi Personalia 
Kodim 0426/TB Kapten Inf. 
Sahroni. (Mihsan)

Dukung Pemprov Lindungi Usaha
siap dukung KPPU,” tegas Guber-
nur Arinal.
 Sementara itu, Ketua KPPU RI 
Kurnia Toha mengatakan KPPU 
merupakan lembaga negara inde-
penden yang dibentuk berdasar-
kan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 tentang larangan 
praktik monopoli dan persaingan 
usaha tidak sehat.
Visi KPPU mewujudkan persain-
gan usaha dan kemitraan sehat 
yang mendorong perekonomian 
nasional yang berkeadilan dan 
berkesinambungan untuk me-
ningkatkan kesejahteraan rakyat.
“KPPU memiliki kewenangan 
mengawasi pelaksanaan kemi-
traan usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM) sebagaima-

na amanat Undang-Undang No-
mor 20 Tahun 2008. Dan untuk 
mendukung proses pengawasan 
di seluruh wilayah hukum Re-
publik Indonesia, KPPU mem-
buka kantor wilayah di Ibukota 
Provinsi terutama di pusat-pusat 
perekonomian nasional,” katanya.
 Kurnia Toha mengapresiasi Gu-
bernur Arinal yang dinilai seb-
agai Kepala Daerah berwawasan 
luas tentang KPPU. Hal ini yang 
membuat KPPU pusat yakin un-
tuk menetapkan Kantor Wilayah 
II yang menaungi wilayah Suma-
tera Bagian Selatan di Provinsi 
Lampung.
“Baru kali ini saya ketemu 
seorang Gubernur yang telah me-
milki pengetahuan yang begitu 

luas tentang KPPU. Tanpa harus 
saya jelaskan panjang lebar beliau 
sudah sangat faham tentang tugas 
dan fungsi kami,” kata Kurnia.
 Kurnia meyakini dapat bersin-
ergi dengan Pemprov Lampung 
dalam menciptakan suasana usa-
ha yang sehat sehingga terwujud 
peningkatan perekonomian dan 
kesejahteraan masyarakat.
 Kurnia menambahkan untuk 
mendorong iklim usaha yang 
sehat maka fungsi pencegahan 
harus dikedepankan agar tidak 
ada pelanggaran. Apabila ter-
jadi pelanggaran maka pihaknya 
akan memberikan sanksi sesuai 
peraturan yang berlaku sesuai 
dengan fungsi penegakan aturan. 
(Humas Prov Lampung)

Menteri Sofyan Djalil
terlihat mana LP2B dan mana 
yang bukan. Kementerian ATR 
akan memetakan seluruh wilayah 
yang akan ditetapkan oleh LP2B 
dan kita kunci,” katanya.
 Hal ini dilakukan, kata Sofyan 
agar lahan pertanian tersebut 
tetap ada keberadaannya untuk 
menjamin kebutuhan pangan In-
donesia.
 “Sehingga sawah ini akan bisa 
tetap ada karena kalau kita tidak 
tegas dengan LP2B ini, lahan ini 
akan terus berkurang,” ujarnya.
 Sementara itu, Gubernur Lam-
pung Arinal Djunaidi meminta 
dukungan Kementerian ATR ter-
hadap Peraturan Daerah (Perda) 
Provinsi Lampung Nomor 17 Ta-
hun 2013 tentang LP2B.
 “Mohon dukungannya, karena 
kalau kita tidak mempunyai kete-
gasan, lahan kita akan berkurang, 
Lampung hanya tinggal nama 

pernah penghasil para komoditi, 
mau kemana kita,” ujar Gubernur 
Arinal.
 Menurut Arinal, lahan yang 
semula diperuntukan untuk per-
tanian tidak boleh dialih fungsi-
kan.
 “Serti� katnya ada boleh di-
jual belikan, tetapi tidak bo-
leh berubah, dia sawah untuk 
sawah,” katanya.
 Seperti diketahui, Gubernur 
Arinal memang sangat konsen 
dan berkomitmen terhadap pem-
bangunan pertanian di Provinsi 
Lampung.
 Hal ini menyusul dijadikan-
nya Lampung sebagai lokomotif 
pembangunan pertanian Indo-
nesia.
 Gubernur Arinal juga mendapat-
kan apresiasi dari Kementerian 
Pertanian RI dalam mempertah-
ankan lumbung pangan daerah 

