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Dua Alasan Liverpool Tidak Buru Messi, 
Pertama Soal Uang

Lionel Messi kabarnya ingin hengkang dari Barcelona, dan dikaitkan 
dengan sejumlah klub, termasuk Liverpool. (Foto: Joan Monfort/AP Photo)

 Liverpool dinilai tidak akan ikutan 
memburu Lionel Messi, yang kabarn-
ya ingin hengkang dari Barcelona. 
Ada dua alasannya, pertama disebut 
soal uang. Lalu?

Messi kabarnya ingin meninggalkan 
Barcelona pada musim panas ini. Pa-
dahal, kontraknya masih tersisa seta-
hun lagi, atau sampai 2021.
  

Empat Puluh PNS Mesuji Terima SK 
Kenaikan Pangkat Golongan IV

Mesuji-

Sebanyak 40 Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) di lingkungan Pe-
merintah Kabupaten Mesuji 

menerima Surat Keputusan (SK) 
kenaikan pangkat golongan IV 
periode April 2020 yang terdiri atas 
sembilan PNS struktural dan 31 
PNS fungsional.
 Penyerahan SK kenaikan pangkat 
diserahkan langsung oleh Bupati 
Mesuji Saply TH di Aula Kantor Bu-
pati Mesuji, Wiralaga Mulya, Jumat 
(28/08/2020).
  Dalam sambutannya Bupati Sap-
ly menyampaikan bahwa kenaikan 
pangkat bagi seorang PNS pada 
hakekatnya merupakan sebuah 
penghargaan yang diberikan atas 
prestasi, dedikasi, loyalitas, dan 
pengabdiannya, serta telah me-
menuhi persyaratan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.
   “Mudah-mudahan dengan pem-
berian kenaikan pangkat ini henda-
knya dapat dimaknai sebagai sebuah 
motivasi untuk semakin meningkat-
kan kinerja dan kedisiplinan, seiring 
dengan tugas dan tanggung jawab 
yang semakin meningkat,” ucapnya.
  Pada kesempatan itu, Saply ber-
pesan kepada seluruh PNS henda-
knya dapat terus meningkatkan ke-
disiplinan kerja dan rasa tanggung 
jawab dalam kehidupan sehari-hari.
  “Terlebih saat ini di tengah pan-
demi Covid-19, PNS harus dapat 
menjadi contoh terdepan dalam 
penerapan adaptasi kebiasaan baru 
dengan memperhatikan protokol 
kesehatan yang berlaku, baik di 
lingkungan kerja dan masyarakat,” 
ajaknya.
Penulis: (Mihsan)

Gubernur Arinal Ajak Semua Pihak Bangkitkan 
Pariwisata Lampung dengan Protokol Kesehatan
BANDARLAMPUNG – 
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi 
mengajak semua pihak membangk-
itkan kembali industri pariwisata di 
Provinsi Lampung dengan protokol 
kesehatan.
 Hal tersebut disampaikan Guber-
nur Arinal saat co� ee morning Lam-
pung Tourism Reborn, Kebangkitan 
Industri Pariwisata dalam Tatanan 
Baru Produktif dan Aman Covid-19 
di Taman Satwa Lembah Hijau, Ju-

mat (28/8/2020).
 Acara ini dihadiri Forkopimda, Or-
ganisasi Perangkat Daerah (OPD) di 
lingkungan Provinsi Lampung terkait 
pariwisata, unsur Kabupaten/Kota, 
Kamar Dagang dan Industri (Kadin), 
Himpunan Pengusaha Muda Indo-
nesia (Hipmi), perbankan, dunia us-
aha, asosiasi industri pariwisata dan 
pengamat pariwisata Lampung.
 “Mari bangun komitmen bersama 
untuk memulihkan kembali industri 

pariwisata di Provinsi Lampung. Ini 
saatnya kita berbenah diri terhadap 
kebangkitan pariwisata di Provinsi 
Lampung dalam masa adaptasi ke-
biasaan baru,” ujar Gubernur Arinal.
 Kegiatan ini membahas stimulus 
ekonomi bagi sektor pariwisata dan 
ekonomi kreatif yang terdampak 
pandemi Covid-19 yang disam-
paikan OJK Provinsi Lampung.
 Kemudian, mengenai kebijakan in-
sentif pajak sektor pariwisata ter-

kait pandemi Covid-19 yang disam-
paikan Kanwil Direktorat Jenderal 
Pajak Bengkulu – Lampung dan ter-
kait fasilitas serta restrukturisasi pin-
jaman bagi para pelaku usaha sek-
tor pariwisata dan ekonomi kreatif 
yang disampaikan BRI Lampung – 
Bengkulu.
 Arinal mengatakan pariwisata sebagai 
salah satu dari penopang perekono-
mian, namun dalam pelaksanaannya 
tetap harus 

Kisah Bang Hen Mendirikan Perusahaan Media

Lampung Utara-
Menggapai Mimpi Meraih Asa, be-

gitu ungkapan Hendra Mahasiswa 
Fakultas Hukum Semester VI Uni-
versitas Muhammaddiyah Kotabu-
mi (UMKO), pemuda ramah dan 
tampan berkulit sawo matang den-
gan tampilan nyentrik yang akrab 
dengan sapaan Bang Hen memiliki 
Dedikasi tinggi dalam menggeluti 
Dunia Jurnalistik, hal tersebut ter-
ekam kamera pada saat tim liputan 
awak media melakukan tatap muka 
menjalin silaturahim dan ngobrol 
santai di rumah kediamannya di 
Jalan Pahlawan Kotabumi Lam-
pung Utara (Lampura) pada Jum’at 
(28/08/2020)
 Dengan tampilan nyentrik dan 
jamuan kopi kental manis jambu 
ciri khas lampung pemuda relegius 
ini menceritakan awal mula dirinya 
berkiprah menggeluti dunia jurnal-
istik.
  Menurut bang hen dirinya mulai 
menggeluti dunia jurnalistik sejak 
tahun 2014 enam tahun silam, ia 
menceritakan 

Kisah Bang Hen Mendirikan Perusahaan Media

Pernikahan Reza dan Githa Sukses, Ucapan Selamat dari Presiden, Menteri hingga Tokoh Penting

TANGERANG – 
Pernikahan Muhammad Reza Pahle-
pi, Bsc dan Githa Desyana, Bsc, Putra 
dari Ketua Badan Perwakilan Anggota 
(BPA) AJB Bumiputera yang juga An-

ggota DPRD Provinsi Lampung dari 
PDI Perjuangan Hj. Nurhasanah, SH, 
MH, di Mahogany Ballroom Aryadu-
ta Lippo Karawaci Tangerang, Banten 
pada 22 Agustus 2020 berlangsung 

sukses dan lancar.
 Ucapan selamat pun mengalir dari 
berbagai tokoh penting negeri ini. Mu-
lai dari Presiden RI Joko Widodo, Ket-
ua Umum DPP PDI Perjuangan Mega-

wati Soekarnoputri, Tokoh Nasional 
dan Tokoh masyarakat Sumbagsel.
 Dalam proses pernikahan dan pelak-
sanaan resepsi tetap melaksanakan 
protokol kesehatan karena dilakukan 
di era pandemi Covid-19.
M. Reza Pahlepi, Bsc Putra kedua Ba-
pak Hi. Basuki Rahmat, S.sos (Alm) 
dan Ibu Hj. Nurhasanah, SH. MH., 
dilahirkan di Bandarlampung 5 Sep-
tember 1994. Alumni TK dan SD 
Alkausar Bandarlampung. SMPN 19 
Bandarlampung, SMA Plus Islam-
ic Village Karawaci Tangerang. Dan 
melanjutkan kuliah ke Berlin Jerman.
 Aktif di organisasi sewaktu di Sekolah 
dan Perguruan tinggi. Aktif di Perhim-
punan Pelajar Indonesia di Berlin. Dan 
terakhir menjabat sebagai Sekretaris 
Jendral PPI Jerman.
 Sementara itu, Githa Desyana , Bsc. 
Meyelesaikan TK, SD, SMP dan SMA 
di Balikpapan dan Samarinda Kali-
mantan Timur. Kemudian melanjut-
kan ke Perguruan tinggi di Berlin Jer-
man.
Kedua nya bertemu di Jerman dalam 
satu kampus 

Ardiansyah 
Hentikan Tindakan Kriminalisasi Terhadap Wartawan !

Lampung Utara (FN)

Ketua  Serikat Media Si-
ber Indonesia (SMSI) Ka-
bupaten Lampung Utara 

(Kab. Lampura) mengecam keras 
sikap arogansi yang ditunjuk-
kan Ketua Panitia Bupati Cup, 
Juanda Basri, terhadap kontrib-
utor Stasiun Televisi Swasta Na-
sional (Indosiar), Ardi Yohaba.
      "Peristiwa itu terindikasi kuat 
mengandung unsur kriminalisa-
si atas kerja jurnalistik wartawan 
tersebut sangatlah tidak elok," 
kata Ketua SMSI Kab. Lampu-
ra, Ardiansyah, Sabtu, 29 Agus-
tus 2020, melalui siaran persnya.
  Untuk itu, lanjut Ardiansyah, dir-
inya meminta pihak yang berwajib 
megambil langkah tegas sesuai den-
gan aturan hukum yang berlaku.
  "Saya meminta kepada pihak yang 
berwajib mengusut tuntas perso-
alan ini," tegasnya seraya menya-

 Ardiansyah Ketua SMSI Lampura
takan sikap kriminalisasi terhadap 
wartawan yang melakukan tugas 
jurnalistik harus segera dihentikan.
   "Bagi siapapun oknum yag coba 
menghalangi tugas jurnalistik war-
tawan harus ditindak tegas. Sega-
la bentuk kriminalisasi wartawan 
wajib dihentikan karena wartawan 
bukan pelaku kejahatan," tutup Ar-
diansyah. (Sum: LV)
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Bupati Tanggamus Lantik
Dr. Benson Sebagai direktur RSUDBM

TANGGAMUS  (FN)

Pemerintah Kabupaten Tang-
gamus Menggelar Prosesi Pe-

lantikan Jabatan Administrator 
dan Pengawas pada Rumah Sakit 
Umum Daerah Batin Mangunang 
Kotaagung (RSUDBM). Adapun 
Yang Mengalami Rotasi Jabatan, 
Mulai Dari Direktur Hingga 
Kepala Bidang, kegiatan ini ber-
tempat di Ruang Rapat Utama 
Sekretariat pemkab setempat. Se-
lasa, 25 Agustus 2020.

  Dalam pelantikan ini dilakukan 
langsung oleh Bupati Tanggamus 
Hj. Dewi Handajani,SE.M.M den-
gan didampingi Wabup Hi. AM 
Sya� ’i,S,Ag, Stap Ahli Firman Ra-
nie, Asisten bidang administrasi 
Jonsen Vanesa, Asisten bidang 
Pemerintahan dan kesra Faturah-
man, Kepala BKD Aan Drajat.
  Pelantikan berdasarkan dengan 
surat keputusan bupati Tang-
gamus nomor 821.2/830/39/2020 
tentang pemberhentian, pe-

mindahan dan pengangkatan 
pegawai negeri sipil dalam dan 
dari jabatan administrator dan 
pengawas pada rumah sakit 
umum daerah batin mangunang 
kotaagung kabupaten Tang-
gamus.
  Adapun yang dilantik yakni, Dr. 
Benson P. Ginting sebagai direk-
tur RSUDBM yang baru, meng-
gantikan dr. Diyan Ekawati, lalu 
Suparmono, S.Kom,M.M sebagai 
kepala bidang perencanaan dan 

keuangan di RSUDBM, dr. Int-
en Kumala Sari sebagai Kabid 
pelayanan RSUDBM, Faturah-
man Mahardika sebagai Kepala 
Sub Bagian umum dan rumah 
tangga pada bagian tata usaha di 
RSUDBM.
 Bupati Tanggamus Hj. Dewi 
Handajani, SE.M.M dalam sam-
butannya menyampaikan bah-
wa, turut mengucapkan selamat 

Polres Tanggamus Gelar Sidang Kelulusan Rikmin Pendaftaran Polri, 67 Pendaftar TMS

Tanggamus (FN) 

Sidang kelulusan se-
mentara penerimaan 
calon Bintara PTU dan 
Bakomsus Polri Tahun 
2020 tingkat Polres 

Tanggamus telah digelar, hasiln-
ya 67 penda� ar dinyatakan gu-
gur atau tidak memenuhi syarat 
(TMS) melanjutkan test berikut-
nya.
 Sidang kelulusan yang dilak-
sanakan di Aula Aryaguna dip-
impin Wakapolres Tanggamus 
Kompol Heti Patmawati, SH. 
SIK. Kabag Sumda Kompol IGK. 
Wibawa selaku Ketua Pelaksana, 
dihadiri
 Pengawas Ekternal yang berasal 
dari Awak Media, Kasat Sabha-
ra AKP Harry Suryadi, SH se-

laku Katim Rikmin, Kasubbag 
Log Iptu Siswoyo selaku Waka-
tim Rikmin, Kasi Propam Iptu 
AY. Tobing dan Kasi Was Ipda 
Bambang Purwadi selaku Penga-
was serta serta sejumlah panitia 
seleksi.
  Kabag Sumda Kompol IGK. 
Wibawa mengatakan bah-
wa pelaksanaan proses seleksi 
penerimaan calon siswa Bintara 
Polri tahun 2020 ini telah dilak-
sanakan secara transparan dan 
hasilnya diumumkan melalui 
sidang terbuka pemeriksaan 
administrasi kemarin, Senin 
(24/8/20).
 “Pengumuman hasil pemerik-
saan administrasi telah dilak-
sanakan secara transparan dan 
hasilnya pun dari usaha serta 

kemampuan masing-masing 
para calon siswa,” kata Kompol 
IGK. Wibawa mewakili Kapolres 
Tanggamus AKBP Oni Prasetya, 
SIK., Selasa (25/8/20).
  Kabag Sumda menjelaskan, data 
secara keseluruhan penda� ar di 
Polres Tanggamus sebanyak 205 
calon siswa dan yang dinyatakan 
lulus sebanyak 149 orang dengan 
perincian, Casis Bintara PTU se-
banyak 195 penda� ar, Casis Ba-
komsus TI sebanyak 9 penda� ar 
dan Bakomsus Agama sebanyak 
1 penda� ar.
  Adapun penda� ar yang din-
yatakan memenuhi syarat (MS) 
sebanyak 138 orang terdiri dari 
119 orang pria dan 19 wanita. 
Sedangkan penda� ar yang tidak 
memenuhi syarat (TMS) seban-

yak 67 terdiri dari 46 pria dan 21 
wanita.
  “Yang menjadi sebab TMS se-
bagian penda� ar antara lain 25 
orang mengundurkan diri, 17 
orang tidak hadir, 24 orang ku-
rang tinggi badan dan 1 orang 
domisili kurang 2 tahun,” jelas-
nya.
 Ditambahkan Kabag, sidang 
bersifat sementara karena para 
peserta seleksi yang telah dinya-
takan lulus masih akan melak-
sanakan test selanjutnya di Polda 
Lampung nantinya.
 “Mudah-mudahan para Casis 
asal Polres Tanggamus dapat 
melelalui seluruh rangkaian test 
sehingga dapat menjadi kebang-
gaan Kabupaten Tanggamus,” 
pungkasnya. (*)

Program pamsimas sudah mulai dirasakan masyarakat Sukoharjo
Lampung Utara (FN)
Program Penyediaan air mi-
num dan sanitasi berbasis 
masyarakat (Pamsimas) di 
Desa Sukoharjo Kecamatan 
Abung Surakarta Lampung 
Utara (Lampura) memberikan 
dampak yang cukup positif bagi 
para warga disini.
  Hal itu dikatakan Kades Su-
koharjo, Saptono kepada me-
dia lampungvisual. com, Selasa 
(24/8/2020) seraya menyam-
paikan dengan adanya program 
tersebut telah membantu mas-
yarakat untuk mendapatkan air 
bersih.
  Dijelaskannya, pada saat mu-
sim kemarau tiba, masyarakat 

disini sangat kesulitan untuk 
mendapatkan air bersih. Sebab, 
air sumur kering semua dan 
terpaksa harus meminta ker-
umah tetangga yang memiliki 
sumur bor.
  “Namun, dengan adanya pro-
gram pamsimas masyarakat ti-
dak perlu risau lagi ketiga mu-
sim kemarau tiba, karena sudah 
tersedia air bersih, ” Tuturnya
  Dirinya berharap kepada pi-
hak yang nanti akan mengelo-
la program pamsimas ini, bisa 
menjalankan tanggung jawabn-
ya dengan baik sehingga kebu-
tuhan masyarakat akan keterse-
diaan air bersih terus dirasakan. 
(Sum: LV )

Pentingnya Tracing Untuk Telusuri Jejak 
Pasien Positif Covid 19

Boyolali (FN)
Untuk memutus mata rantai 
penyebarluasan virus Corona 
(Covid-19) pemerintah Kabupat-
en Boyolali dalam hal ini gugus 
penanganan covid-19 Kecamatan 
Kemusu , petugas Puskesmas, 
Polsek Wonosegoro dan Kora-
mil 18 Kemusu melaksanakan 
tracking terhadap keluarga yang 
berinisial S (20) alamat Dukuh 
Wonoharjo RT 03 RW 03 Desa 
Wonoharjo Kecamatan Kemu-
su Kabupaten Boyolali. Selasa 
(25/08).

 Dikarenakan menunggu anaknya 
menderita sakit di RS Moewardi 
dan sering bolak balik pulang 
pergi ke RS Moewardi maka S 
menjalani tes Swap dan dari hasil 
swap dinyatakan positif sehingga 
oleh petugas Medis Puskesmas 
kemusu beserta perangkat Desa 
Wonoharjo dilakukan tracking 
terhadap satu keluarga yang ber-
jumlah 7 orang.
 Saat ditemui Babinsa Wono-
harjo Koramil 18/Kemusu Ko-
dim 0724/Boyolali Serda Sujan-
to menjelaskan bahwa penting 

untuk melakukan tracking un-
tuk menelurusi jejak kontak an-
tara pasien yang telah positif 
Covid-19 dengan orang yang be-
rada di sekitarnya.
“Melakukan tracking ini perlu 
dilakukan agar pasien positif Co-
rona tidak semakin bertambah.” 
kata Babinsa Wonoharjo.
   Himbauan dari petugas tim dari 
Peskesmas Kemusu agar warga 
tersebut melaksanakan karanti-
na mandiri selama 14 Hari dan 
melakukan rapid tes serta tetap 
melak- BACA  KE HAL -11
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Dimeriahkan oleh Ustad Solmed dan Artis April Jasmine Riana Arinal Bagikan Masker
Bandar Lampung (FN)
Ketua Tim Penggerak PKK Provin-
si Lampung Ibu Riana Sari Arinal 
bersama jajaran Dinas Kesehatan 
Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan 
Kota Bandar Lampung, dan Poltekes 
Tanjung Karang, terus bergerak da-
lam Program Gebrak Masker dengan 
turun langsung membagikan masker 
di Tugu Adipura, Kamis (27/8/2020).
  Pembagian masker kepada mas-
yarakat Bandar Lampung ini dimeri-
ahkan pula dengan kehadiran Ustad 
Solmed dan artis sinetron April Jas-
mine.
  Menurut Ibu Riana, melalui Gerbak 
Masker ini kementerian kesehatan 
melalui Dinas Kesehatan Provinsi 
serta Dinas Kesehatan Kota Bandar 
Lampung dan Poltekes Tanjung Ka-
rang membagikan masker ke 3 titik, 
salah satunya di Tugu Adipura.
 “Alhamdulillah Provinsi Lampung 
bergerak bersama dengan 15 kabu-
paten/kota setelah mendapatkan 
amanah dari Ketua umum TP PKK 
untuk mensukseskan dan melak-
sanakan serta mensosialisasikan 
kepada masyarakat dalam program 
Gebrak Masker,” ujar Ibu Riana.
 TP PKK tidak hanya membagikan 
masker di jalan, tapi juga melalui 

door to door, dengan mengetuk pintu 
dari rumah ke rumah untuk menso-
sialisaskian kepada masyarakat bah-
wa dalam adaptasi kebiasaan baru ini 
harus menerapkan 4 M yaitu Meng-
gunakan masker, Mencuci tangan 
dengan sabun di air yang mengalir, 
Menjaga jarak dan Menghindari ker-
umunan.
 Riana berharap dengan peran serta 
ibu ibu sampai tingkat Desa mampu 
memberikan kesadaran kepada mas-
yarakat untuk lebih memahami atur-
an-aturan Protokol Kesehatan yang 
ada.
  “Seluruh Program Pokja PKK juga 
sudah bergerak. Untuk selalu turun 
ke masyarakat dalam membagikan 
masker. Karena virus ini sekarang 
tanpa gejala dan vaksinnya juga 
masih belum ada. Jadi harapannya 
supaya masyarakat benar benar sadar 
harus tetap menggunakan masker 
ketika melakukan kegiatan diluar ru-
mah,” ujarnya.
  Riana meminta masyarakat Lam-
pung bergandengan tangan bersama 
mencegah rantai penularan virus co-
rona ini dan berharap virus ini segera 
berakhir sehingga masyarakat dapat 
beraktivitas kembali seperti biasa. 
(Adpim)

Personil Posramil 12/Panton Reu Bersama Masyarakat Mugo Rayeuk 
Melaksanakan Gotong-Royong

Aceh Barat (FN)
Bertempat di Desa Mugo Rayeuk Ke-
camatan Panton Reu, anggota Pos-
ramil 12/Panton Reu bersama den-
gan masyarakat Desa Mugo Rayeuk 
melaksanakan pengecetan bangunan 
rumah Qur’an Panton reu.Didalam 
rumah tersebut terdapat sebuah Ki-
tab Suci Al-Qur,an bertuliskan tan-
gan dari salah seorang ulama besar 
dari keturunan ulama dan penyiar 
Agama Islam dari Asia Tenggara 
yang sangat berjasa bagi umat islam 
di dunia yaitu Syech Maulana Malik 
Ibrahim, Kamis (27/07/2020).

   Menurut penjaga rumah Alqur’an, 
Teungku Merah Hasan, Syech Maula-
na Malik Ibrahim dilahirkan di Neg-
eri Campa Kamboja, sejak kecil Be-
liau sudah mempelajari ilmu agama 
dari Ayah nya, demikian pula dari ne-
nek nya juga merupakan keturunan 
dari ulama-ulama besar dan perintis 
Islam dibelahan dunia. Al-Qur’an 
yang berada didalam rumah tersebut 
merupakan salah satu Kitab Suci Al-
Qur’an yang bertuliskan tangan dari 
Syech Maulana Malik Ibrahim yang 
diperkirakan sudah berumur 700 ta-
hun.

 Dalam gotong royong kali ini TNI 
bersama Warga mengecet dan mem-
bersihkan seputaran rumah Qur’an. 
Kegiatan ini bertujuan untuk menja-
ga dan melestarikan tempat situs se-
jarah wisata religi Qur’an Panton Reu 
dari seorang Ulama besar.
  Danposramil 12/Panton Reu Pelda 
Nasril Chaniago menuturkan kqe-
giatan gotong-royong ini merupakan 
salah satu wujud kemanunggalan 
TNI dengan Rakyat, TNI harus sela-
lu hadir ditengah-tengah masyarakat 
dalam momen apa saja dan dimana 
saja disaat masyarakat membutuh-

kan TNI.
  Menurutnya TNI lahir dari rakyat 
dan kuat bersama rakyat, sehingga 
sudah seyogyanya membantu mer-
ingankan beban dan kesulitan rakyat 
disekeliling nya.
  “Diharapkan dengan adanya kegia-
tan seperti ini bisa menjadi contoh 
bagi masyarakat agar lebih peduli 
terhadap peninggalan sejarah dari 
Ulama besar Islam dan semoga got-
ong-royong ini bisa mendatangkan 
manfaat bagi masyarakat serta lebih 
mempererat Kemanunggalan TNI-
Rakyat”.(Pendim 0105 Aceh Barat)

Hi. Budi Utomo Sambut Baik Inisiatif Pembentukan SSB All Star’s Millenial
Lampung Utara (FN)
Panitia persiapan pembentukan Se-
kolah Sepakbola (SSB) All Star’s Mil-
lenial yang diinisasi sejumlah mantan 
atlet sepakbola ternama di Kabupat-
en (Kab.) Lampung Utara (Lampura) 
yang tergabung dalam All Star’s Foot-
ball Club, diterima Pelaksana Tugas 
(Plt.) Bupati Lampura, Hi. Budi Uto-
mo, Kamis (27/8/2020), di rumah ja-
batan Wakil Bupati setempat.
 Dalam pertemuan itu, Ketua All Star’s 
Millenial, Dedy Andrianto, menyam-
paikan, niatan dibentuknya SSB All 
Star’s Millenial di bumi Ragem Tunas 
Lampung ini dimaksudkan agar dapat 
menghasilkan talenta atlet sepakbola 
di masa mendatang yang mengikuti 
jejak dan prestasi atlet sepakbola Lam-
pura di masa lampau yang turut meng-
harumkan nama kabupaten setempat.
“Di masa lampau, kabupaten kita ini 
banyak menghasilkan pesepakbola 
profesional yang cukup diperhitung-

kan dalam dinamika olahraga sepak-
bola nasional,” kata Dedy Andrianto, 
Kamis, 27 Agustus 2020, di lokasi.
 Dikatakannya, berdasarkan dari seja-
rah sepakbola di masa lampau, dirinya 
bersama panitia persiapan pembentu-
kan Sekolah Sepakbola (SSB) All Star’s 
Milenial bermaksud untuk meminta 

Pemkab. Lampura dapat bersinergi 
serta mensupport secara penuh secara 
progresif agar percepatan niatan terse-
but dapat terwujud.
 Sementara itu, Plt. Bupati Lampura, 
Hi. Budi Utomo, menyampaikan apre-
siasinya terhadap rencana pembentu-
kan SSB tersebut.

 “Pada prinsipnya, Pemkab Lampura 
menyambut baik niatan terbentukn-
ya SSB ini. Nantinya, saat mendidik 
para atlet muda sepakbola di Lampu-
ra, sikap disiplin wajib menjadi satu 
komitmen yang dipegang teguh oleh 
pengurus, pelatih, hingga siswa atlet,” 
pesan Budi Utomo, yang juga mantan 
pemain Persilu dan penggemar olahra-
ga sepakbola.
 Terkait support Pemkab Lampura 
melalui instansi terkait, pihaknya akan 
memberikan dukungan penuh dalam 
bentuk moral maupun materiil demi 
pembinaan olahraga sepakbola sebagai 
suatu stimulan.
  Tampak hadir mendampingi Plt. Bu-
pati Lampura, yakni Plt. Kepala Bappe-
da Lampura, Syarizal Adhar; Kadis-
porapar Ilham Akbar bersama Kabid 
Pemuda dan Olahraga Mas’ud, dan ja-
jaran lainnya, serta sejumlah pengurus 
All Star’s Millenial FC. (Sum: LV)

Sat Lantas Polres Tanggamus Gelar Pendisiplinan 
Protokol Kesehatan di Dua Lokasi

Faktanews.com, Tanggamus – 
Pesonel Satuan Lalu Lintas (Sat Lan-
tas) Polres Tanggamus melaksanakan 
pendispilinan protokol kesehatan 
pencegahan Covid-19 di jalan area 
Pos Talang Padang dan di simpang 4 
tra�  ck light Jalan Lintas Barat Kota 
Agung, Jumat, 28 Agustus 2020.
 Kasat Lantas Iptu Rudi, S. SH men-
gatakan pendisiplinan dilaksanakan 
dengan memberikan himbauan 3M, 
yaitu, memakai masker, menjaga ja-
rak, serta mencuci tangan melalui 
mockup.
 “Dalam himbauan itu juga menyem-
protkan handsanitizer kepada para 
pengguna jalan yang melintas saat 
pelaksanaan pendisiplinan,” kata Iptu 
Rudi mewakili Kapolres Tanggamus 

AKBP Oni Prasetya, SIK.
 Lanjutnya, dalam kegiatan itu ma-
sih ditemukan warga tidak memakai 
masker, ada juga membawa masker 
namun tidak dipakai sehingga diber-
ikan pemahamaan untuk selalu me-
makai masker saat keluar rumah.
 Ia berharap seluruh elemen mas-
yarakat, instansi dan lainnya, agar 
bersama-sama melakukan sosialisasi 
kepada masyarakat untuk terus me-
matuhi protokol kesehatan.
 “Kami berpesan kepada masyarakat 
agar terus menggunakan masker saat 
berpergian. Virus corona belum hil-
ang dan jangan lupa untuk menjaga 
jarak. Juga taati peraturan lalu lintas 
saat membawa kendaraan,” him-
baunya. (Asrul Ariski)

Babinsa Edukasi Warga Binaan 
Pentingnya Prokes Saat Ini

Boyolali-
Guna mengedukasi masyarakat dalam 
pencegahan dan memutus rantai penu-
laran virus Covid-19, terutama di tem-
pat-tempat umum, Babinsa Desa Walen 
Koramil 12/Simo Kodim 0724/Boyolali 
Serka Marwoto sosialisasi dan eduka-
si pola hidup sehat serta membiasakan 
cuci tangan dan wajib masker.Sabtu 
(29/08)
 Kegiatan Babinsa tersebut dilaksanakan 
di sela-sela kegiatan yang diadakan di 
Desa Walen Kecamatan Simo Kabu-
paten Boyolali. Upaya tersebut, cukup 
mendapat apresiasi dari masyarakat, 
dikarenakan semua warga binaannya 
yang hadir sudah sadar menggunakan 
masker. Akan tetapi dari pantauan 
Babinsa jarang yang mencuci tangan 
saat memasuki area Balai Desa, oleh 
karena itu Babinsa menekankan juga 
pentingnya cuci tangan yang tak kalah 
penting dari pakai masker kemana-ma-
na.
 Saat ditemui Babinsa Koramil 12/Simo, 
Serka Marwoto menyatakan, kegiatan 
yang dilakukan bertujuan untuk meng-
ingatkan kembali warga akan penting-

nya protokol kesehatan saat ini.Sebab 
penularan virus justru terjadi di tem-
pat-tempat umum seperti pasar ,warung 
,dan tempat lainnya termasuk balai desa.
 “Balai Desa merupakan pusat berkum-
pulnya masyarakat dalam berbagai ke-
giatan, dimana para warga yang datang 
berasal dari beberapa dukuh yang ada. 
Hal ini, tentunya sangat rentan terhadap 
penularan virus Covid-19, yang diketa-
hui penyebarannya sangat cepat,” ujar 
Serka Marwoto
 Serka Marwoto menjelaskan bahwa 
dari pantauan di lapangan, masih sangat 
banyak masyarakat yang belum mengi-
kuti himbauan pemerintah untuk jaga 
jarak dan pakai masker.
“Kewajiban kita adalah tidak 
bosan-bosannya untuk saling mengin-
gatkan dan mensosialisasikan penting-
nya memakai masker ,cuci tangan dan 
jaga jarak untuk pencegahan dan kese-
lamatan kita semua,” jelasnya.
“Untuk itu, mari kita sama-sama saling 
peduli dengan selalu menjaga diri dan 
keluarga guna mencegah penyebaran vi-
rus berbahaya ini,” tuturnya.
(Agus Kemplu)
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Salat Iduladha di Brabasan, Bupati Saply Ajak 
Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan

MESUJI (FN) - 

Bupati Mesuji Saply TH did-
ampingi Ny. Nelly Wati 

Saply, serta Sekretaris Daerah 
Syamsudin dan sejumlah kepa-
la perangkat daerah melak-
sanakan salat Iduladha 1441 
Hijriah bersama seluruh mas-
yarakat di Lapangan Nusa In-
dah Brabasan, Kecamatan Tan-
jung Raya, Jumat (31/07/2020).
Salat id diikuti ratusan jemaah 
dari Desa Brabasan dan Berasan 
Makmur dengan menerapkan 
protokol kesehatan yang berlaku 

tanpa mengurangi kekhidmatan 
kita dalam beribadah. Bertindak 
sebagai imam salat id KH. Bahru-
din dan khatib Herman Sigun-
tang.
Dalam sambutannya, Saply men-
gajak jemaah untuk meningkat-
kan keimanan dan ketakwaan 
melalui solidaritas dan empati 
terhadap sesama, sejalan den-
gan hikmah hari raya kurban.
Dia mencontohkan, selama 
pandemi Covid-19 ini, mem-
bawa dampak pada seluruh 
aspek kehidupan, tak terke-

cuali pada masyarakat yang 
terdampak secara ekonomi.
“Ini memberikan tantangan bagi 
kita untuk bersikap lebih peka 
pada kondisi lingkungan di seki-
tar kita. Jangan biarkan mereka 
kesusahan dalam keterbatasan, 
mari kita bantu kurangi be-
ban hidup mereka,” ucap Saply.
Pada kesempatan ini juga, Sap-
ly tak bosan-bosannya kembali 
mengingatkan untuk senantiasa 
melaksanakan protokol keseha-
tan yang berlaku dalam berbagai 
kesempatan untuk mencegah 

penyebaran Covid-19.
“Kita harus mampu menye-
suaikan diri dengan Adaptasi Ke-
biasaan Baru, tetap menjalankan 
aktivitas dengan membiasakan 
protokol kesehatan. Mari ber-
sama kita jaga Mesuji, kuncinya 
adalah ketaatan dan kepedulian 
kita bersama,” pungkasnya.
Usai pelaksanaan salat id, Bupati 
Saply menyerahkan secara sim-
bolis seekor sapi untuk dikur-
bankan kepada pengurus masjid 
Mi� ahul Ulum, Berasan Mak-
mur. (ADVETORIAL)

Upacara Peringatan HUT Ke-75 RI Digelar Sederhana dan Terbatas

MESUJI (FN) - 

Tidak seperti pada ta-
hun-tahun sebelumnya, 
upacara peringatan Hari 
Ulang Tahun (HUT) ke-

75 Republik Indonesia di Kabu-
paten Mesuji digelar sederhana. 
Upacara berlangsung di Halaman 
Kantor Bupati Mesuji, Wiralaga 
Mulya, Senin (17/08/2020), digelar 
secara terbatas dengan protokol 
kesehatan dan diikuti 130 peserta 
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 Mesuji 
Kompol Dwi Santoso, dan Koman-
dan Upacara Kapolsek Simpang 
Pematang AKP Agung. Sementara 
itu, untuk pengibaran dilakukan 
tiga orang paskibraka yang merupa-
kan anggota paskibraka tahun lalu.