melalui perlindungan LP2B.
  Provinsi Lampung juga men-
galami peningkatan Luas Baku 
Sawah (LBS) dari 268.336 Ha 
pada tahun 2013 menjadi 361.699 
Ha pada tahun 2019.
 Pada kesempatan itu, Menteri 
ATR Sofyan didampingi Guber-
nur Lampung Arinal Djunaidi 
menyerahkan serti� kat jalan tol 
sebanyak 72 bidang kepada Ke-
menterian PUPR.
 Selanjutnya, diserahkan serti-
� kasi Redistribusi tahun 2020 
untuk Kantor Pertanahan Kabu-
paten Pringsewu (redis 1.000 bi-
dang) dan Kabupaten Lampung 
Timur (redis 3.000 bidang).
 Dilakukan juga deklarasi tiga ke-
lurahan lengkap dari Kantor Per-
tanahan Kota Metro yakni Kelu-
rahan Mulyosari, Purwoasri dan 
Sumbersari.(Red/Adpim)

Gubernur Arinal Djunaidi, Orang Pertama
Gubernur Arinal adalah orang 
pertama di Lampung yang memi-
liki Uang Baru Edisi Khusus 
Pecahan Rp.75.000 sebagai ben-
tuk apresiasi kepada pimpinan 
daerah.
Menurut Budiharto Setiawan 
juga, bahwa uang tersebut hanya 
dicetak sebanyak 75 juta lembar.
Untuk mendapatkan Uang Perin-

gatan 75 Tahun Kemerdekaan RI, 
masyarakat dapat menukarkan 
uang Rupiah senilai Rp75.000 se-
cara tunai dengan 1 (satu) lembar 
UPK 75 Tahun RI yang memiliki 
nilai nominal senilai Rp75.000.
 Sebelum melakukan penukaran, 
masyarakat harus melakukan pe-
mesanan jadwal dan lokasi penu-
karan secara online pada aplikasi 

PINTAR di website Bank Indone-
sia melalui tautan https://pintar.
bi.go.id.
 Nantinya, setiap 1 (satu) KTP 
hanya dapat ditukarkan untuk 
memperoleh 1 (satu) lembar 
Uang Peringatan Kemerdekaan 
Ke-75 RI dengan nominal Rp 
75.000. (Dinas Kominfotik 
Provinsi Lampung)

Pelepasan Tim “Gebrak Masker PKK
mungkin,” ujarnya.
 Ketua Umum TP PKK ini juga 
menyayangkan masih banyak 
masyarakat yang belum menger-
ti dan meremehkan penularan 
Covid-19. Hal itu membuat ang-
ka penularan dan jumlah pender-
ita Covid-19 terus bertambah.
 “Saya meminta seluruh pihak 
untuk aktif bersama-sama dalam 
menurunkan tingkat penularan 
Covid-19, termasuk seluruh kad-
er PKK di seluruh Indonesia yang 
dikenal dengan militansinya da-
lam bekerja keras tanpa pamrih 
dalam mengabdikan diri kepada 
masyarakat,” ujarnya.
  Tri mengungkapkan rasa senang 
atas kerja sama TP PKK dengan 
IKAPTK dalam ikhtiar pemba-
gian masker dan sosialisasi pro-
tokol kesehatan dalam adaptasi 

kebiasaan baru tersebut.
“Saya sangat gembira bahwa Ba-
pak Ketua Umum IKAPTK telah 
berinisiatif mengajak kerja sama 
PKK dalam membagikan masker 
ini,” kata Tri.
 Kerja sama ini, menurut Tri, 
sangat penting. Karena kegia-
tan pembagian masker juga ha-
rus dibarengi dengan sosialisasi 
yang optimal. Yakni bagaimana 
memberikan pemahaman kepada 
masyarakat tentang pentingnya 
menggunakan masker. Apalagi 
bila dilihat dari pengalaman se-
lama ini banyak masyarakat yang 
memiliki masker, namun ma-
sih enggan memakainya dengan 
berbagai alasan, termasuk fak-
tor ketidaknyamanan saat men-
genakan masker.
  Untuk itu, Tri berharap kegiatan 