  Dalam amanatnya membacakan 
sambutan Gubernur Lampung, 
Bupati Saply mengatakan perayaan 
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 Lam-
pung berjuang melawan pandemi.
Bencana ini menurutnya, mem-
buat berbagai aktivitas nyaris 
berhenti, baik di bidang pere-
konomian maupun kehidupan 
bermasyarakat. Namun demikian, 
tidak   lantas  membuat kita semua 
berkecil hati dan patah semangat.
"Semua aktivitas yang biasa kita 
lakukan dapat dijalankan wa-
laupun dalam kondisi terbatas, 
dengan adaptasi kebiasaan baru 
atau New Normal. Untuk itu, ke-
pada seluruh masyarakat Provin-
si Lampung, saya mengajak kita 

bersama-sama dan bekerja keras 
guna menyukseskan pembangu-
nan di Provinsi Lampung, sesuai 
dengan bidang tugas dan keah-
lian yang kita miliki," ajaknya.
Pada kesempatan itu, dia juga 
menyampaikan terima kasih dan 
penghargaan 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 ser-
ta 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 bersa-
ma Kapolres Mesuji AKBP Alim, 
Ketua DPRD Mesuji El� anah, 
Sekretaris Daerah Kabupaten Me-
suji Syamsudin, Kasi Intel Kejari 
Tulang Bawang Rd. Akmal, dan 
Perwira Penghubung Kodim 0426/
TB Mayor Arh. Wahyudi mengi-
kuti upacara detik-detik proklam-
asi secara virtual dengan Presiden 
Joko Widodo dari Istana Merdeka.
 Sedangkan untuk upacara 
penurunan bendera, selaku inspek-
tur upacara, yaitu Sekretaris Daer-
ah Kabupaten Mesuji Syamsudin, 
perwira upacara Bati Tuud Koramil 
426-01/Mesuji Pelda Pujo Yuhono, 
dan komandan upacara  Pasi Perso-
nalia Kodim 0426/TB Kapten Inf. 
Sahroni. (ADVERTORIAL)
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Kemanunggalan TNI dan Pemerintah Daerah di Wujudkan dengan Kegiatan BSMSS
Pangandaran –
  Kodim 0613/Ciamis kembali 
melaksanakan program Bak-
ti Siliwangi Manunggal Satata 
Sariksa Tahun Anggaran 2020. 
Kegiatan ini berpusat di Desa 
Kertamukti, Kecamatam Ci-
merak, Kabupaten Panganda-
ran, Jawa Barat.
  Kegiatan tersebut berlangsung 
14 hari sejak tanggal 28 Agus-
tus 2020 hingga 11 Septem-
ber 2020. Pelaksanaan pro-
gram BSMSS ini dibuka secara 
langsung oleh Dandim 0613/
Ciamis, Letkol Czi Dadan 
Ramdani, S.Sos., M.A.P., di 
Aula Desa Kertamukti, Keca-
matan Cimerak, Kabupaten 
Pangandaran, Jumat (28 Agus-
tus 2020).
  Dandim 0613/Ciamis, Letkol 
Czi Dadan Ramdani, S.Sos., 
M.A.P., mengatakan, program 
Bakti Siliwangi Satata Sariksa 
merupakan salah satu perwu-
judan atau implementasi ke-
manunggalan TNI dan Pemer-
intah Kabupaten Pangandaran 
dengan masyarakat. Hal ini 
untuk meningkatkan persatu-
an dan kesatuan demi kelanca-
ran dan keberhasilan pelaksa-
naan pembangunan di daerah.
  “Salah satu upaya nyata yang 
dilakukan TNI adalah dengan 

melaksanakan kegiatan Bak-
ti Siliwangi Manunggal Satata 
Sariksa. Yang dilaksanakan sei-
ring dengan program pemerin-
tah pusat maupun pemerintah 

daerah,” kata Dandim
  Dandim berharap, hasil kegia-
tan BSMSS ini dapat dirasakan 
langsung oleh masyarakat ser-
ta mampu untuk memban-

tu kehidupan masyarakat di 
daerah dengan mengantarkan 
masyarakat kepada kehidupan 
yang lebih maju dan lebih baik.
  “Dengan kegiatan BSMSS ini, 

dapat merangsang tumbuhnya 
kesadaran serta kepercayaan 
masyarakat dalam memban-
gun diri dan lingkungannya 
yang pada gilirannya dapat 

memacu semagat dan prakarsa 
serta jiwa kemandirian mas-
yarakat dalam membangun 
diri, lingkungan, dan desa nya 
secara bergotong royong tanpa 
harus menunggu program dari 
pemerintah,” tandasnya.
  Dandim menambahkan, ang-
garan program BSMSS di Desa 
Kertamukti berasal dari APBD 
Provinsi dan Kabupaten Pan-
gandaran. Total sebesar Rp.145 
juta untuk pelaksanaan pem-
bangunan.
  “Anggaran dari APBD Provin-
si Jawa Barat sebesar Rp.125 
juta. Dan dari APBD Kabupat-
en pangandaran sebesar Rp.20 
juta,” katanya.
  Sebagai informasi, Bkakti 
Siliwangi Manunggal Satata 
Sariksa Kodim 0613/Ciamis 
di Kabupaten Pangandaran, 
tepatnya di Dusun Cempaka 
Desa Kertamukti Kecamatan 
Cimerak ini dibangunnya 
jalan rabat beton sepanjang 
215 meter dengan lebar 3 me-
ter. Pengerjaan sendiri nantin-
ya dilakukan oleh masyarakat 
dan personel TNI dari Kod-
im 0613/Ciamis serta instansi 
terkait selama 14 hari, dari 28 
Agustus hingga 11 September 
2020. (Sum: LV)

Pemprov Lampung Hibahkan Tanah 3.000 M² kepada KPP Pratama Natar

BANDAR LAMPUNG  (FN)
Plt. Asisten Administrasi Umum, 
Minhairin, menghadiri acara Ser-
ah Terima Barang Milik Negara 
(BMN) berupa Tanah dan Serti� kat, 
bertempat di Ruang Rapat Lantai 3 
Kanwil DJP Bengkulu-Lampung, 
Kamis (27/08).
  Turut hadir dalam acara tersebut, 
Kepala Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pajak Bengkulu dan Lam-
pung Eddi Wahyudi
Sekda Kabupaten Pringsewu A. Bu-
diman, Kepala BPKAD Pringsewu 
Arif Nugroho, Kepala BPN 
Pringsewu Joni lmron, Kepala BPN 
Lampung Selatan R. Ahmad Saleh 
Mardani.
  Tugas membangun Negara Indo-
nesia merupakan tugas bersama 
seluruh Rakyat Indonesia. Pemer-
intah Daerah merupakan bagian 

Pemerintah RI, mempunyai tugas 
menghimpun penerimaan un-
tuk daerahnya (pajak daerah) juga 
penerimaan pajak untuk Pusat yang 
nantinya sebagian akan dikemba-
likan ke Pemerintah Daerah.
  Dalam sambutannya Minhairin 
mengatakan, Direktorat Jenderal Pa-
jak melalui Kanwil Direktorat Jen-
deral Pajak Bengkulu Lampung se-
bagai instansi pengelola pajak pusat 
yang wilayah kerjanya seluruh Indo-
nesia merupakan tulang punggung 
penerimaan negara.
  Guna meningkatkan kualitas pe-
layanan kepada wajib pajak dan 
memudahkan koordinasi antara 
instansi pemerintah, maka Pemer-
intah Provinsi Lampung telah mem-
berikan hibah berupa Tanah kepada 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Prat-
ama Natar. Tanah yang dihibahkan 

berlokasi di Jl. Beranti Raya Desa 
Haduyang Kecamatan Natar dengan 
luas 3.000 M².
  “Semoga dengan hibah Tanah ini, 
Kanwil DJP Bengkulu dan Lam-
pung, terkhusus KPP Pratama Natar 
dapat mempermudah menjalankan 
tugas pokok dan fungsinya dalam 
mencapai target yang diberikan dan 
membantu kemakmuran Provinsi 
Lampung,” ujar Minhairin.
  Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu 
dan Lampung, Eddi Wahyudi, men-
yampaikan ucapan terimakasih ke-
pada Pemerintah Provinsi Lampung 
atas hibah tanah kepada KPP Prata-
ma Natar.
  “Saya atas nama Menteri Keuangan 
mengucapkan terimakasih kepada 
Pemerintah Provinsi Lampung yang 
telah berkenan memberikan hibah 

tanah kantor kami, KPP Pratama 
Natar, yang sudah selama 10 tahun 
kami tunggu-tunggu, baru ini diber-
ikan. Hal ini akan menjadi contoh 
terjalinnya hubungan erat antara 
Pemerintah Daerah dan Pemerintah 
Pusat,” ungkap Eddi.
 KPP Pratama Natar ini membawahi 
4 Kabupaten di Provinsi Lampung 
yaitu Kabupaten Lampung Selatan, 
Pesawaran, Pringsewu, dan Tang-
gamus dengan total penerimaan pa-
jak 1,8 Triliun.
  “Hibah tanah dari Pemprov Lam-
pung seluas 3.000 M² akan kami 
realisasikan menjadi kantor yang 
menggunakan teknologi tinggi 
kedepannya dan memiliki layanan 
yang berbasis teknologi juga akan 
menjadi percontohan di Direktorat 
Jendral Pajak,” pungkas Eddi. (Heru/
Kmf)

Senam Lampung Berjaya,Goyang TP-PKK Lampura

Lampun Utara (FN)
Wakil Ketua tim penggerak  pem-
berdayaan dan kesejahteraan keluar-

ga (TP-PKK ) Kabupaten Lampung 
Utara, Hj. Nur Endah Sulastri, S.Pd., 
M.M. dan Ketua Dharma Wanita Per-

satuan, Hj. Haliana Daita, S.E.,M.M. 
serta Pengurus TP-PKK dan Dharma 
Wanita Persatuan Kabupaten Lam-

pung Utara adakan kegiatan Senam 
Bersama (Senam Lampung Berjaya) 
Bersama Persatuan Wanita Olah-
raga Seluruh Indonesia (PERWO-
SI) Lamnpung Utara, Jum’at (28/08 
2020).
  Menurut Hj. Nur Endah Sulastri, 
S.Pd., M.M. mengatakan, Senam 
Bersama ini dilaksanakan bertujuan 
meningkatkan daya tahan tubuh dan 
memperkuat Imunitas Tubuh dalam 
menangkal berbagai Penyakit.”Men-
sana In Corpore Sano yang berarti di 
dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa 
yang kuat, bagaimana mencapainya 
salah satunya dengan rajin berolah-
raga,” ujarnya.
  Masih dikatanya, kegiatan ini akan 
dilaksanakan secara rutin setiap se-
pekan sekali di Halaman Kantor 
TP-PKK Kabupaten Lampung Utara 
Jalan Alamsyah RPN Kelapa Tujuh 
Kotabumi Lampung Utara, pung-
kasnya.(Sum: Tren News.co)

Polsek Pringsewu Kota Periksa 
Rumah Kebakaran

PRINGSEWU
Petugas Kepolisian Sektor Pringsewu 
Kota dibantu Tim Identi� kasi Sa-
treskrim Polres Pringsewu melaku-
kan pemeriksaan rumah yang 
mengalami kebakaran di Pekon 
Sidoharjo, Kecamatan Pringsewu, 
Jumat (28/ 2020)
  Sebelumnya petugas memasang po-
lice line/garis polisi di rumah naas 
milik Mugito (62) yang terletak di 
Gang Aries Pekon Sidoharjo itu. Se-
hingga tidak ada warga yang dapat 
masuk melewati garis ini selain 
petugas.
  Kepala Polsek Pringsewu Kota 
Kompol Basuki Ismanto SH. MH 
mengungkapkan hasil pemeriksaan, 
kebakaran diduga akibat konsleting 
listrik.
 “Diduga kebakaran diakibatkan 
konsleting listrik di bagian dapur, 
yang kemudian merambat ke 
seluruh bangunan rumah,” kata Ba-
suki mewakili Kapolres Pringsewu 
AKBP Hamid Andri Soemantri, 
pada Jumat siang
 Tidak ada korban jiwa dalam peris-

tiwa ini. Namun akibatkan kerugian 
hingga Rp 100 juta. Mengingat ru-
mah dengan ukuran lebar 11,8 me-
ter dan panjang 24 meter ini ludes 
terbakar. Serta perabotan dan surat 
nikah.
 Diketahui kebakaran tersebut terjadi 
ketika Mugito sedang melaksanakan 
solat Jumat di masjid setempat. Se-
dangkan istrinya, Suesmi ketika dit-
inggal Mugito sedang terbaring sakit 
di kamar.
 Sehabis solat Jumat, Mugito 
mendapati di sekitar rumahnya su-
dah ramai orang. Selain itu menge-
tahui pada bagian belakang rumah 
(dapur) telah mengepul banyak asap 
dan dalam keadaan terbakar.
 Warga bahu membahu memadam-
kan api. Mugito mencari istrinya. 
Mugito mendapat info dari war-
ga bahwa istrinya sudah ditolong 
Maryatun ke rumah tetangga.
Petugas BPBD Pringsewu dengan 
kekuatan tiga mobil pemadam keba-
karan berupaya menjinakkan si jago 
merah hingga dipastikan padam (*/
YONGKI)

Hari Jadi Polwan ke 72 Polres Peringsewu Ziarah ke TMP
PRINGSEWU- 
Dalam rangka menyambut Hari Jadi 
Polwan ke-72 yang jatuh pada 1 Sep-
tember 2020 mendatang, Jajaran Poli-
si Wanita (Polwan) Polres Pringsewu 
berziarah di Taman Makam Pahlawan 
(TMP) Bahagia di Pekon keputran Kec. 
Sukoharjo Kab. pringsewu, pada Sabtu 
(29/820).
  Selain berziarah dan tabur bun-
ga di TMP setempat, Polwan Polres 
Pringsewu telah melaksanakan berbagai 
kegiatan Bhakti sosial. Seperti Donor 
darah, pemberian bantuan untuk mas-
yarakat dan kegiatan olahraga bersama.
 Kegiatan yang dipimpin Aiptu Freni 
Yusnita yang merupakan Polwan se-
nior jajaran Polres Pringsewu yang juga 
menjabat sebagai Kanit PPA Sat Reskrim 
Polres Pringsewu.
 Pada kesempatan itu, Polwan melaku-
kan upacara penghormatan kepada para 
pahlawan yang telah gugur dan dimak-
amkan di TMP tersebut.
 Seluruh peserta Ziarah rombongan 
memberikan pengehormatan kepada 
para arwah Pahlawan dan dilanjutkan 
dengan peletakan karangan bunga di 
tugu pahlawan. Kegiatan dilanjutkan 
dengan kegiatan ziarah dan tabur bunga 

dimakam para pahlawan
 Aiptu Freni Yusnita menyampaikan 
kegiatan ini selain menyambut hari jadi 
Polisi Wanita (Polwan) yang Ke-72, ini 
sebagai bentuk penghormatan Kepoli-
sian Republik Indonesia kepada penda-
hulu dan pahlawan yang telah berjasa 
kepada Polri. Sekaligus bagi bangsa dan 
negara.
 “Kita selaku penerus bangsa wajib men-
jaga hasil perjuangan para pahlawan 
dengan menjadikan mereka sebagai sari 
tauladan dalam kita bertugas sebagai 
Insan Bhayangkara dalam melindungi, 
mengayomi dan melayani masyarakat,” 
ujar Aiptu freni.
 Ditambahkan Freni, rangkaian men-
yambut hari jadi Polwan yang ke-72 ini 
yang telah dilakukan di Polres Dompu. 
Diantaranya Bakti sosial, Donor Darah, 
Bagi Masker dan kegiatan sosial lainnya.
 “Kegiatan tersebut dilaksanakan den-
gan harapan semoga Polwan kedepan-
nya semakin lebih baik, kompak dalam 
menjalankan tugas dengan semngat 
promoter dan selalu siap mebeberi-
kan pelayanan terbaik bagi masyarakat 
bangsa dan negara,” pungkasnya. (*/
YONGKI)
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Lintas Info
Polres Tanggamus Gelar Kesehatan Jasmani Berkala
Faktanews.com, Tanggamus – 
Polres Tanggamus menggelar 
test kesamaptaan jasmani (Kes-
jas) berkala selama 3 hari dim-
ulai Kamis hingga Sabtu (27 – 
29 Agustus 2020) di lapangan 
Pemkab Tanggamus.
  Kesjas dilaksanakan guna 
mengetahui kesehatan personel 
Polres Tanggamus dan jajaran 
serta untuk mengukur kondisi 
jasmani seseorang melalui uji-
an yang meliputi, lari 12 menit 
dengan rangkaian item A dan 
ujian pull up, ujian sit up, ujian 
push up, serta ujian shuttle run 
yang merupakan rangkaian uji-
an B.
Kabag Sumda Polres Tang-
gamus Kompol IGK. Wiba-
wa mengatakan Kesjas dilak-
sanakan untuk mengetahui 
tingkat paerkembangan kondisi 
kesamaptaan jasmani seluruh 
pegawai negeri pada Polri.