Gebrak Masker ini bukan hanya 
sebatas seremonial, namun be-
nar-benar dilakukan di lapangan 
secara terus-menerus. “Kegiatan 
bagi masker ini adalah kontribusi 
kita kepada negara. Yang hari ini 
mudah-mudahan sesuai dengan 
semangat 17 Agustus ini kita ber-
sama-sama tidak putus asa dalam 
menghadapi Covid-19 dan terus 
semangat membagikan masker,” 
ujarnya.
  Usai melakukan Virtual Meeting, 
Ibu Riana langsung turun dalam 
membagikan 1915 buah masker 
yang akan didistribusikan kepa-
da anggota dan kader TP PKK 
Provinsi Lampung, IKAPTK 
dan seluruh masyarakat Provinsi 
Lampung di halaman kantor Gu-
bernur Lampung. (Adpim)

Ketua Dekranasda Lampung Riana Sari
gangkat tema ‘Segi Positif Pan-
demi Covid-19 : Momentum 
Percepatan Digitalisasi Pasar 
Kerajinan Menuju Industri 4.0’.
Ibu Wuri Ma’ruf Amin men-
yambut baik serta mengucapkan 
terimakasih atas kehadiran pe-
serta munas yang berasal dari 34 
provinsi dan 514 kabupaten/kota 
se-Indonesia.
  Tema yang diangkat pada mu-
nas tahun ini, menurut Ibu 
Wapres juga sangat kontekstu-
al dan relevan dengan kondi-
si saat ini. Karenanya, dalam 
rangka meningkatkan produksi 
kerajinan, diperlukan fasilitasi 

dan pembinaan para pengra-
jin. Dekranas, lanjut Ibu Wuri, 
mempunyai peran penting da-
lam membantu pemerintah da-
lam rangka membina para pen-
grajin Indonesia.
  Ketua Umum Dekranas juga 
mengajak seluruh anggota 
Dekranas dan Dekranasda un-
tuk mendukung program pe-
merintah diantaranya Kampa-
nye Bangga Buatan Indonesia. 
Kampanye ini bertujuan untuk 
menciptakan kesadaran dan 
kebanggaan masyarakat untuk 
menggunakan produk Indone-
sia.

  *Kain Tapis Digunakan Tokoh 
Nasional. Sementara itu, Ket-
ua Dewan Kerajinan Nasional 
Daerah (Dekranasda) Provin-
si Lampung Riana Sari Arinal 
mengajak masyarakat Lampung 
bangga menggunakan produk 
kerajinan Lampung menyusul 
dikenakannya kain tapis Lam-
pung oleh tokoh nasional dalam 
Musyawarah Nasional (Munas) 
Dekranas Tahun 2020.
  Dalam Munas itu, kain tapis 
Lampung dikenakan oleh Istri 
Panglima TNI Hadi Tjahjanto, 
yaitu Nanny Hadi Tjahjanto. (*) MotoGP Styria 2020: 

Rossi diketahui cuma � nis di 
urutan kelima dalam dua bala-
pan terakhir, yakni MotoGP 
Ceko dan MotoGP Austria. Po-
sisi start yang buruk diperkira-
kan menjadi faktor gagalnya � e 
Doctor tuntas di urutan tiga be-
sar.
Di MotoGP Ceko, Rossi harus 
start dari posisi 10, sedangkan 
di MotoGP Austria ia memulai 
race dari grid 12. Meski begitu, 
pebalap Monster Energy Yamaha 
itu mampu merangsek ke depan.
Berkaca dari situ, Rossi menarg-
etkan bisa mendapat hasil kual-

i� kasi yang baik, sehingga pelu-
angnya meraih podium MotoGP 
Styria semakin terbuka lebar. Ia 
sendiri mengaku performanya 
semakin baik.
“Balapan kemarin (MotoGP 
Austria) berakhir positif untuk 
saya. Sayangnya, saya membuat 
kesalahan di kuali� kasi jadi ha-
rus start dari baris keempat, dan 
susah untuk menyodok ke de-
pan,” kata Rossi, seperti dikutip 
Crash.
“Tapi kecepatan motor saya ba-
gus dan di paruh kedua balapan 
saya bisa lebih kencang. Saya 

menikmati balapannya, saya bisa 
membalap dengan bagus di ten-
gah situasi sulit, tapi kami harus 
mulai memperbaiki diri di kual-
i� kasi pada Sabtu nanti, supaya 
saya bisa start di posisi lebih ba-
gus,” sambungnya.
Seperti halnya MotoGP Austria, 
MotoGP Styria akan mentas di 
Red Bull Ring, Minggu (23/8). 
Sirkuit tersebut dikuasai Ducati 
selama 5 tahun terakhir, terma-
suk balapan pekan lalu yang di-
menangi Andrea Dovizioso.
Sum: https://sport.detik.com/
adp/nds)

Lekok, Menyambut Baik Kunjungan Komunitas Treil Bikers

Lampung Utara,
Sekertaris Daerah (Sekda) Ka-
bupaten Lampung Utara, Lekok 
menyambut baik kunjungan Ko-
munitas Treil Bikers Adventure 
Lampung (Tribal) di Agro wisa-
ta Green Bamboo di Desa Srib-
andung Kecamatan Abung Ten-
gah sekaligus mempromosikan 
keindahan alam yang ada di sini. 
Sabtu (22/08/2020).
 “Saya menyambut baik kunjun-
gan Komunitas Tribal ke Agrow-
isata Green Bamboo untuk mem-
promosikan objek wisata yang ada 
di Lampung Utara ini, ” Kata Sek-
dakab Lampura Lekok, didampin-
gi Kadispora Ilham Akbar dan 
Camat Abung Tengah Mulyadi 

sekaligus mengucapkan selamat 
Hut Komunitas Tribal ke 15 ta-
hun.
 Menurut dia, dengan adanya ke-
hadiran Komunitas Tribal Lam-
pung, bisa menarik minat para 
pengunjung baik dari daerah 
maupun luar daerah untuk datang 
ke agro wisata yang ada disini un-
tuk menikmati panorama peman-
dangan yang sangat indah serta 
segala fasilitas yang sudah tersedia 
disini. ” Keunikan yang dimiliki 
agrowisata ini adalah arum jeram, 
sebab di agro wisata di wilayah 
lainnya belum ada yang memiliki 
arum jeram, ” Ucapnya.
 Dirinya berharap, kedepan agro 
wisata green bamboo yang dimili-

ki Lampung Utara (Lampura) bisa 
semakin maju dan menjadi tujuan 
utama para pengunjung mengha-
biskan waktu liburannya bersama 
keluarga.
 Sementara, Kombes Pol Donyar 
Kusmadji SIK Dansat brimob Pol-
da Lampung salah satu peserta 
Tribal mengatakan objek wisata 
Green Bamboo sangat menarik. 
dimana keindahan alamnya san-
gat asri dan udaranya pun sangat 
sejuk, sehingga membuat diri se-
makin aman dan nyaman.
  Semoga Agro wisata Green Bam-
boo bisa semakin maju, dan men-
jadi kebanggaan bagi Lampung 
Utara, ” Tuturnya.
 (red)

Dihari libur, Agro wisata Green Bamboo banyak 
dikunjungi masyarakat

Lampung Utara,(FN)
Agro Wisata Green BIamboo yang 
berada di Desa Sri Bandung Ke-
camatan Abung Tengah Lampung 
Utara menjadi tujuan utama mas-
yarakat baik dari dalam maupun luar 
daerah menghabiskan waktu libur 
bersama keluarga. Sabtu (22/8/2020).
 Sekira pukul 10.00 wib para pen-
gunjung dari berbagai penjuru mu-
lai berdatangan bersama anggota 
keluarganya ke wisata green bam-
boo untuk menikmati keindahan 
panorama alam yang asri disana. 
Berbagai macam wahana permainan 
juga disiapkan oleh pengelola mulai 
dari arum jeram, sepeda gantung, 
outbond, serta motor kecil diper-
gunakan untuk para pengunjung 
berkililing melihat pemandangan 

alam disekitar.
 Iwan salah satu pengunjung dari 
waykanan mengatakan Ia bersama 
dengan anggota keluarganya datang 
kemari untuk menghabiskan waktu 
libur dengan menikmati keindahan 
alam di wisata Green Bamboo.
 ” Ternyata keindahan alamnya luar 
biasa, dan udara pun begitu sejuk 
membuat betah untuk lama berdiam 
disini. selain itu, banyak juga wahana 
permanainan cukup banyak sehing-
ga kami sekeluarga dapat bersama 
sama mencoba pasilitas yang telah di 
sediakkan, ” Kata dia.
 Senada dikatakan Alam warga ko-
tabumi, menyampaikan bahwa 
wisata green bamboo cukup indah. 
ditambahkan lagi ada wahana arum 
jeram sangat menguji adrenalin kita 