  “Guna mengetahuinya melalui 
ujian kesamaptaan jasmani ber-
kala ini dan digelar selama 3 

hari sejak kemarin,” kata Kom-
pol IGK. Wibawa mewakili Ka-
polres Tanggamus AKBP Oni 

Prasetya, SIK. Jumat (28/8/20).
  Menurut Kabag Sumda, ada-
pun komponen yang diukur da-

lam kesamaptaan jasmani yakni 
point “A” (lari selama 12 menit) 
adalah daya tahan otot (muscle 

endurance) dan cardio resprira-
tory (meliputi daya tahan jan-
tung, pernafasan dan peredaran 
darah).
  Sedangkan dalam kesamapta-
an jasmani point “B” yang di-
ukur adalah kekuatan dan daya 
tahan lengan bagian dalam (un-
tuk pull up/chinning), kekuatan 
dan daya tahan serta � eksibil-
itas otot perut (untuk sit up), 
kekuatan dana daya tahan otot 
lengan bagian luar (untuk push 
up) serta kecepatan, kelincahan 
dan keseimbangan tubuh (un-
tuk shuttle run).
  “Hingga hari kedua, diketahui 
seluruh personel yang melak-
sanakan Kesjas dalam kondi-
si baik. Dan melalui kegiatan 
ini diharapkan personel tetap 
prima dalam melayani mas-
yarakat,” pungkasnya (Asrul Pb)

Desa Suka Maju, Terapkan Azas Semangat Gotong Royong

Lampung Utara (FN)
Guna memupuk serta mener-
apkan semangat gotong royong 
Desa Sukamaju Kecamatan Bun-
ga Mayang Kabupaten Lampung 
Utara, melaksanakan kegiatan 
dengan tema Jum’at bersih di 
kantor setempat,(28/08/20).
  Gotong royong dihadiri Kades 
Anggota BPD Warsid Iskansar, 
perangkat Desa, kadus, RT dan 

seluruh masyarakat penerima 
manfaaat BLT DD, penerima be-
dah rumah dan penerima bantu-
an ODF.
  Ai ike sari banon, S.E menga-
takan, Lokasi gotong royong di 
kantor Desa degan titik utama 
nya di fokuskan Dusun 1 Den-
gan agenda merapihkan lahan 
lokasi taman Desa yang sudah 
mencapai 20- 30 persen, ujarn-

ya.
Pembangunan taman desa se-
lain dari mengutamakan PKT 
pmerintah desa pun mengajak 
masyarakat untuk berswadaya 
mengerjakan kegiatan tersebut.
Taman Desa masuk dalam pro-
gram inovasi desa tahun 2019 
yang direalisasikan tahun 2020, 
Ahamdulilah beberapa wak-
tu lalu sempat pakum karna 

dampak covid19 dan hari ini ke-
giatan bisa dilakukan kembali, 
jelasnya.
Harapan kami dengan adanya 
gotong royong selain memper 
erat silaturahmi, untuk men-
gevaluasi atau memparakii ada 
beberapa aset rusak seprti jalan 
atau yang lainnya, pungkasnya. 
(Sum: Tren News)

Kapolsek Sekincau Terima Peratin Pekon Serahkan Gejluk

Lampung Barat (FN)
Kapolsek Sekincau Polres Lam-
pung Barat (Lambar) AKP 
Sukimanto, S.Sos., MM., mener-
ima penyerahan senjata Sena-
pan Angin Caliber 5,5 Mm jenis 
Gejluk oleh Murtoyo (48) Pera-
tin Pekon Batu Kebayan, Keca-
matan Batu Ketulis, Kabupaten 
Lambar, Jum’at (28/08/2020).
  Menurut peratin pekon batu 
kebayan murtoyo, senapan 
angin caliber 55 mm yang di 
serahkannya kepada kapolsek 
sekincau merupakan senjata 

angin gejluk milik warganya 
yang di serahkan warganya ke-
pada dirinya beberapa hari lalu
” Senjata angin caliber 55 mm 
jenis gejluk tersebut milik war-
ga saya yang di serahkan warga 
kepada saya beberapa hari lalu.” 
Tutur Murtoyo
  Sementara Kapolsek Sekin-
cau AKP Sukimanto, S.Sos., 
MM., mewakili Kapolres Lam-
bar AKBP Racmat Tri Haryadi, 
S.IK., MH., membenarkan bah-
wa pada hari ini Jumat (28/8) 
dirinya telah menerima peratin 

pekon batu kebayan murtoyo 
guna menyerahkan senjata an-
gin caliber 55 mm jenis gejluk, 
kata Kapolsek.
  Lanjut Kapolsek, menurut 
keterangan peratin pekon batu 
kebayan, penyerahan senjata 
angin caliber 55 mm jenis ge-
jluk merupakan bentuk dukun-
gan serta kesadaran masyarakat 
pekon batu kebayan terhadap 
Operasi Sikat yang di gelar Pol-
sek Sekincau Polres Lambar, tu-
turnya
Kapolsek sekincau mengucap-

kan terima kasih kepada peratin 
pekon batu kebayan serta warga 
pekon batu kebayan yang tel-
ah besinergi dan menyerahkan 
senjata angin caliber 55 mm 
jenis gejluk tanpa ada paksaan 
kepada polsek sekincau. Mu-
dah – mudahan sinergitas yang 
di tunjukan peratin pekon batu 
kebayan dalam mendukung op-
erasi sikat yang di gelar ini dapat 
tertular kepada seluruh peratin 
dan kepada seluruh warga, tut-
up Kapolsek. (Sum: Trennews.
co)

IJTI Pengda Lampung Kecam Aksi Pemukulan 
Dan Perampasan Kamera

Bandar Lampung (FN)
 Ikatan Jurnalis Televisi In-
donesia (IJTI) Pengda Lam-
pung mengecam tindakan 
kekerasan yang dilakukan ok-
num ketua panitia pelaksana 
Bupati Cup Kabupaten Lam-
pung Utara, terhadap jurna-
lis biro SCTV-Indosiar, Ardy 
Yohaba. Tindakan kekerasan 
itu terjadi saat Ardt hendak 
mengklari� kasi kericuhan 
pertandingan Sepak Bola Pi-
ala Bupati Cup yang digelar 
pada Stadion Sukung Kelapa 
Tujuh Kecamatan Kotabumi 
selatan Kabupaten Lampung 
utara, Pada jum’at 28 Septem-
ber 2020.
 Kejadian tersebut bermula 
ketika, Ardy Yohaba, Jurnalis 
biro SCTV-Indosiar hendak 
melakukan wawancara kepa-
da pihak panitia atas kericu-
han pertandingan sepak bola 
yang menyebabkan salah satu 
club di diskuali� kasi.
 Ketua IJTI Lampung Hendri 
Yansah mengatakan, kejadian 
ini menambah panjang dere-
tan kekerasan terhadap jurna-
lis di provinsi Lampung. Ke-
giatan jurnalis ini dilindungi 
oleh undang-undang Nomor 
40 Tahun 1999 tentang Pers 
dan Kode Etik Jurnalistik. 
“IJTI Pengda Lampung san-
gat mengecam dan mengu-
tuk tindakan pemukulan dan 
perampasan kamera yang 
dilakukan oleh ketua panitia 
pelaksana pertandingan,” te-
gas Hendri.
  Ia menjelaskan, bahwa sia-
papun yang menghambat 
ataupun menghalangi kerja 
jurnalistik dapat dikenakan 
hukuman pidana maksimal 
dua tahun penjara atau den-
da Rp500 juta sesuai pasal 18 
tentang pers.
  Hendri menambahkan, 
dengan kebebasan pers yang 
dijamin UU akan memun-
culkan pemerintahan yang 
baik, bersih, dan bertanggung 

jawab sehingga masyarakat 
dapat mengetahui berbagai 
peristiwa, termasuk kinerja 
pemerintah.
  “Pada dasarnya kebebasan 
pers bertujuan untuk mening-
katkan kualitas demokrasi, 
yang memungkinkan media 
massa untuk menyampaikan 
informasi yang akurat seh-
ingga, memperkuat dan men-
dukung warga negara untuk 
berperan di dalam demokrasi 
itu,” kata dia.
 Terpisah Ardy Yoehaba, jur-
nalis biro SCTV-Indosiar 
mengatakan, sebelum terjadi 
pemukulan, kamera miliknya 
dirampas oleh Ketua panitia 
yang belakangan diketahui 
bernama Juanda Basri. Atas 
tindakan pemukulan yang 
dialami tersebut, ardy men-
galami luka di bagian pelipis 
sebelah kanan. Sementara 
untuk kamera yang biasa di-
gunakan untuk bekerja, akh-
irnya dikembalikan setelah 30 
menit melakukan negosiasi. 
Namun baterai kamera mi-
liknya hingga saat ini belum 
dikembalikan.
 “Saya datang ke lokasi untuk 
kon� rmasi terkait kericuhan 
pertandingan, setelah mem-
perkenalkan diri kepada salah 
satu pengurus koni, saya di-
arahkan untuk mewawan-
carai ketua panitia, setelah 
menunggu sekitar 30 menit 
ketua panitia datang dan 
sempat berbicara sebentar ba-
rulah Juanda Basri, memukul 
dan menyita kamera.” ungkap 
Ardy.
 Atas kejadian itu Ardy Yoeha-
ba melaporkan Peristiwa yang 
dialaminya ke Mapolres Lam-
pung utara, Laporan diterima 
langsung oleh Ka.Spkt. Ipda 
Pol. Irwanto, Unit Sentra Pe-
layanan (SPKT) dengan no-
mor Laporan Polisi : LP / 855 
/B / VIII / 2020 / POLDA 
LAMPUNG / RES L.U. (red)
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Olahraga
Juan Martin Del Potro Jalani Operasi 

Ketujuh Dalam Kariernya

Juan Martin del Potro

Kembalinya Juan Martin del 
Potro ke turnamen ATP 
tampaknya tidak akan terja-

di pada musim 2020 setelah petenis 
berkebangsaan Argentina tersebut 

menjalani operasi pada lutut untuk 
kali ketiga dalam dua musim terakhir.

  Del Potro yang belum bertanding lagi sejak 
turnamen di Queen’s Club musim 2019, men-

jalani sebuah prosedur di Swiss setelah berkonsultasi 
dengan dokter yang sebelumnya menangani Roger Federer. 

Del Potro memilih untuk menjalani operasi lain akibat rasa sakit yang 
masih terus menghantui lututnya meski usaha sebelumnya telah menyele-

saikan masalah tersebut. Del Potro mencederai tempurung lututnya sebanyak 
dua kali pada musim 2018 di Shanghai dan musim 2019 di London.
 “Juan Martin del Potro menjalani operasi pagi ini (26/08) pada lutut kanannya. 
Operasi tersebut dipimpin dr. Roland Biedert di Bern, Swiss,” dalam pernyataan 
resmi yang dirilis pihak del Potro.
 “Del Potro dan Biedert telah berkomunikasi satu sama lain sejak Januari lalu. Da-
lam beberapa bulan terakhir, del Potro mengikuti saran dokter, bahkan menguji 
lututnya di lapangan yang berada di Buenos Aires, tetapi rasa sakitnya masih ber-
cokol. Setelah pertemuan pertama mereka, Biedert merekomendasikan operasi 
baru.”

Belum ada detail terbaru yang terungkap mengenai prosedur apa yang del 
Porto jalani dan bagaimana operasi tersebut berbeda dengan dua operasi 

sebelumnya. Selain itu, belum ada estimasi tentang berapa lama proses 

pemulihan akan dibutuhkan.
Karier del Potro telah terh-
alang oleh sejumlah cedera. 
Sejak musim 2010, ia telah 
menjalani tujuh operasi berbe-
da dan menghabiskan kurang 
lebih sembilan bulan menjauh 
dari dunia tenis dalam empat 
kesempatan yang berbeda. Op-
erasi yang telah ia jalani adalah 
satu di pergelangan tangan 
kiri, tiga di pergelangan tangan 
kanan, dan tiga di lutut kanan.
 Meski begitu, del Potro masih 
bisa meraih sejumlah prestasi 
mengesankan dan prestasi pal-
ing menonjol adalah ketika ia 
memenangkan US Open mu-
sim 2009. Secara keseluruhan, 
ia telah mengantongi 13 gelar 
dan dua medali Olimpiade.
 Petenis berusia 31 tahun, del 
Potro saat ini menghuni per-
ingkat 132 dunia. 
(Sumber:ligaolahraga.com)

Elkan Baggott Belum Pasti Ikut TC Timnas U-19 di Kroasia
Jakarta -

 Elkan Baggott belum bisa 
dipastikan ikut pemu-
satan latihan Timnas 

Indonesia U-19 di Kroasia. Se-
bab PSSI belum mendapat izin 
dari Ipswich Town U-18.
Pemain berdarah Inggris-Indo-
nesia itu turut disertakan Pelatih 
Timnas U-19 Shin Tae-yong ke 
dalam 30 nama pemain untuk 
pemusatan latihan di Kroasia. 
Sang pelatih memang masih in-
gin melihat kemampuan Elkan.
  Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen 
PSSI Yunus Nusi pernah men-
gungkapkan bahwa Elkan kemu-
ngkinan tak bisa ikut pemusatan 
latihan Timnas U-19 di luar 
negeri. Pada akhirnya, Shin Tae-
yong tetap memanggil Elkan.
  "Soal Elkan Baggott, belum 
ada balasan dari klub mere-
ka (Ipswich Town U-18)," kata 
Shin kepada wartawan, Jumat 
(28/8/2020).
  Shin Tae-yong dibuat penasa-
ran dengan kemampuan Elkan 
Baggot dan sudah mengindi-
kasikan akan memanggilnya 
lagi jauh sebelum menentukan 
30 nama pemain Timnas U-19. 

Apalagi Elkan baru sebentar ikut 
pemusatan latihan Timnas U-19 
di Jakarta karena molor.
 Pemain bertinggi 1,94 meter 
itu sempat dipanggil PSSI un-
tuk ikut latihan dari 23 Juli-8 

Agustus. Kenyataanya, latihan 
Timnas U-19 molor dan baru 
bisa digelar pada 7 Agustus. Du-
gaannya, ada beberapa pemain 
Timnas Indonesia yang positif 
COVID-19 sehingga latihan di-

tunda sampai dua kali.
 "Memang untuk Elkan, saya 
mencari-cari referensi dan vid-
eonya saat dia bermain. Postur 
tubuhnya sangat baik sekali," 
kata Shin mengomentari Elkan 

pada pertengahan Agustus.
 "Jika Elkan Baggott meningkat-
kan sedikit saja kemampuannya, 
itu akan menjadi bantuan be-
sar buat sepakbola Indonesia," 
ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Timnas U-19 
bakal terbang ke Kroasia pada, 
Sabtu (29/8), malam. Timnas 
U-19 akan tetap melanjutkan 
latihan di Eropa jika pada akh-
irnya Piala Asia U-19 2020 di 
Uzbekistan ditunda.
 Turki, Spanyol, dan Portugal 
tengah dibidik PSSI sebagai opsi 
destinasi latihan alternatif andai 
AFC menunda Piala Asia U-19. 
Sejauh ini baru Federasi Sepak-
bola Turki (TFF) yang member-
ikan respons terhadap keinginan 
PSSI.
 "Harusnya dari Kroasia 
langsung ke Uzbekistan, tapi 
kami siapkan rencana lain un-
tuk memindahkan latihan dari 
Kroasia (andai Piala Asia U-19 
batal). Pilihannya, kami akan ke 
Turki, Spanyol, atau Portugal," 
ujar Ketua Umum PSSI Mocha-
mad Iriawan.
 "Keinginan Shin Tae-yong ke 
Portugal, tetapi saat ini baru 
Turki yang baru merespons. Se-
karang tinggal menunggu jawa-
ban dari Spanyol dan Portugal," 
ucapnya.(Sumber:sport.detik.
com)

Elkan Baggott belum tentu ikut TC Timnas U-19 di Kroasia (dok. PSSI)

Rumor Transfer: Milan Ungguli Inter dalam Perburuan Sandro Tonali

Jakarta - 

Gelandang Brescia Sandro 
Tonali sedang dideka-
ti dua tim sekota, Inter 

Milan dan AC Milan. Hal itu 
dikon� rmasi oleh sang presiden 
klub, Massimo Cellino.
Tonali, 20 tahun, memang gagal 

menyelamatkan Brescia dari ju-
rang degradasi Serie A musim 
lalu. Namun catatan 1 gol dan 
7 assist dalam 35 laga yang dib-

uatnya dilirik banyak klub besar.
 Sejauh ini, baru Inter dan Milan 
yang sudah benar-benar mem-
buat langkah konkret. Namun 

Milan lewat direktur olahraga 
sekaligus legenda mereka, Paolo 
Maldini, disebut-sebut lebih un-
ggul. Cellino pun menyerahkan 
pilihan kepada Tonali soal ini.
"Saya menghargai profesionali-
tas Paolo Maldini, yang melaku-
kan pendekatan ala Milan sep-
erti yang sudah-sudah di masa 
lalu," kata Cellino kepada Sky 
Sport Italia.
 "Saya tak mau bicara banyak 
dulu, karena tak mau omongan 
saya disalahartikan atau menja-
di rumor liar."
"Beppe Marotta (CEO Inter) 
selalu menyatakan ketertarikan 
timnya kepada sang pemain, 
jadi saya pun mencoba meng-
hindari negosiasi dengan klub 
lain, termasuk tawaran yang 
datang dari luar negeri.
 "Tapi Tonali perlu segera memu-
tuskan bagaimana masa depan-
nya. Saya sih tak terburu-buru, 
kalau Tonali iya," jelas Cellino.
Tuttomercatoweb, seperti dilan-
sir Football Italia, menyebut 
Milan ingin meminjam lebih 

dulu dengan biaya 10 juta Euro, 
dengan opsi pembelian perma-
nen dengan tambahan 15-20 
juta Euro. Sedangkan Inter baru 
mau bergerak jika sudah men-
jual salah satu pemainnya lebih 
dulu.
 Pakar transfer Italia Fabrizio 
Romano menyebut Inter seb-
etulnya sudah mencapai kese-
pakatan pribadi dengan Tonali, 
namun masih belum deal den-
gan Brescia, kemungkinan soal 
harga.
 Sandro Tonali menjadi salah 
satu pemain muda Italia yang 
tengah bersinar. Mampu ber-
main sebagai deep-lying play-
maker, Tonali pun disebut-sebut 
sebagai 'new Andrea Pirlo'. Ia 
juga sudah memperkuat Tim-
nas Italia sebanyak tiga kali, 
dan masuk dalam skuad yang 
disiapkan bertanding di UEFA 
Nations League melawan Bos-
nia-Herzegovina dan Belanda 
pekan depan. (Sumber: https://
sport.detik.com)

Tonali didekati Milan dan Inter. Foto: Emilio Andreoli/Getty Images
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Lomba Senam Lampung Berjaya Berlangsung Meriah

Tulang Bawang Barat (FN)
Persatuan Wanita Olah-
raga Indonesia (Perwo-

si) Kabupaten Tulang Bawang 
Barat (Tubaba) menggelar Lom-
ba Senam Lampung Berjaya di 

Komplek Sesat 
Agung, Panaragan Jaya, 
sepekan yang lalu, pada 

hari Minggu 23 Agustus 
2020, kegiatan tersebut 
diikuti peserta OPD, 

dan juga dari kelura-
han serta tiyuh.
Kegiatan ber-
langsung meriah. 