karena arus sungainya sangat ek-
strim.
” Rugi bila masyarakat tidak datang 
kesini, sebab di green bamboo mer-
upakan tempat rekreasi yang akan 
membuat pengunjung alan merasa 
puas, ” Tuturnya.
 Ketua Bumdes Desa Sri Bandung, 
Iwan mengucapkan terimakasih ke-
pada masyarakat yang telah berkun-
jung ke agro wisata green bamboo. 
Selain menikmati keindahan objek 
wisata disini, juga pihaknya, menye-
diakkan berbagai macam wahana 
permainanan untuk menghibur para 
pengujung.
 ” Semoga para pengunjung yang 
datang kesini senang dengan semua 
fasilitas yang di miliki the green 
bamboo, ” Ungkapnya (Sum: LV).
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Menteri Suharso Sampaikan Sejumlah Tantangan Penyediaan Vaksin Covid-19 yang Harus Dilalui Pemerintah
JAKARTA – 
 Menteri Perencanaan Pembangu-
nan Nasional (PPN)/Kepala Bap-
penas Suharso Monoarfa mengi-
kuti Rapat Koordinasi Tingkat 
Menteri (RKTM) Kementerian 
Koordinator Bidang Perekono-
mian dan Kementerian Di lingk-
up Koordinasi Bidang Perekono-
mian secara virtual, pada hari 
Jumat, 21 Agustus 2020. Adapun 
yang menjadi pokok pemikiran 
dari Menteri PPN dalam rapat 
tersebut mengenai tujuan imuni-
sasi, kebutuhan dan penyediaan 
vaksin, kebutuhan anggaran, 
serta pelaksanaan dan tantangan 
imunisasi.
 Beberapa waktu lalu Presiden 
Joko Widodo sempat menin-
jau pelaksanaan uji klinis tahap 
ketiga terhadap bakal vaksin 
Covid-19 di Universitas Padja-
jaran, Jawa Barat. Presiden opti-
mis bahwa vaksin Covid-19 yang 
diberi nama Vaksin Merah Putih 
akan memberikan manfaat untuk 
masyarakat. 
 “Kita optimistis bahwa dengan 
segera ditemukannya vaksin ini 
kita bisa melakukan vaksinasi ke-
pada seluruh rakyat,” kata Presi-
den.
  Menindak lanjuti hasil uji klinis  
vaksin Covid-19 tersebut, Men-
teri Suharso menyampaikan se-
jumlah tujuan dari imunsasi yak-
ni untuk mengurangi kesakitan 
dan kematian akibat Covid-19, 

melindungi kesehatan mas-
yarakat dengan tercapainya herd 
immunity, melindungi sistem 
kesehatan secara menyeluruh, 
dan meminimalkan dampak so-
sial dan ekonomi.
 Saat ini komitmen penyediaan 
vaksin sebanyak 212,6 juta dosis, 

ini adalah vaksin yang di produk-
si oleh GAVI, Biofarma, dan Kal-
be Farma. Untuk mencapai herd 
immunity diperlukan  328,8 juta 
dosis, berarti kurang 116.2 juta 
dosis.
 “Biofarma perlu menjajaki vaksin 
tambahan lain untuk memenuhi 

kapasitas terpasangi, selain itu 
perlu dorongan dari pihak swas-
ta agar membantu menyediakan 
vaksin dengan mekanisme B to B, 
pemerintah juga akan melakukan 
pendekatan ke sumber-sumber 
vaksin lainnya,” ujar Menteri.
  Nantinya pelaksanaan imunisasi 

Covid-19 akan dilakukan secara 
bertahap sesuai dengan jumlah 
vaksin yang tersedia. Asumsi do-
sis vaksin yang diberikan adalah 
2 dosis perorang. Sejauh ini vak-
sin akan diprioritaskan untuk 
tenaga kesehatan dan kelompok 
penduduk rentan berisiko.

 “Imunisasi vaksin ini akan 
dilakukan di tempat vaksinasi 
seperti puskesmas, rumah sakit, 
klinik, dan bidan praktik mandi-
ri. Para pemberi vaksin dan yang 
akan diimunisasi tetap harus me-
matuhi protokol kesehatan,” ung-
kap Menteri.
 Tantangan kedepannya dalam 
pemberian imunisasi Covid-19 
ini pemerintah harus menjajaki 
kerjasama dengan produsen lain 
agar vaksin bisa lebih banyak 
di produksi dengan harga yang 
relatif rendah. Perlunya bebera-
pa opsi pembiayaan vaksin agar 
masyarakat dapat memperoleh 
imunisasi ini. 
 Mengenai target dan cakupan, 
ada beberapa hal yang perlu 
dipertimbangkan seperti penen-
tuan kelompok prioritas, jumlah 
target imunisasi, wilayah prior-
itas imunisasi, dan strategi pen-
tahapan imunisasi.
 Terakhir tantangan yang akan 
dihadapi pemerintah berkaitan 
dengan imunisasi adalah peman-
faatan infrastruktur kesehatan.
 “Pemerintah akan melengka-
pi infrastruktur yang ada, perlu 
pendataan yang akurat terhadap 
penduduk yang sudah diimunisa-
si, serta perlunya strategi khusus 
untuk daerah-daerah sulit seh-
ingga bisa memperoleh imunisasi 
juga,” tutup menteri. (Heru)
Tim Komunikasi Publik
Kementerian PPN/Bappenas

Kabiro Muba Lampungvisual.com Raih Doble Winner dalam Turnamen Billiard Cup PWI
Muba (FN)

 Dengan berkat kerjasama pani-
tia turnamen Billiard cup PWI 

berlangsung dengan lancar dan sukses, 
dalam memeriahkan Hari Ulang Ta-
hun Kemerdekaan Republik Indone-
sia ke-75, serta mengenang semangat 
juang para pahlawan terdahulu. Maka 
sudah sepantasnya kita sebagai bangsa 
Indonesia mengisi kemerdekaan den-
gan simbol gotong royong, kerjasama 
dalam perjuangan untuk memenang-
kan perlombaan, seperti Turnamen 
Bilyard Cap PWI Muba yang dimulai 
awal bulan Agustus dan berakhir hari 
ini Rabu (19/08/2020).
 Selama kurang lebih 18 hari pelak-
sanaan lomba Billiard di kantor PWI 
Muba jalan Kolonel Wahid Udin Kota 
Sekayu, dengan peserta seluruh war-
tawan yang bertugas di Musi Banyua-

sin Sumsel, menghasilkan juarai I, II, 
III Perorangan dan Double. Adapun 
pemenang turnamen tersebut Kabiro 
Media Online Lampung Visual.com 
Billy Irawan Noranza (Single) serta Bil-
ly Irawan Noranza dan Riyan (Double) 
meraih juara pertama selesai seleksi.
Penyerah dan penutupan yang dihadiri 
oleh Ketua PWI Muba Herlin Koisasi, 
SH., sekaligus penyerahan piala berser-
ta uang pembinaan dari hasil perjuan-
gan dalam lomba dengan menyita 
waktu dan pikiran hingga mencapai 
sukses dalam pertarungan tersebut.
Herlin mengatakan,” Memotivasi ang-
gota wartawan wujud bentuk kebersa-
maan di tubuh PWI sekaligus membi-
na bibit ahli di atas meja bola Billiard 
yang sebelumnya berlatih secara ber-
sama sama sebelum pertandingan kita 
mulai,” paparnya.