Hadir pada kegia-
tan itu Bupati Tubaba 

Umar Ahmad, Ketua DPRD 
Ponco Nugroho, Wakil Bu-
pati Fauzi Hasan, serta para 
pejabat di lingkungan Pem-
kab Tubaba.
  Ketua Perwosi Tuba-
ba Ny. Kornelia Umar 
mengatakan bahwa Per-
wosi Kabupaten Tulang 
Bawang Barat baru diben-
tuk kurang lebih satu bu-
lan yang lalu. “Perwosi ini 

secara nasional dipimpin 
Ketua Umum Tim Pengger-

ak PKK Nasional yaitu Ibu 
Tito Karnavian, dan dilanjut-

kan oleh Ibu Riana Sari Arinal 
di tingkat provinsi, dan di Ka-
bupaten Tulang Bawang Barat 

itu dipimpin oleh dirinya yang 
juga Ketua Tim Penggerak PKK 
Kabupaten tulang bawang Barat”.
Ditegaskan oleh Kornelia bahwa 
organisasi Perwosi terstruktur 
dari pusat hingga ke daerah, dan 

karenanya seluruh pengurus ha-
rus aktif mengikuti kegiatan,  ter-
masuk  jajaran di tingkat kelura-
han dan tiyuh.
  “Senam Lampung Berjaya ini 
adalah program Provinsi Lam-
pung dan kita di Kabupaten 

Tulang Bawang 
Barat wajib untuk mengikuti pro-
gram-program yang dicanang-
kan oleh Ketua Perwosi Provinsi 
Lampung,” demikian kata Korne-
lia.
  Sementara itu, Ketua Panitia 

Lomba Ny. Sholeha Herwan Sahri 
menjelaskan bahwa kegiatan 
Lomba Senam Lampung Berjaya 
dilaksanakan untuk membentuk 
wanita Indonesia yang sehat dan 
bugar sehingga tercipta keluarga 
yang cinta olahraga. 

“Senam 
La pung Berjaya ini diharapkan 
dapat mendorong dan memberi-
kan semangat kepada kita semua 
untuk sehat dan mudah dengan 
olahraga yang dilakukan secara 
sukarela cinta dan bergembira,” 

‘Gulaku’
Agenda Perdana Komunitas Giat Buku

Bandar Lampung (FN) 
Komunitas Giat Buku menye-
lenggarakan kegiatan Gelar 
Lapak Buku di sekitar Embung 
Rusunawa Universitas Lampung 
pada Hari Minggu, (23/8/2020), 
yang dimulai pada pukul 06.30 
pagi dan selesai pada pukul 09.30 
WIB.
 Kegiatan Gelar Lapak Buku Ko-
munitas Giat Buku yang dising-
kat menjadi Gulaku tersebut ber-
tujuan untuk merangsang minat 
baca bagi masyarakat khususnya 
di lingkungan Universitas Lam-
pung untuk semakin mening-
katkan kemampuan literasi mas-
yarakat.
 Dalam Gelar Lapak Buku kali ini, 
masyarakat yang lalu lalang dapat 
membaca buku yang telah dise-
diakan oleh komunitas Giat Buku 
dengan gratis sambil bersantai di 

tepian Embung, dan ada pula ke-
giatan menggambar dan mewar-
nai bagi anak anak yang belum 
mampu membaca.
 Kegiatan yang merupakan agen-
da perdana komunitas Giat Buku 
ini disambut dengan antusias 
oleh masyarakat baik dari kalan-
gan anak anak, remaja, maha-
siswa, atau orang tua yang sedang 
berjalan santai di sekitar embung.
 “Ke depan, Komunitas Giat 
Buku akan terus berkomitmen 
untuk rutin mengadakan kegia-
tan serupa demi meningkatkan 
kemampuan literasi anak bangsa. 
Dan literasi bukan sekedar baca 
tulis tetapi bagaimana mengolah 
informasi yang masuk agar ber-
manfaat bagi sesama,” ujar Bayu 
Saputro, selaku Ketua Komunitas 
Giat Buku. (Heru/Rls)

Fauzi Menutup Kegiatan Junggle Survival In Pagasan Resort

PRINGSEWU (FN)
 Kegiatan Junggle Survival In Pa-
gasan Resort ditutup Ka.Kwarcab 
Pringsewu Minggu, 23 Agustus 
2020 bertempat di Pagasan Resort 
Pagasan Pagelaran Utara. Fauzi 
didampingi oleh Sekretaris Kwar-
cab Supriyanto, M.Pd, Waka.1 
Sigit Budiarto, S.Pd, Waka.3 

Mugiyanto, S.Kom, Waka.4 Is-
mungin, S.Pd, Waka, Wa.ka VI 
Samsir Kasim, M.Pd.I, Sekretaris 
Bidang Publikasi Berta Niken,M.
Pd dan sejumlah andalan Kwar-
cab Pringsewu.
 Kegiatan Ini dilaksanakan se-
bagai salah satu program Kwar-
cab Pringsewu dalam rangkaian 

hari Pramuka ke-59 tahun 2020, 
yang dilaksanakan oleh Bidang 
Bina Muda dan DKC Kwar-
cab Pringsewu. Kegiatan ini 
dilakasanan dari tanggal 21 sam-
pai tanggal 23 Agutus 2020 den-
gan mengusung tema Pramuka 
Sahabat Alam yang juga merupa-
kan salah satu perwujudan dasa-

darma Pramuka ke-2 Cinta Alam 
dan Kasih Sayai sesama Manu-
sia. Junggle Survival diikuti oleh 
masing-masing 4 anggota DKR 
perwakilan dari 9 Kwaran.
  Dari dialog santai yang digelar 
di Bumi perkemahan terungkap 
bahwa Peserta Junggle Survival 
m e r a - BACA ke- H 11

PKS Ajak Masyarakat Manfaatkan Pekarangan Rumah

BANDAR LAMPUNG  (FN)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
Kota Bandar Lampung melalui 
Bidang Perempuan dan Ketah-
anan Keluarga (BPKK) men-
gajak masyarakat untuk me-
manfaatkan lahan pekarangan 
rumah yang tersisa. Ajakan ini 

disampaikan saat pengumuman 
lomba ketahanan pangan kelu-
arga dan lomba foto kreatif kel-
uarga dalam rangka peringatan 
kemerdekaan Indonesia ke 75 
di Aula PKS Bandar Lampung, 
Minggu, 23/8/2020.
  Yuni Karnelis, Ketua BPKK PKS 

Kota Bandar Lampung menga-
takan, lomba ketahanan pangan 
keluarga diadakan selain dalam 
rangka memperingati hari ke-
merdekaan Indonesia ke 75 juga 
dalam rangka menyukseskan-
program DPP PKS agar kader 
PKS menyosialisasikan ketah-

anan pangan ke masyarakat. 
Kemudian BPKK PKS Kota Ban-
dar Lampung merespon dengan 
mengadakan lomba ini. Dengan 
harapan setelah berhasil kegiatan 
ini bisa ditularkan ke masyarakat 
sekitar mereka tinggal.
 BACA ke- H 11

Peringati Hut Kemerdekaan RI ke 75, Desa 
Gedung nyapah Gelar Pertandingan Bola Volly

Lampung Utara (FN)
Desa Gedung Nyapah Kecamatan 
Abung Timur Lampung Utara 
(Lampura) menggelar pertand-
ingan Bola Volly yang dipusatkan 
di dusun gedung jaya, Minggu 
(23/8/2020)
 Pertandingan bola volly diikuti 
sebanyak 16 peserta dari berbagai 
wilayah, dalam rangka memeri-
ahkan hari kemerdekaan Repub-
lik Indonesia ke 75.

 Ketua Karang Taruna Rizky 
Apriansyah Abung, mengatakan 
kegiatan tersebut dalam rangka 
memperingati hut kemerdekaan 
RI ke 75, sekaligus untuk mem-
pererat tali silaturahmi agar tetap 
semakin kuat dan hebat.
“Pertandingan bola volly seban-
yak 16 peserta, ” Kata dia.
 Menurut dia, pertandingan 
ini bukan untuk mencari pe-

BACA ke- H 11
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Bandar Lampung-
Pengurus KNPI Kecamatan Langka-
pura, Kota Bandar Lampung resmi 
dikukuhkan di aula kantor camat se-
tempat, Minggu (30/8/2020). Terpi-
lih sebagai ketua KNPI Langkapura, 
yakni Aryadi Citra Raditya.
 "Kami siap mengawal dan bersama 
rakyat," kata ketua terpilih" ujar Ary-
adi Citra Raditya saat memberikan 
sambutannya.
 Selain itu, Aryadi juga menegaskan 
jika pemuda di Langkapura khusus-
nya jajaran KNPI akan mengawal 
demokrasi yang bersih dan jujur.
 "Kami KNPI bersama pemuda 
Langkapura siap mengawal pesta 
demokrasi di Bandarlampung. Agar 
berjalan lancar, bersih dan jujur. Ser-
ta jauh dari campur tangan pihak 
manapun termasuk campur tangan 
penguasa dan pengusaha," tegasnya
 Sementara itu, Ketua KNPI Kota 
Bandarlampung, Iqbal Ardiansyah 
dalam sambutannya, mengucap-
kan selamat kepada pengurus KNPI 

Langkapura yang baru saja terpilih. 
" Saya ucapkan selamat dan selamat 
bekerja. Jadikan ini amanah yang di-
jaga dan dijalankan dengan sepenuh 
jiwa," tegasnya. 
 Selain itu, dia meminta kepada para 
pemuda dan pengurus KNPI Lang-
kapura agar bisa terus meningkatkan 
budaya gotong serta kompak selalu.
 "KNPI Kota Bandarlampung juga 
akan hadir dan kritis terhadap 
semua kebijakan pemerintah. Ter-
masuk juga terhadap jalannya pesta 
demokrasi yang akan berlangsung 
di kota Bandar Lampung tahun 2020 
ini," tegasnya. 
 Wujudnya kata dia, KNPI Bandar 
Lampung juga akan mendirikan pos 
pengaduan pilkada di semua kelura-
han se- Bandar Lampung.
  Hadir dalam pelantikan ini, sek-
retaris KNPI Bandarlampung,  Een 
Riansyah, sekretaris camat langkapu-
ra, ketua Gapindo, Tau� k Hidayatul-
lah. (Sum: LV)

Pengurus KNPI Kecamatan Langkapura  Resmi  Dikukuhkan

NasDem Resmi Keluarkan Rekomendasi 
untuk Eva Dwiana-Dedi Amarullah

BANDARLAMPUNG (FN) - 
Partai NasDem resmi mengel-
uarkan rekomendasinya untuk 
pasang calon yang akan ber-
tarung di Pilkada dua daerah 
Desember mendatang, yakni 
Eva Dwiana-Dedi Amarullah 
(Bandarlampung) dan M Na-
sir-Naldi Rinara (Pesawaran).
Rekomendasi tersebut Diberi-
kan Sekretaris DPW NasDem 
Lampung Fauzan Sibron ke-
pada keduanya dalam format 
B1KWK dan disaksikan oleh 

Ketua DPW NasDem Lampung 
Taufi k Basari melalui virtual.
 Usai penyerahan rekomenda-
si, Calon Bupati Pesawaran M 
Nasir mengatakan pihaknya 
bersyukur dengan rekomen-
dasi yang diberikan NasDem 
dengan nomor surat 023-Kpts/
DPP-NasDem/VI/2020 yang 
ditandatangani Ketua Umum 
Surya Paloh dan Sekjen Johny G 
Planet. Artinya, dengan PAN dan 
NasDem, ia bersama Naldi Ri-
nara bisa berlayar di Pilkada Pe-

sawaran Desember mendatang.
“Untuk sementara, baru Nas-
Dem dan PAN. Namun, su-
dah cukup untuk kita berla-
yar,” ucap Nasir, Rabu (26/8).
Senada, Calon Walikota Bandar 
Lampung Eva Dwiana men-
gucap rasa syukurnya dengan 
adanya rekomendasi NasDem.  
 Dengan ini, Eva yang ber-
pasangan dengan Deddy 
mendapatkan 20 kursi yang 
masing-masing dari PDIP 
(9), PKS (6), NasDem (5).

Diketahui, SK Rekomenda-
si tersebut bernomor: 149-
Kpts/DPP-NasDem/VIII/2020 
tertanggal 13 Agustus 2020 
yang ditandatangani oleh Ket-
ua Umum Surya Paloh dan 
Sekjend Johnny G. Plate.
“Ke depan kita akan koordi-
nasi dengan parpol pendukung 
dan pengusung. Untuk berba-
gi tugas dalam menyukseskan 
pemilihan walikota Bandarlam-
pung,” kata Eva Dwiana. (Da-
vit)

Kreasi Tapis Persit Kartika 
Chandra kirana

Bandar Lampung-

Kain tapis merupakan kain ciri khas 
suku Lampung yang biasa digu-

nakan untuk prosesi adat atau keluarga 
bangsawan. Namun, belakangan kain 
tapis bertransformasi menjadi beragam 
busana dan aksesoris hingga kini menja-
di lebih dinamis dan bisa digunakan oleh 
semua kalangan.
  Persatuan istri tentara (Persit) Karti-
ka Chandra Kirana Cabang XXX Dim 
0410/KBL membuat kerajinan berupa 
kalung tapis di Makodim 0410/KBL, 
Jalan Imam Bonjol, Langkapura, Tan-
jung Karang Barat, Sabtu (29/08/2020).
   Ketua Persit KCK Cabang XXX Dim 
0410/KBL, Esa Romas Herlandes, men-
gatakan Pembuatan kerajinan tangan 

tergolong mudah. Cukup sediakan me-
sin jahit, kain tapis, furing hero warna 
hitam, gunting, meteran, dan bros Siger 
Lampung.
  Proses pembuatan dimulai dari men-
jahit kain tapis dengan furing hero yang 
sudah dibentuk sesuai pola. Lalu satukan 
kalung dengan bros siger Lampung pada 
bagian ujung kalung.
  “Dengan memasukan kain tapis ke 
berbagai jenis kreasi kerajinan kiranya 
akan membuat kain tapis ini akan sema-
kin lebih dikenal, sekaligus mengangkat 
kearifan lokal khususnya di Kota Ban-
dar Lampung dengan membuat sesuatu 
yang lebih bernilai,” kata Ketua Persit 
KCK Cabang XXX Dim 0410/KBL, Esa 
Romas Herlandes. (Sum: LV)

Kodim 0410 Bersama Gugus tugas 
Meningkatkan Kepedulian Kepada Warga

Bandar Lampung-
Menekan perkembangan virus Pandemi 
Covid-19, Kodim 0410/KBL bersama 
gugus tugas penanganan Covid-19 
lebih meningkatkan kepedulian kepa-
da warga masyarakat, dimana Satgas 
Terpadu percepatan Penanganan virus 
Corona (Covid-19) melaksanakan pen-
gamanan di Pos PAM Pasar Panjang, 
Sabtu (29/08/2020).
 Para petugas percepatan penanganan 
Covid-19 terus memberikan himbauan 
kepada para pedagang dan masyarakat 
atau pembeli untuk selalu memakai 
masker, ujar Pelda Dwi Heri K.
 Pada kesempatan yang sama, Serka Tri 
Miarto mengatakan “Satgas Terpadu 
percepatan Penanganan virus Corona 
(Covid-19) menekankan khususnya 
kepada pengendara kendaraan sepeda 
motor untuk tidak masuk area peda-
gang Pasar Panjang, dengan demikian 
untuk kendaraan roda dua hanya bisa 

masuk ke Pasar Panjang melalui pin-
tu masuk 1 dan 4 himbauan ini untuk 
memudahkan petugas gugus tugas 
dan juga pihak keamanan pasar dalam 
penerapan protokol kesehatan, kepada 
yang berdagang di emperan pinggir 
jalan untuk tetap mentaati garis garis 
yang sudah dibuat oleh Dinas Perda-
gangan untuk ketertiban dan pener-
apan protokol kesehatan yang harus 
mengatur jarak antar pedagang.” ung-
kapnya.
  Salma (27) warga kelurahan Panjang 
Utara yang akan berbelanja di Pasar 
Panjang mengatakan “dengan adanya 
bapak bapak petugas gabungan di Pas-
ar Panjang ini membuat pasar panjang 
menjadi teratur karena diberlakukan 
pintu masuk dan keluar yang sudah 
ditetapkan serta menjadikan pedagang 
emperan yang berada di pasar Panjang 
menjadi tertib.” Tegasnya.
Penulis: (Sum: LV)