Pemenang juara double winner yang 
diraih Billy Irawan Noranza Kabiro 
Lampung Visual.com menyampaikan,” 
jujur saya sangat senang menerima 
hadiah dan piala ini, namun dibalik itu 
bukan berarti saya sudah ahlinya, teta-
pi ini merupakan keberuntungan yang 
Allah SWT berikan Kepada saya selain 
itu mungkin kemenangan ini berkat 
kesabaran dan latihan dengan teman 
seprofesi dalam naungan payung PWI 
Muba. Kemenangan yang saya raih ini 
juga atas Support dan dukungan semua 
rekan-rekan PWI Muba,” ujarnya.
Billy juga menambahkan,” Maka sore 
hari ini saya dan rekan rekan yang 
berdiri di podium kemenangan meng-
haturkan terima kasih kepada seluruh 
Panitia yang sudah bekerja keras 
melaksanakan turnamen ini. Begitu 
juga ucapan terimakasih kepada Ketua 

PWI Muba yang sudah menyiapkan 
segala hadiah dan pialanya. Kepada 
seluruh peserta turnamen saya mo-
hon maaf jika ada sesuatu tindakan, 
ucapan dan tingkah laku saya yang 
tidak pantas dalam pelaksanaan per-
lombaan yang telah berlalu,” ungkap-
nya.
 Seluruh anggota wartawan turut 
hadir dalam menyaksikan pemberian 
hadiah kepada pemenang perlom-
baan. Para peserta dengan antusias 
menerima hasil ketentuan panitia saat 
lomba dengan tata cara serta aturan 
sebagaimana mestinya, diharapkan 
dengan adanya turnamen Billiard 
Cup PWI Muba ini terjalin komuni-
kasi dan kerjasama yang baik antara 
seluruh wartawan yang bertugas di 
Bumi Serasan Sekate ini. (Sum: LV)

Dua Anggota DPRD Bandar Lampung Galakkan Program Ayo Menanam

BANDARLAMPUNG - 

Dua Anggota DPRD Ban-
dar Lampung mengisi 
masa resesnya dengan 

membagikan bibit tanaman ke 
masyarakat. Mereka adalah Aep 
Saripudin, Wakil Ketua DPRD dan 
Agus Djumadi, Ketua Fraksi PKS.
 Kegiatan pembagian bibit ini 
merupakan bagian dari edu-
kasi ke masyarakat untuk me-
manfaatkan lahan pekarangan 
yang ada di rumah. Apalagi di 
masa pandemi Covid 19 sep-
erti ini, tentunya kegiatan 
menanam memiliki dampak 
ketahanan pangan keluarga.
 Aep menjelaskan, bahwa dir-
inya berkomitmen mengajak 
warga Bandar Lampung khu-
susnya di daerah pemilihan 
(dapil) Labuhan Ratu, Kedaton, 
dan Way Halim untuk meng-
galakkan program ayo mena-

nam. Aep bahkan siap mem-
fasilitasi untuk menggalakkan 
menanam tanaman pekarangan. 
 "Kegiatan ini penting khusus-
nya di masa pandemi, selain 
mengisi waktu ketika di rumah 
saja, dengan menanam sendiri 
tanaman di tanam secara organ-
ik, sehingga lebih sehat ketika di 
makan nantinya. Dengan makan 
tamaman yang kita tanam sendi-
ri juga tubuh lebih sehat, dan 
meningkatkan daya imunitas 
tubuh dalam melawan covid-19 
dimasa pandemi ini", kata Aep 
usai membagikan bibit di Kelura-
han Surabaya, Sabtu, 22/8/2020.
 Sementara itu, ditempat yang 
berbeda, Ketua Fraksi PKS pun 
melakukan hal yang sama. Ber-
tempat di kelurahan Gunung 
Terang, Agus melakukan edukasi 
pentingnya memiliki ketahanan 
pangan keluarga di masa pan-

demi seperti ini. Salah satu up-
aya yang dapat dilakukan untuk 
ketahanan keluarga adalah mena-
nam dilahan pekarangan rumah.
 "Ini menjadi salah satu ikhtiar 
kita dalam menjaga ketahanan 
pangan keluarga. Sebagai awal 
gerakan ini, saya juga telah mem-
bagikan bibit di daerah Kemiling 
dan Rajabasa. Jika ini berhasil, in-
syaa Allah skala pembagian akan 
diperbesar jumlahnya", kata Agus.
 Dalam kegiatan ini, baik Aep 
maupun Agus menggandeng Ko-
munitas Ayo Menanam Indone-
sia untuk memberikan penyulu-
han. Komunitas ini memberikan 
penyuluhan cara bertanam di 
lahan terbatas dengan teknik hi-
droponik sederhana. Sedangkan 
bibit yang dibagikan antara lain 
tanaman sayuran berupa cabai, 
kangkung, bayam, dan sawi. 
(Heru/Rls)