Bandar Lampung-
  Gala dinner yang digelar 
Dewan Pimpinan Wilayah 
Partai Gelombang Rakyat In-
donesia (Partai Gelora) Pro-
vinsi Lampung, adakan perte-
muan  dengan Awak Media di 
Swiss-Belhotel Lampung, Sabtu 
(29/08/2020) Pukul 19.00 WIB.
 Menyongsong akan dilaksana-
kannya kegiatan Rapat Koor-
dinasi Wilayah Partai Gelora 

Indonesia Provinsi Lampung 
2020. Samsani Sudrajat selaku 
Ketua Wilayah Lampung da-
lam sambutannya mengatakan 
bahwa pihaknya berharap ke-
pada awak media dapat saling 
bersinergi.
 “Saya berharap dapat bersinergi 
dengan awak media yang ada di 
Provinsi Lampung, sebab me-
dia sosial menurut saya memi-
liki peran yang sangat penting, 

Kami ingin terbuka dan ber-
sahabat, kita bisa saling men-
genal,” kata Samsani Sudrajat.
 Lebih lanjut pihaknya berha-
rap demi menyongsong pemilu 
tahun 2024 partai Gelora dapat 
mengikuti dan lolos dalam koa-
lisi.
 “Mohon bantuan temen-temen 
awak media untuk mensukses-
kan dalam mengekspresikan 
Partai Gelora menuju tahun 

2024,” tambahnya.
 Dijelaskan bahwa di lima belas 
Kabupaten/Kota yang telah me-
miliki mandat dari Dewan Pim-
pinan Pusat (DPP) sudah empat 
belas.
  “Untuk saat ini di Lampung 
sudah terbentuk di tiga belas 
Kabupaten/Kota dan target kita 
di Lima Belas Kabupaten/Kota 
dapat terbentuk semua di tahun 
ini,” tutupnya. (Sum: LV)

Gelar gala dinner bersama media, Partai gelora “Kami ingin terbuka dan bersahabat “

Fauzi Apresiasi Even Panco yang Digelar POGTI Pringsewu
PRINGSEWU – 
Persatuan Gulat Tangan In-
donesia (POGTI) Pringsewu 
Gelar Lomba Panco bertem-
pat di Ruang Makan Kebuli 
Bunda Pajaresuk Pringsewu, 
Minggu 30 Agustus 2020. 
Kegiatan perlombaan ini da-
lam rangka memperingati 
Hari Kemerdekaan Ke – 75 RI 
sekaligus mengenalkan Panco 
ke masyarakat luas.
 Menurut Teguh Gunawan 
Jaya, Ketua POGTI Pringsewu, 
POGTI merupakan bagian 
dari FORMI ( Federasi Olah-

raga Rekreasi Masyarakat 
Indonesia) dan merupakan 
olahraga raga adu kekuatan 
tangan yang sudah tidak asing 
dikalangan masyarakat dan 
biasa dimainkan. Panco atau 
gulat tangan ini telah dikenal 
sejak dulu oleh berbagai ka-
langan masyarakat. Kini olah-
raga tersebut telah merambah 
sampai ke Pringsewu secara 
resmi dalam wadah organisa-
si POGTI.
 Panco atau dikenal dengan 
nama gulat tangan (arm wres-
tling),

tidak hanya mengandalkan 
otot dan tenaga. “Arm wres-
tling juga ada teknik, taktik, 
dan strategi,” ungkap Teguh.
 Wakil Bupati Pringsewu yang 
juga merupakan Pembina 
POGTI Pringsewu, Dr.Fauzi 
mengatakan bahwa Panco 
adalah olahraga sederhana 
dan tidak perlu peralatan ma-
cam-macam, sehingga memu-
ngkinkan untuk dimainkan 
oleh siapa saja dan memas-
yarakat. ” ini merupakan 
olahraga yang murah namun 
menyehatkan” Ujar Fauzi.

 Meskipun begitu dalam ke-
giatan olahraga panco jangan 
hanya mengandalkan otot 
dan tenaga, karena arm wres-
tling juga ada teknik, taktik, 
strategi dan kepiawaian dalam 
bertanding, pesan Fauzi.
 Semoga dengan digelarnya 
acara ini Panco atau gulat tan-
gan terutama di Kabupaten 
Pringsewu dapat berkembang 
pesat dan bisa membawa ha-
rum Pringsewu di kancah na-
sional bahkan internasional, 
Tegas Fauzi. (KEN)
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Prodi PBSI Dapat Hibah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

Dewi Ratnaningsih S.Pd., M.Pd., dan Nur Mei Ningsih, S.Pd., M.Pd.
Kembali memenangkan hibah

Lampung Utara (FN)

Dewi Ratnaningsih S.Pd., M.Pd., dan Nur Mei Ningsih, 
S.Pd., M.Pd. selaku Tim Pengajuan Hibah PJJ Univer-
sitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) kembali 

memenangkan hibah. Senin (24/8/2020).
  Kali ini hibah yang dimenangkan adalah Penawaran Ban-
tuan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh oleh 
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.
  Rektor UMKO Sumarno mengatakan UMKO dinyatakan 
sebagai pemenang melalui surat dari Kementerian Pen-
didikan dan Kebudayaan dan Rektorat Jenderal Pendi-
dikan Tinggi Nomor: 1900/E2/BP/2020.
  Sebagai salah satu pemenang, Lanjut dia, pihak 
UMKO diundang perwakilannya untuk mengi-
kuti bimbingan teknis (bimtek) Pengembangan 
Pendidikan Jarak Jauh pada tempat yang nan-
tinya akan dikabari lebih lanjut. Juga sebagai 
bentuk kepentingan penyusunan dokumen 
kontrak Bantuan Dana Penyelenggaraan 
Pendidikan Jarak Jauh tahun 2020, UMKO 
selaku pemenang juga diminta mengisi for-
mulir secara daring pada laman: https://
bit.ly/data-kontrak-pjj-2020 paling lambat 
tanggal 28 Agustus 2020.
   Dijelaskannya salah satu luaran program 
yang diajukan pada kompetisi hibah ini 
berupa produksi konten-konten pembela-
jaran berbasis guru virtual. 
  “Tim pada program ini diketuai oleh Nur 
Mei Ningsih, S.Pd., M.Pd., selaku Kaprodi 
PBSI. Program guru virtual adalah pro-
gram pembelajaran digital interaktif ber-
basis virtual yang dapat diakses melalui 
android ataupun desktop, “ Tuturnya. 
Sementara, Nur Meiningsih mengucap-
kan terimakasih atas segala dukungannya 
sehingga UMKO bisa kembali mendapat-
kan hibah. 
  “Semoga kedepan UMKO bisa semakin 
lebih baik lagi dan menjadi Universitas 
yang paling hebat di Lampung Utara, “ 
Ucapnya. (Sum: LV)

Tiga  Mahasiswa UMKO ikuti KDMI

Lampung Utara (FN)
Pusat Prestasi Nasional Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan menga-
dakan Kompetisi Debat Mahasiswa 
Indonesia (KDMI). KDMI adalah 
Kompetisi debat tingkat nasional 
yang menggunakan Bahasa Indo-
nesia dan ditujukan untuk maha-
siswa aktif Program Sarjana atau 
Diploma di Perguruan Tinggi di 
lingkungan Kementerian Pendi-
dikan dan Kebudayaan yang ter-
da� ar di Pangkalan Data Pendi-
dikan Tinggi (PD-Dikti). 
  Guna menghindari semakin 
bertambahnya penyebaran virus 
Covid-19, untuk pelaksanaann-
ya KDMI wilayah dan nasional 
tahun 2020 akan dilaksanakan 
secara daring (online).
  Dalam hal ini, Universitas 
Muhammadiyah KOtabumi 
(UMKO) mengikuti KDMI den-

gan mengirimkan tiga orang per-
wakilan mahasiswanya, mereka 

adalah Nopi Riski Indriyani, Yusnia 
Tri Mulyani, Mitha Aprilia Sari.

BACA  KE HAL -11

Paguyuban Pasundan Provinsi Lampung Ikuti Sawala Budaya Virtual

Bandar Lampung (FN)
Paguyuban Pasundan Provinsi Lam-
pung mengikuti Sawala Budaya 
(Musyawarah Nasional) ke 43 den-
gan mematuhi protokol kesehatan 
Covid-19.

Sawala Budaya ke 43 dilaksanakan 
secara blended (daring dengan 
pengurus pusat dan luring antara 
DPW dan DPD ) dihadiri Pengu-
rus Wilayah Provinsi, dan Pengurus 
Daerah kabupaten/ kota se Provinsi 

Lampung bertempat di Institut Infor-
matika dan Bisnis (IIB) Darmajaya 
Sabtu, (22/8/20). Dalam Sawala Bu-
daya tersebut terpilih Ketua Umum 
Paguyuban Pasundan periode 2020 
– 2025, Prof. Dr. Didi M. Turmudzi.

Ketua Paguyuban Pasundan Wilayah 
Provinsi Lampung, Prof. Dr. Ir. RA 
Bustomi Rosadi, MS, mengatakan ke-
giatan Sawala Budaya tahun ini san-
gat berbeda dari sebelumnya dikare-
n a k a n BACA  KE HAL -11

IIB Darmajaya Seminar Daring Promosi Efektif 
Gunakan Facebook dan Instagram

Bandar Lampung (FN)
Memanfaatkan Facebook dan 
Instagram sebagai media pro-
mosi memiliki banyak keuntun-
gan. Hal ini terungkap dalam 
seminar daring “Promosi Efektif 
Menggunakan Facebook dan In-
stagram” dengan pemateri Ruki 
Rizal Nul Fikri, S.Kom., M.T.I. 
pada Senin,(24/8/20). Adapun 
seminar diikuti peserta dari 
berbagai profesi seperti lulusan 
SMA hingga karyawan swasta.
  Dosen Institut Informatika 
danBisnis (IIB) Darmajaya ini 
menerangkan langkah-langkah 
dalam penggunaan Facebook 
Ads untuk mempromosikan 
konten yang diposting. “Face-

book Ads membuat promo-
si lebih terukur dan tertarget. 
Kita dapat memilih sasaran dari 
konten yang akan dipromosikan 
terutama dari klasi� kasi usia, je-
nis kelamin, kota, provinsi dan 
banyak lainnya,” ungkapnya.
  Promosi dalam Facebook Ads, 
lanjut Ruki, juga dapat mem-
promosikan postingan di In-
stagram. “Facebook langsung 
bertautan dengan Instagram 
sehingga konten ataupun post-
ingan yang dipromosikan lebih 
e� sien,” tuturnya.
 Untuk mempromosikan konten 
ada beberapa tahapan yang ha-
rus dilakukan. “Memiliki akun 
dan saldo yang akan digunakan 

langsung untuk kebutuhan pro-
mosi nantinya,” ujarnya.
 Menurutnya, banyak cara yang 
dapat digunakan untuk melaku-
kan pembayaran dalam promosi 
dengan menggunakan Facebook 
Ads. “Bisa melalui transfer man-
ual ke nomor virtual account 
atau juga dengan menggunakan 
platform pembayaran lainnya,” 
bebernya.
 Sementara, Kepala Biro Humas, 
Kerjasama, Pemasaran, dan In-
ternational O�  ce IIB Darma-
jaya, Novita Sari, S.Sos., M.M., 
mengatakan kegiatan seminar 
daring ini untuk mengenalkan 
Program Studi Bisnis Digital IIB 
Darmajaya. “Dengan teknolo-

gi yang terus berkembang ke 
era digital saat ini pemanfaatan 
media sosial menjadi hal yang 
penting untuk promosi. IIB 
Darmajaya memberikan fasil-
itas kepada generasi milenial 
dan Z untuk menjadi sumber 
daya yang andal dalam pengua-
saan media sosial,” ungkapnya.
 Dengan melanjutkan studi ke 
IIB Darmajaya, lanjut Novi, 
memanfaatkan media sosial 
dalam promosi kegiatan atau-
pun bisnis menjadi lebih paham 
dan terukur. “Prodi Bisnis Dig-
ital IIB Darmajaya merupakan 
satu-satunya di Provinsi Lam-
pung dan Sumatera,” tutupnya. 
(*Angga)

Semnas 2020 IIB Darmajaya: Pembelajaran 
Perguruan Tinggi Harus Sejalan DUDI

BANDARLAMPUNG –

Capaian pembelajaran 
perguruan tinggi harus 
sejalan dengan dun-

ia usaha dan dunia industri 
(DUDI) dalam mendukung 
percepatan transformasi digi-
tal untuk Indonesia Maju. 
Hal ini disampaikan Ketua 
Asosiasi Perguruan Tinggi 
Ilmu Komputer (Aptikom) Pu-
sat Prof. Ir. Zainal Ari� n Hasi-
buan, MLS., Ph.D. dalam Sem-
inar Nasional (Semnas) Hasil 
Penelitian dan Pengabdian 
2020 Institut Informatika dan 
Bisnis (IIB) Darmajaya, Rabu, 
(26/8/20).
  Prof. Zainal Ari� n Hasibuan 
menerangkan untuk meny-
iapkan sumberdaya manusia 
(SDM) dengan talenta digi-
tal memberikan kebebasan 
merdeka belajar. “Indonesia 
saat ini mengalami kekuran-
gan 600 ribu talenta digital 
dan kita juga akan kekurangan 
hingga 18 juta tenaga ahli dig-
ital sampai 2030,” ungkapnya.
  Menurutnya, akar permasala-
han yang terjadi harus disele-
saikan segera dengan capaian 
pembelajaran yang koheren. 
“Kebijakan pemerintah untuk 
menguatkan SDM Indonesia, 
kampus merdeka memberikan 
kebebasan kepada mahasiswa 
untuk mempelajari kemam-
puan diluar dari yang diper-
oleh di kuliah,” tuturnya.
  Prof Ucok — biasa dia disa-
pa – menerangkan perguruan 
tinggi yang menyiapkan SDM 
harus mengikuti keinginan 
DUDI. “Setiap lulusan harus 
memiliki kompetensi. Bukan 
lulus dikasih ijazah tetapi tidak 
menjamin lulusan kompeten,” 
jelasnya.
 Pembicara kedua, Dr. Satria 
Jaya Priatna., MS mengatakan 
di tengah wabah pandemi 
Covid-19, pembelajaran den-
gan menggunakan digital di-

masi� an. “Untuk penelitian 
dan pengabdian masyarakat 
juga berbeda dari pertemuan 
dengan tatap muka menjadi 
virtual,” ungkapnya.
Reviewer nasional ini juga 
menuturkan tiga pilar Tridar-
ma Perguruan Tinggi yaitu 
pendidikan dan pengajaran; 
penelitian dan pengemban-
gan; dan pengabdian kepada 
masyarakat. “Untuk pengaja-
ran dalam mencegah penye-
baran dalam wabah pandemi 
ini dilakukan dengan daring. 
Penelitian dan pengabdian al-
urnya tetap sama hanya pelak-
sanaannya dilakukan virtual,” 
tuturnya.
 Sementara, Dr. Indra Budi 
Sumantor, S.E., M.M., men-
gatakan key succes factors di 
Era Disrupsi sejalan dengan 
kebijakan Kampus Merdeka. 
“Ketika belum terjadi pandemi 
Covid-19, seluruh sektor di-
dorong untuk ke arah Revolusi 
Industri 4.0. Tadinya tidak be-
gitu cepat dan saat ini langsung 
berjalan cepat,” ungkapnya.
 Key succes factors tersebut 
continous improvement, adap-
tif, responsif, inisiatif, kreatif, 
inovatif, kolaboratif, efektif, 
e� sien, produktif, dan kompar-
atif. “Empat kebijakan kampus 
merdeka yang dikeluarkan Ke-
menterian Pendidikan dan Ke-
budayaan Indonesia juga men-
dukung pembelajaran digital. 
Revolusi Industri 4.0, terdapat 
pekerjaan baru dan pekerjaan 
lama akan hilang,” ucapnya.
 Perguruan tinggi memiliki 
peran memberikan kemam-
puan digital secara masif da-
lam mendukung program 
pemerintah. “IIB Darmajaya 
sebagai kampus teknologi 
mampu melakukan peningka-
tan pengajaran dan pembelaja-
ran digital yang sejalan dengan 
pemerintah,” tutupnya. (Sum: 
LV)
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Lomba Senam Lampung

Pentingnya Tracing 
sanakan protokol kesehatan guna 
mencegah penyebaran covid 19.
 Untuk warga tersebut, Babin-
sa menyampaikan pesan agar 
melaksanakan isolasi mandiri 
dengan memperhatikan betul 
protokol kesehatan selama men-
jalani isolasi mandiri di rumah.
 “Tinggal di rumah, tak perlu 
keluar, jauhi kerumunan, meng-
hindari pertemuan yang banyak, 
gunakan masker, jarak dengan 
anggota keluarga enggak boleh 

kurang dari 1 atau 1,5 meter, 
makan gunakan alat tersendiri. 
Ini adalah bagian dari isolasi diri”. 
Imbuh Babinsa.
 Selain itu, Babinsa juga berpesan 
kepada yang kedua warga terse-
but untuk wajib melakukan mon-
itoring kondisi tubuh. Apabila 
mengalami gejala seperti batuk 
dan sesak bisa langsung meng-
hubungi layanan kesehatan mau-
pun Puskesmas Kemusu. (Agus 
Kemplu)

Bupati Tanggamus Lantik
atas pelantikan jajaran RSUDBM 
yang baru, dan berharap kedepan 
dapat memegang suatu komit-
men dan mengemban tanggung-
jawab yang di amanahkan, den-
gan terus meningkatkan di dalam 
organisasi itu sendiri maupun pe-
layanan terhadap masyarakat.
  ”Pelayanan kepada masyarakat 
dapat terus di maksimalkan dan 
ditingkatkan, penataan-penata-
an di RSUDBM tetap di lakukan, 

ini yang menjadi program jaja-
ran RSUDBM yang baru, kondisi 
yang saat ini sudah baik akan ter-
us lebih baik lagi,”jelasnya.
  Lanjut Bupati, kepada jajaran 
RSUDBM yang baru untuk tak 
terlena dengan jabatannya saat 
ini, sebab evaluasi tetap dilaku-
kan dan bukan hanya pimpinan 
saja yang menilai, diera keterbu-
kaan saat ini masyarakat sudah 
juga menilai, karena dengan mu-

dahnya menyampaikan penilaian 
dari pelayanan yang rumah sakit 
berikan, begitu pula dengan 
rekan-rekan dari wartawan yang 
ikut andil turut ikut menyam-
paikan informasi sebenarnya.
 ”Medsos sangat luar biasa mem-
berikan penilaian, khususnya in-
formasi langsung dari masyarakat 
dengan waktu yang sangat sing-
kat, apapun yang kita lakukan 
dan menyebar luas ke masyarakat 

lainnya, saya berharap ini yang 
menjadi tekad kita untuk mem-
berikan pelayanan maksimal ke-
pada masyarakat dengan susunan 
jajaran yang baru ini,”ungkapnya.
 Sementara dokter Edison men-
yampaikan bahwa kegiatan kita 
kedepan akan akan lebih baik 
sehingga apa yang sudah diren-
canakan baik program-program 
baik pelayanan mutu dan kualitas 
dapat tercapai. (*/Red)

demikian kata Sholeha.
Ditambahkan oleh Sholeha bah-
wa Lomba Senam Lampung Ber-
jaya di Kabupaten Tulang Bawang 
Barat rencananya dilaksanakan 
selama dua hari, yaitu tanggal 23 
dan 24 Agustus 2020. Pembagian 
waktu ini menurutnya merupa-
kan salah satu upaya untuk pen-

erapan protokol kesehatan.
“Mari kita sama-sama junjung 
tinggi sportivitas olahraga, baik 
peserta, panitia, dan juri mas-
ing-masing berkontribusi dengan 
semangat kebersamaan berdasar-
kan persahabatan saling meng-
hargai dengan penuh tanggung 
jawab,” harap Sholeha. (Red)

Fauzi Menutup Kegiatan
sa senang, karena banyak pen-
galaman dan ilmu berharga yang 
didapat dalam kegiatan Junggle 
Survival ini, Mesti harus melewa-
ti rintangan alam dalam kegiatan 
susur Rimba dan bertemu dengan 

jejak Binatang hutan. “Pengala-
man ini menjadi kenangan indah 
dalam kehidupan” ujar salah satu 
peserta.
 Fauzi berpesan kepada para pe-
serta Junggle Survival agar se-

bagai anggota Pramuka untuk 
selalu mencintai Alam, dan selalu 
senang dimanapun berada, seh-
ingga meskipun capek dan letih 
hari tetap bahagia. Kegiatan ini 
juga bisa menjadi catatan sejar-

ah kehidupan di kemudian hari. 
Dari kegiatan ini pula kita bisa 
belajar tentang arti kekompakan 
dan kerjasama meskipun kelak 
sudah terpisah dan punya Kegia-
tan yang berbeda (DV/ KEN)

PKS Ajak Masyarakat

“Alhamdulillah peserta cukup 
antusias mengikuti lomba ini. 
Lomba yang diadakan sejak bu-
lan Juli sampai Agustus ini, pe-
serta lomba ketahanan pangan 
keluarga ada 35 orang. Lomba 
foto kreatif keluarga 14 orang 
dan lomba video kreatif anak 1 
orang. Mudah-mudahan lomba 
ini bermanfaat dan ilmunya bisa 
ditularkan ke masyarakat sekitar 
mereka tinggal”, kata Yuni.

Yuni melanjutkan, bahwa kegia-
tan BPKK tidak berhenti disini 
saja. BPKK dalam waktu dekat 
akan melaunching senam kelu-
arga PKS bekerjasama dengan 
Bidang Kepanduan dan Olah-
raga, dan ini akan kembali di-
lombakan.
Wakil Ketua Umum PKS Kota 
Bandar Lampung Muchlas. E 
Bastari dalam sambutan menga-
takan bahwa lomba seperti ini 

sangat positif. Masyarakat diajak 
untuk memanfaatkan lahan yang 
ada di rumah dengan menanam 
apa saja yang bermanfaat. Apala-
gi di masa pandemi seperti ini, 
akan sangat terasa manfaatnya 
bagi keluarga.
 “Acara BPKK ini momentum 
memunculkan semangat kita 
untuk mulai menanam dan 
beternak. Kalau gerakan ini ba-
gus pemerintah bisa memban-

tu dengan memberikan bantu-
an untuk mengembangkan apa 
yang kita tanam dan kita ternak. 
Karena itu saya mengajak semua 
masyarakat untuk menanam, ta-
nam-tanam saja, insyaa Allah 
nanti kita akan menikmati ha-
sil jerih payah kita menanam. 
Kreati� tas memanfaatkan lahan 
yang ada. Coba mulai dari seka-
rang,” ujar Muchlas. (Heru/Rls)

Peringati Hut Kemerdekaan RI ke 75
menang, namun demi mening-
katkan persatuan dan kesatuan 
sehingga kedepan bisa semakin 
baik lagi demi kemajuan bangsa 
indonesia khususnya Lampung 
Utara.
 “Para pemenang nanti akan 
diberikan hadiah berupa tropi, 
serti� kat serta dana pembinaan, 
” Tuturnya.
 Sementara PJ. Kades Gedung 
Nyapah Sepri Holiyana mengu-

capkan selamat bertanding ke-
pada seluruh peserta bola vol-
ly, selalu jaga sportivitas. Sebab 
pertandingan ini diadakan dalam 
rangka memeriahkan hut ke-
merdekaan republik indonesia ke 
75.
 “Semoga momentum ini bisa 
menjadikan kita semakin kuat, 
hebat dan bermartabat, ” Tuturn-
ya. (Sum: LV)

Prodi PBSI Dapat Hibah
“Ketiganya adalah mahasiswa 
aktif FKIP UMKO Program 
Studi Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia semester 3, 
“ Kata Windo Dicky Irawan, 
S.Pd., M.Pd., didampingi Je-
fri Ramdhani, S.Pd disela sela 
memberikan pelatihan.

Dijelaskannya, kegiatan ini 
dilakukan secara daring, jadi 
debater hanya diwajibkan un-
tuk menggugah video pen-
yampaian mosi dan mengi-
rimkan link video tersebut 
kepada panitia untuk kemu-
dian dilakukan penilaian oleh 

dewan juri dan memberikan 
penilaian.
Pembimbingan sebelum per-
ekaman video penyampaian 
mosi argumen, Lanjut dia,
Seluruh rangkaian KDMI hari 
ini, mulai dari proses pereka-
man video, penyampaian ar-

gumen, sampai dengan pen-
gunggahan video dihadiri oleh 
Dekan FKIP UMKO, Dr. Bad-
awi M.Pd., dan Nur Mei Ning-
sih, S.Pd., M.Pd., selaku Kepa-
la Program Studi Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia. 
(Sum: LV)

Paguyuban Pasundan 
wabah pandemi Covid-19. “Kami 
pengurus provinsi, kabupaten, dan 
kota tetap antusias dalam mengiku-
ti pelaksanaan Sawala Budaya yang 
juga memilih ketua umum baru,” un-
gkapnya.
Kang Bustomi – biasa dia disapa 
– juga mengucapkan selamat atas 
terpilihnya Kang Didi Turmudzi se-
bagai Ketua Umum Paguyuban 2020 
– 2025. “Semoga dapat mengem-
ban amanah dan melestarikan ke-
budayaan Sunda ke seluruh pelosok 
negeri,” tuturnya.
Dalam Sawala Budaya tersebut, 
Provinsi Lampung mengikutsertakan 

utusan sebanyak 24 orang yang ter-
diri dari unsur DPW dan 11 DPD 
se Provinsi Lampung. Sesuai dengan 
protokol kesehatan, sebelum mema-
suki ruang pertemuan virtual para 
peserta menjalani rapid test sebagai 
pencegahan penyebaran Covid-19.
Pada kesempatan tersebut dilak-
sanakan juga musyawarah daerah 
yang salah satu hasilnya memutuskan 
acara Lampung Sundanese Art Festi-
val VI (LSAF VI) di Tulangbawang 
Barat pelaksanaannya ditunda tahun 
2021. LSAF VI merupakan kolab-
orasi budaya Lampung dan Sunda. 
(*Sum: LV)

Gubernur Arinal Ajak Semua Pihak
berhati-hati terhadap Covid-19.
Menurutnya, disatu sisi perekono-
mian harus berjalan, tetapi disisi 
lain menyelematkan masyarakat dari 
Covid-19 jauh lebih penting.
Untuk itu, kebangkitan pariwisata 
harus diiringi dengan memperhati-
kan dengan ketat protokol kesehatan.
“Saya tegaskan kepada seluruh 
pelaku usaha pariwisata di Provinsi 
Lampung agar menerapkan protokol 
kesehatan secara ketat,” katanya.
  Hal ini juga tertuang dalam Peratur-
an Gubernur Lampung Nomor 45 Ta-

hun 2020 tentang pedoman adaptasi 
kebiasaan baru menuju masyarakat 
produktif dan aman Covid-19 di 
Provinsi Lampung.
 “Dijaga baik-baik para teman-teman 
pengelola industri pariwisata terkait 
protokol kesehatan,” ujarnya.
 Arinal meminta industri pariwisa-
ta termasuk ekonomi kreatif dapat 
mengoptimalkan kebijakan stimulus 
dan relaksasi yang diberikan.
 “Saya berharap keberlangsungan in-
dustri pariwisata dan ekonomi kreat-
if tetap melaju dalam Tatanan Baru 

Produktif dan Aman Covid-19. Dia 
akan produktif apabila memperhati-
kan situasi Covid-19 ini,” katanya.
 Pada bagian lain, Arinal juga serius 
terhadap pembangunan infrastruk-
tur dalam mendukung percepatan 
pengembangan pariwisata. Hal ini 
dibuktikan dengan pertemuannya 
bersama Menteri Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang RI (PUPR) di 
Jakarta beberapa waktu lalu. Salah 
satunya dukungan terhadap ruas 
jalan Bandar Lampung – Lempasing 
– Padangcermin – Teluk Kiluan.

Arinal meminta agar semua optimis 
sektor pariwisata di Provinsi Lam-
pung akan cepat bangkit dengan 
memperkuat sinergi demi kejayaan 
pariwisata Lampung dan peningka-
tan pertumbuhan ekonomi.
 “Saya berharap ini mampu mene-
mukan langkah inovatif, solutif dan 
terobosan baru untuk bersama-sama 
membangkitkan pariwisata Lam-
pung dalam Tatanan Baru Produktif 
dan Aman Covid-19,” pungkasnya. 
(Davit/Adpim)

Dua Alasan Liverpool
Penyerang Argentina itu sendiri pu-
nya klausul pelepasan yang cukup 
mahal, yakni 700 juta euro. Namun, 
Messi juga punya klausul yang mem-
buatnya bisa dengan bebas mening-
galkan klub dalam rentang waktu 
hingga 2021.
  Kini, Messi sendiri sudah dikait-
kan dengan sejumlah klub. Dari 
klub masa kecilnya Newell's Old 
Boys, Manchester City, dan Paris 
Saint-Germain.
  Liverpool, selaku raksasa Liga Ing-
gris, sedianya juga dikaitkan dengan 
Messi oleh media-media Internasi-
onal. Namun, � e Reds dinilai tidak 
akan mau merekrutnya karena dua 
alasan.
  Mantan bek Liverpool, Jamie Car-
ragher, menilai bekas timnya punya 
dua alasan tidak akan ikutan mem-
buru pemilik 6 Ballon d'Or itu. Perta-
ma soal uang, dan yang kedua adalah 
gaya mainnya.
  "Saya harap begitu. Saya akan senang 

melihat Messi di Premier League," 
kata Carragher saat ditanya apakah 
ingin melihat Messi bermain di Liga 
Inggris, kepada Sky Sports.
  "Saya ingin melihatnya. Saya ingin 
menganalisisnya. Tempat yang jelas, 
satu-satunya tempat dia benar-benar 
bisa pergi [ke Inggris] ya Manchester 
City. Pertama karena sejarah yang di-
milikinya dengan manajernya [Pep 
Guardiola], lalu pengaruh � nansial 
yang dimiliki klub tersebut."
  "Saya tidak berpikir Liverpool akan 
mendekati situasi itu. Secara � nansi-
al, itu yang pertama, tetapi juga kare-
na cara bermain Liverpool."
  Mereka mungkin jauh lebih energik 
daripada City. City lebih teknis, dan 
itu akan lebih cocok untuk Messi. 
Tapi bagaimana Anda bisa menca-
pai kesepakatan dengan angka-angka 
tersebut, saya tidak yakin. Ini men-
cengangkan," ungkapnya.
(Sum: https://sport.detik.com/)

Kisah Bang Hen
banyak sekali pengalaman yang ia 
dapat semenjak menggeluti dunia 
jurlistik, ” maklum kita memasuki 
dunia yang sebelumnya memang 
kita tidak faham mas, awalnya saya 
bingung apa yang harus saya kerja-
kan, dari satu kantor sekretariat ke 
kantor sekretariat lainnya, hingga 
terjun ke lapangan, saya bingung 
tidak tahu apa yang harus saya ker-
jakan, hingga pada akhirnya saya 
putuskan untuk mencari seorang 
pembimbing yang mempuni dan 
profesional dalam ilmu jurnalistik, 
Alhamdulillah pada tahun 2015 
Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa 
mempertemukan saya dengan pak 
Basri Subur Wartawan kawakan 
dari Palembang Sumatera Selatan 
yang di kenal dengan sapaan Wak 
Yeng seorang jurnalis profesion-

al yang menguasi ITE yang juga 
Direktur PT. Global Media lam-
pungvisual.com ,” paparnya.
Singkat cerita lanjut bang hen, se-
jak tahun 2015 saya banyak belajar 
ilmu jurnalistik kepada wak yeng, 
mulai dari cara dan gaya penulisan 
berita, editing berita dan lain -lain 
yang berkaitan dengan jurnalistik. 
Saya sangat bersyukur kepada Allah 
SWT karena saya di pertemukan 
dengan wak yeng, saya banyak be-
lajar dan menimba ilmu jurnalistik 
dari wak yeng hingga pada akhirn-
ya wak yeng menyarankan kepada 
saya untuk mandiri dan membuat 
perusahaan media. Alhamdulillah 
berkat dorongan dan dukungan 
wak yeng saya mendirikan perusa-
haan media trennews.co, ungkap 
Bang Hen.

 Saya ucapkan terima kasih yang tak 
terhingga kepada wak yeng yang 
telah membimbing saya selama 
ini, Mudah – mudahan segala yang 
telah di ajarkan wak yeng kepada 
saya dapat bermamfaat untuk saya 
pribadi, keluarga bangsa dan neg-
ara, dan mudah – mudahan berkat 
dorongan dan dukungan dari wak 
yeng media trennews.co dapat 
memberikan pelayanan dan karya 
– karya yang pisitif yang mendidik 
dan membangun, berimbang serta 
profesional dalam bekarya sehing-
ga dapat di terima di publik, cetus 
Bang Hen.
 Mengingat wak yeng saya jadi te-
ringat pesan almarhum ayah saya, 
beliau selalu berpesan, kejarlah 
cita – citamu setinggi langit nak..!! 
Karena kelak kau akan mengerti apa 

yang ayah katakan jangan berhenti 
untuk belajar hingga usia senja pun 
teruslah kau belajar, karena apabila 
kau belajar kau akan mengerti apa 
yang belum kua ketahui, setelah 
engkau memahaminya maka apa 
yang kau pelajari akan bermam-
faat untuk dirimu dan bermamfaat 
bagi orang lain, itulah sekilas cerita 
perjalanan yang dapat saya sam-
paikan semoga sedikit pengalaman 
ini dapat bermamfaat untuk kita 
semua, teruslah bekarya, ” Mari 
bersama kita berkarya membangun 
anak bangsa, salam persatuan dari 
saya Hendra, ” pungkas Bang Hen. 
(Sum: Trennews.co,)
 Sekilas cerita pengalaman Bang 
Hen dalam berkiprah di dunia jurl-
istik. (Sum: Ternnews.co)

Pernikahan Reza dan Githa Sukses
yang semua nya masuk kategori Uni-
versity of Applied Science di Berlin 
Jerman. Reza kuliah di Hochschule für 
Technik und Wirtscha�  (HTW) Ber-
lin, Sedang Githa di Humboldt Univer-
sity (HU) Berlin.
 Hadir dalam acara resepsi pernikah-
an Reza dan Gita jajaran Badan Per-
wakilan Anggota, Komisaris, Direksi 
dan Kepala Wilayah dan Cabang AJB 
BP 1912 dari seluruh Indonesia. Ang-
gota DPR RI Dapil Lampung, Anggota 
DPD RI Dapil Lampung, dan Rekan 
Anggota DPRD Lampung, DPP PDI 
Perjuangan, DPP Baguna PDI Per-
juangan, DPP KPPI dan DPD KPPI 
se Indonesia. Serta tokoh-tokoh Mas-
yarakat Lampung dan Sumatera Sela-
tan yang berada di Jabotabek.
  Keluarga Besar Muara Enim dan 
Lampung, Mitra Kerja KPPI dari Ke-
mentrian PPPA, Kementerian PMK, 
dan Kemendagri. Serta handai tolan 
tetangga di Islamic Vilage Karawaci 

Tangerang.
Teman dan sahabat Reza dan Githa 
baik dari Lampung, Kalimantan, Jakar-
ta dan Berlin Jerman.
Ucapan Berbahagia karangan bunga 
langsung dari Presiden RI Bapak Jo-
kowi dan Ketua Umum DPP PDI Per-
juangan Ibu Megawati Soekarnoputri. 
Anggota DPR RI, Pimpinan MPR RI, 
Kementerian, DPP PDI Perjuangan, 
DPP KPPI, Keluarga besar AJB Bumi-
putera 1912, Pimpinan dan Anggota 
DPRD Lampung, Ketua DPRD DKI 
Jakarta, Pimpinan DPRD Jawa Barat, 
Anggota DPRD Banten, Wakil Guber-
nur Lampung, Kapolda Lampung, Ka-
polda Jawa Timur, Komisioner Otor-
itas Jasa Keuangan, DPN dan DPC 
Peradi, Relasi, teman dan sahabat.
Tampak ucapan karangan bunga un-
tuk pernikahan Reza dan Githa sangat 
banyak. Selain dari Presiden RI Bapak 
Joko Widodo dan Ketum PDI Perjuan-
gan Ibu Megawati Soekarnoputri. Juga 

dari Ketua DPR RI Puan Maharani, 
Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, 
Prof Muhadjir E� endi Menko PMK, 
Bintang Puspayoga Menteri Pem-
berdayaan Perempuan Perlindungan 
Anak RI, Dr. Ir. Muhammad Hudori 
MSi Sekjen Kemendagri, Hasto Kris-
tianto Sekjen DPP PDI Perjuangan, 
Anggota DPR RI Mukhlis Basri, Ang-
gota DPR RI yang juga Waketum DPP 
Demokrat Marwan Cik Asan, Farah 
Putri Nahlia Anggota Komisi I Fraksi 
PAN DPR RI, Sukur H. Nababan Ket-
ua DPP PDIP Anggota Komisi V DPR 
RI, Ir. H. Junaidi Auly MM dan Dr. 
H. Almuzammil Yusuf, SH Anggota 
DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani 
Wakil Ketua FPKS DPR RI, Dr. Rib-
ka Tjiptaning PAAK Anggota DPR RI 
juga Ketua DPP PDIP, Ir. H Endro S. 
Yahman Anggota DPR RI Fraksi PDIP, 
Bustami Zainudin Pimpinan Komisi II 
DPD RI.
Riswinadi Kepala Pengawas IKNB 

OJK, R Monang PSPH Munthe Sekel-
uarga, Nurhada Wakil Ketua Dewan 
Komisioner OJK, Komisaris Direksi 
dan Karyawan PT Bumi Putra Seku-
ritas, Keluarga Besar DPP KPPI, Per-
himpunan Pelajar Jerman (PPI), M. 
Razid Labib Akram Direktur PT Rah-
mat Hasanah Brother, Dewan Komisa-
ris dan Karyawan PT Bumi Putra Ma-
najemen Investasi, Bambang Sukmono 
Wibowo dan Keluarga, Drs. Hi. Zainal 
Abidin, MM, Komisaris Independen, 
Kapolda Jawa Timur Irjen Fadil Imran 
dan keluarga, Kacab dan Staf Se Kan-
tor Wilayah Jakarta 1 AJB Bumiputera 
1912, Dr. Hj Ineu Purwadewi Sundari, 
SSos, MM Wakil Ketua DPRD Provinsi 
Jawa Barat, Indra Gunawan Sekretaris 
Ditjen Bina Administrasi Kewilayah-
an Kemendagri, Anggota BPA Dewan 
Komisaris dan Direksi AJB Bumipu-
tra 1912, DPN Peradi Fauzie Y. Hasi-
buan (Ketum) � omas E. Tampubolon 
(Sekjen), Prasetio Edi Marsudi Ketua 

DPRD Prov. DKI Jakarta, Dr Diding S. 
Anwar KADIN Indonesia Bidang kon-
struksi dan Infrastruktur,
Wagub Lampung Chusnunia Chalim, 
Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, 
Bupati Lampung Barat Parosil Mab-
sus, Walikota Bandar Lampung Her-
man HN, Ketua Fraksi PDIP DPRD 
Lampung Apriliati, Sekretaris Yanu-
ar Irawan, Bupati Lampung Selatan 
Nanang Ermanto, Irjen Pol Purwadi 
Arianto Kapolda Lampung beserta 
Keluarga, Andi Des� andi, Ary Mezari 
Al� an Yayasan Al� an Husin, Pimpinan 
DPRD Lampung, Eriawan SH Wabup 
Pesawaran, DPD KPPI Lampung 
Apriliati dan Sekretaris Nenden Tres-
nanursari, DPC Peradi Bandar Lam-
pung M. Ridho dan Rojali Umar, Di-
reksi dan Staf PT Wisma Bumi Putra, 
Tina Malinda Sekretaris DPRD Lam-
pung, Fahrorozi ST Anggota DPRD 
Lampung, Pimpinan dan Anggota 
Komisi III DPRD Lampung Sri Asih, 

Edhy Prabowo Menteri Kelautan Per-
ikanan,Direksi dan Karyawan PT Asu-
ransi Umum Bumi Putra Muda 1967, 
Naldi Rinara DPD NasDem Bandar 
Lampung, Syamsu Rizal dan Keluar-
ga, KRT M. Nasir S.IKom, MM, Ketua 
DPRD Pesawaran.
“Alhamdulilah acara resepsi dari awal 
sampai akhir berjalan baik dan lancar. 
Terima kasih kepada semua pihak yang 
telah membantu terselenggara acara 
tersebut,” kata Nurhasanah.
“Kami juga atas nama keluarga men-
yampaikan terima kasih kepada Bang 
Henry Yosodiningrat, Bang Erwin 
Moeslimin Singajuru, Bang Erwin 
Tunggul Setiawan, Bang Mukhlis Bas-
ri, Bang Bustami Zainudin, Bang Zain-
al Abidin, Bang Irfan Nuranda Jafar, 
Bang Mahatma Gandhi, Bang Imer 
Darius, Bang Heriyanto dan lain-lain 
keluarga dari Lampung, Sumsel, Balik-
papan dan Samarinda,” Tutupnya. (*)
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Bupati Pesawaran Terima Kunker Danlanal Lampung
PESAWARAN - 

Bupati Pesawaran 
menerima kunjun-
gan kerja Koman-
dan Lanal Pang-

kalan TNI Angkatan Laut 
(DanLanal) Lampung Kolo-
nel Marinir Amrul Ardian-
syah, di Ruang Kerja Bupa-
ti Pesawaran, Rabu (26/8).
  Disambut Dendi, Dan-
lanal mengatakan bahawa 
Kunjungan ini dalam rang-
ka Koordinasi, sekaligus 
memberitahukan kepada 
Pemkab Pesawaran bah-
wasannya masa tugas dirin-
ya sebagai Danlanal di Lam-
pung akan segera selesai.
  Kolonel mengabarkan jika 
serah terima jabatan akan 
digelar sekitar tanggal 1 
hingga tanggal 4, dan akan 
dilaksanakan di Jakarta.
 “Kunjungan ini dalam 
rangka silaturahmi seka-
ligus memberitahukan ter-
kait masa tugas sebagai 
Danlanal di Lampung akan 

segera selesai. Serah teri-
ma jabatan itu sendiri akan 
dilaksanakan antara tang-
gal 1 sampai tanggal 4 dan 
dilaksanakan secara inter-
nal di Jakarta,” jelas Dan-
Lanal Lampung Kolonel 
Marinir Amrul Ardiansyah.
Bupati Pesawaran sangat 
berterimakasih atas jasa jasa 
yang telah diberikan kepa-
da Kabupaten Pesawaran. 
“Terimakasih banyak atas 
dedikasi yang diberikan 
kepada Provinsi Lampung 
dan Kabupaten Pesawaran, 
tentunya hubungan baik 
ini terus berlanjut walau-
pun bapak Kolonel Marin-
ir Amrul Ardiansyah ber-
pindah tugas”, ucap Dendi. 
 Dalam kunjunganya Dan-
lanal Lampung mnerima 
cinderamata dan penghar-
gaan dari bupati Pesawaran 
sebagai mitra yang telah ikut 
berperan dalam kemajuan di 
bumi andan jejama. (Davit/
Kmf)

Bupati Dendi Hadiri Peringatan Tahun Baru Islam dan HUT Desa Sukadadi Ke-90

PESAWARAN (FN) - 
   Bupati Pesawaran Dendi Ra-
madhona menghadiri peringatan 
Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah 
sekaligus peringatan Hari Ulang 
Tahun ke 90 Desa Sukadadi, Ke-

camatan Gedong tataan.Acara 
di laksanakan di lapangan desa 
setempat.Jumat, (28/8/2020).
 Dalam acara pengajian tersebut 
di sertai dengan pemberian san-
tunan kepada 42 anak yatim dan 

juga menghadirkan salah seo-
rang penceramah ibu kota, Ustad 
Abe, dan dihadiri forkopimda 
serta masyarakat desa setempat.
 Saat memberikan sambutan 
Dendi mengatakan “semoga 

di Tahun baru 1442 Hijriyah 
menjadi momentum untuk 
meningkatkan kerukunan mas-
yarakat Kabupaten Pesawaran
dan membuat kita menjadi leb-
ih baik menuju Pesawaran yang 
madani, sejahtera dan diridhoi.
 Selain itu, Dendi juga ber-
pesan agar masyarakat tetap 
rukun meski momen pilkada 
tak lama lagi akan berlangsung.
 “Jangan sampai masyarakat ter-
pecah belah hanya karena pili-
han politik yang berbeda, gon-
tok-gontokan sesama saudara 
tentu tidak baik untuk kemajuan 
Kabupaten Pesawaran,” ucapnya.
Untuk itu,Dendi juga meminta 
kepada warga Andan Jejama un-
tuk bersama menjaga keutuhan 
dan persatuan dan mendukung 
pembangunan yang ada di ka-
bupaten Pesawaran.pungkasnya.
 Sementara Rudi Maryoto Se-
laku Kepala desa,dalam sambu-
tannya mengatakan “Atas nama 
desa sukadadi mengucapkan 
terimakasi Kepada Bapak Bupa-
ti Pesawaran H. Dendi Ramad-
hona yang telah hadir dalam 
acara peringatan tahun baru 
islam 1442 hijriah sekaligus 
ulang tahun desa yang ke 90.
 ia juga mengucapkan alham-
dulillah syukurilah kita semua 
telah di berikan kesehatan se-
hingga kita dapat berkumpul 
di lapangan desa Sukadadi ini 
dalam keadaan sehat wal’a� at.
pungkasnya. (Davit/Kmf)

Masyarakat Harapkan Perbaikan 
Jalan Way Som Kota Agung yang Rusak

TANGGAMUS (FN) -
Jalan penghubung antar pekon te-
patnya di Pedukuhan Way Som, Pe-
kon Kota Agung, Kecamatan Kota 
Agung hingga kini belum teratasi, 
warga setempat berharap agar jalan 
penghubung pekon dan jalur alter-
natif menuju kompleks perkanto-
ran Pemkab dapat segera diperbaiki.
 Pasalnya, jalan tersebut yang diketa-
hui rusak berat, akan dibangun dan 
terealisasi pada tahun 2020 ini oleh 
Pemkab Tanggamus, namun sam-
pai sejauh ini terlihat belum juga 
adanya tanda-tanda perbaikan.
 Berdasarkan pantauan dilokasi, 
diketahui pada penggal jalan sekitar 
800 meter tersebut terdapat 11 tit-
ik kerusakan, terhitung mulai dari 
pangkal jalan samping Makodim 0424 
hingga Gardu Induk Kota Agung.
 Menurut Sutris, selaku warga setem-
pat, bahwa kondisi jalan yang men-
galami kerusakan tersebut dirasakan 
sudah lama terjadi. Sampai saat ini, 
belum juga ada perhatian dari pe-
merintah untuk segera di perbaiki 
bahkan terkesan seperti terabaikan.   

 Kerusakan jalan tersebut didu-
ga disebabkan karna belum maksi-
malnya pembangunan drainase di 
sepanjang bahu badan jalan terse-
but, dan hanya dibeberapa titik ter-
tentu saja drainase yang sudah ada.
 "Iya mas, kami lihat ketika saat musim 
hujan air meluap ke badan jalan dan 
menggerus lapisan aspal. Tambah lagi 
jalan tersebut sering di lintasi oleh kend-
araan over kapasitas, hingga semakin 
memperparah kerusakan," kata sutris 
 Sutris juga mengaku, dirinya ber-
sama warga setempat tahun lalu su-
dah berinisiatif melakukan perbaikan 
jalan secara swadaya, dengan cara 
bergotong royong menimbun jalan 
yang berlubang supaya jalan terse-
but bisa dilalui dan sekarang ia ber-
harap ada perhatian dari Pemkab 
Tanggamus untuk segera di perbaiki, 
agar dapat dilalui dengan nyaman.
 "Kami warga sekitar berharap agar 
jalan ini cepat diperbaiki. Jangan sam-
pai menunggu semua aspal jalan pen-
ghubung antar pekon hancur menge-
lupas baru ada perbaikan," harapnya. 
(Zulkarnain)

Oknum Guru Pengedar Sabu Ditangkap Polisi 
TANGGAMUS - 
Guru honorer di salah satu SD 
Kota Agung Timur berinisial EA 
(24) ditangkap Satresnarkoba 
Polres Tanggamus dalam dugaan 
peredaran Narkoba jenis Sabu.
 Dari warga Pekon Tanjung Jati 
Kecamatan Kota Agung Timur 
Kabupaten Tanggamus itu, petu-
gas mengamankan sejumlah 
alat penyalahgunaan Narkoba.
 Dari penangkapan itu terung-
kap tersangka sudah banyak 
menghabiskan uang sebab sejak 
3 tahun terakhir ia mengkon-
sumsi sabu, sehingga ia memiliki 
trik baru yakni dengan membe-
li banyak, lantas sebagian dijual.
 Trik itu dilakukannya selama 
dua bulan terakhir, yakni dengan 
membeli paket sabu seharga Rp. 1 
juta, kemudian dibagi menjadi 5 
paket. 1 paket dipakainya 4 paket 
lain dijual kepada pelanggannya.
Kasatresnarkoba Polres Tang-
gamus AKP I Made Indra Wi-
jaya, SH. mengungkapkan bah-
wa tersangka EA ditangkap 

atas serangkaian penyelidikan 
informasi masyarakat bah-
wa ia merupakan penyalah-
guna dan terduga pengedar.
 "Berdasarkan penyelidikan in-
formasi tersebut, kemudian ter-

sangka berhasil ditangkap saat 
berada dirumahnya di Pekon 
Tanjung Jati, Kota Agung Timur, 
Rabu, 26 Agustus 2020 pagi," un-
gkap AKP I Made Indra mewakili 
Kapolres Tanggamus AKBP Oni 

Prasetya, SIK., Jumat (28/8/20).
 Lanjut Kasat, dalam penangkapan 
itu pihainya berhasil mengamank-
an 1 pipa kaca/pirek bekas pakai, 
1 alat hisap sabu/bong, 5 plastik 
klip ukuran sedang sisa pakai, 2 

plastik klip ukuran besar yang ber-
isikan plastik klip kosong, 1 skop, 
2 jarum suntik, 2 korek api gas, 1 
bungkusan dan 2 unit handphone.
"Barang bukti tersebut sebagian 
diamankan di kamar dan seba-
gian diamankan di ruang de-
pan rumah tersangka," ujarnya.
 Ditambahkannya, saat ini pi-
haknya masih masih melakukan 
pendalaman dan pengemban-
gan terhadap penyedia barang 
haram kepada tersangka. "Ter-
hadap penyedia masih dilaku-
kan penyelidikan," imbuhnya.
 Saat ini tersangka dan barang 
bukti ditahan di Satresnar-
koba Polres Tanggamus guna 
proses penyidikan lebih lanjut.
 "Tersangka EA, dijerat Pasal 112 
ayat ( 1 ) UU RI No. 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika, ancaman 
12 tahun penjara," pungkasnya.
 Sementara, dalam pengakuan-
nya EA mengatakan bahwa ba-
rang haram itu didapatkan den-
gan cara membeli dari rekannya 
yang juga berada di Kota Agung. 

Ia juga mengaku bahwa selama 
2 bulan terakhir menjual sabu.
"Pakai sabu sejak 2017 tapi kalo 
jualnya baru 2 bulan," kata ter-
sangka berbadan kurus tersebut.
 Menurut tersangka, modus op-
eransi yang dilakukannya dalam 
penjualan sabu setelah ia mengha-
biskan banyak uang agar bisa meng-
hisap sabu. Sehingga agar uangnya 
kembali maka dia menbeli paket 
sedang seharga Rp. 1 juta, kemu-
dian dipecah menjadi 5 paketa. 
"Biar uangnya kembali, saya 
beli seharga 1 juta, mendapat-
kan 5 paket. 1 paket dipakai dan 
4 paketnya dijual lagi seharga 
Rp. 1 juta, jadi bisa pakai tanpa 
uang habis," ucap bujangan itu.
  Sambungnya, bahwa pelanggan 
yang membeli sabu kepada di-
rinya adalah orang-orang yang 
dia kenal yang juga merupakan 
orang dewasa warga Kota Agung.
 "Pelanggannya ya temen-temen 
saya aja. Rata-rata warga Kota 
Agung Timur," tutupnya. 
(Siswanto)
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