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JMSI Serahkan Berkas Pendaftaran Tahap Awal Sebagai Persyaratan Calon Konstituen Dewan Pers

JAKARTA  (FN)
  Organisasi perusahaan pers, 
Jaringan Media Siber Indonesia 
(JMSI), tengah mematangkan 
persiapan menjadi konstituen 
Dewan Pers. Sejauh ini persiapan 
yang dilakukan cukup memuas-
kan.

  Hal itu terlihat ketika Sekretar-
is Jenderal JMSI, Mahmud Mar-
haba, bertemu dengan Anggota 
Dewan Pers dan Ketua Komisi 
Penelitian, Pendataan dan Rati� -
kasi Pers, Ahmad Djauhar, Selasa 
lalu (1/9).
  Dalam kesempatan itu, Mah-

mud Marhaba didampingi Ketua 
Bidang ITC JMSI, Zul� rkar Rach-
man. Sementara Ahmad Djauhar 
didampingi Kepala Bidang Sek-
retariat Dewan Pers, Irwan.
  Dalam pertemuan yang ber-
langsung selama 60 menit, Ah-
mad Djauhar mengatakan bah-

wa pada prinsipnya Dewan Pers 
sangat mengapresiasi itikad JMSI 
menjadi konstituen Dewan Pers. 
Ahmad Djauhar mengatakan, ke-
hadiran JMSI di tanah air akan 
membantu kerja Dewan Pers da-
lam hal membina dan menjad-
ikan perusa-

Peduli Pendidikan Dimasa Covid-19, Polisi Berikan Modem dan Kartu Perdana Gratis ke Pelajar

JAKARTA  (FN)
Pandemi Covid-19 memberikan 
dampak terhadap dunia pendi-
dikan di Jakarta Barat.
 Mengingat hingga kini masih 
menerapkan sistem pembelaja-
ran jarak jauh (PJJ).
  Menanggapi hal itu, Polda 
Metro Jaya Peduli Pendidikan 
melalui Polres Metro Jakarta 
Barat memberikan sebanyak 100 
modem internet gratis dan Kar-
tu Perdana kepada siswa siswi di 
Mapolrestro Jakarta Barat, Selasa 
(01/09/2020).
  Wakapolres Metro Jakarta 

Barat AKBP Rusdy Pramana 
mengatakan pelaksanaan sistem 
pembelajaran jarak jauh ( PJJ ) 
tentunya membutuhkan kuota 
internet.
  Namun, tidak semua siswa 
mampu membeli kuota guna 
mendukung PJJ.
Untuk itu, Polda Metro Jaya 
bersama Polrestro Jakarta Barat 
memberikan modem kepada 
siswa.
  “Kami peduli akan pendidikan. 
Untuk itu, kami memberikan 
modem dalam rangka men-
dukung PJJ,” ujar AKBP Rusdy.

  Menurutnya, pandemi Covid-19 
ini dirasakan bukan hanya di 
Tanah Air, namun seluruh dun-
ia. Tidak terkecuali bagi para 
siswa siswi yang proses belajar 
mengajarnya terganggu.
  “Strategi pembelajaran dari pola 
konvensional berubah menja-
di sistem darling atau online. 
Pola baru ini sangat efektif dan 
e� siensi dalam menekan penye-
baran Covid-19,” katanya.
  Hanya saja, lanjutnya, banyak 
sekali permasalahan ditemu-
kan dalam pelaksanaan. Seperti 
akan perangkat pendukung ana-

tara lain handphone, laptop atau 
komputer serta jaringan internet 
menjadi kendala.
 “Kondisi ini tidak dapat disele-
saikan oleh satu pihak saja. Na-
mun butuh uluran tangan dari 
berbagai pihak demi menja-
ga masa depan para generasi 
muda penerus bangsa. Polri ber-
komitmen teguh menjadi gar-
da terdepan dalam penanganan 
Covid-19 ini. Termasuk dalam 
peran adaptasi kehidupan baru 
didunia pendidikan,” pungkasn-
ya.(Heru/Humas Polres Metro 
Jakarta Barat)

BACA ke- H 11

Bupati Tanggamus Lantik Sejumlah Pejabat Administrator dan Camat

Tanggamus- (FN)
  Bupati Tanggamus Hj. Dewi 
Handajani melantik sejumlah Pe-
jabat Administrator dan Camat di 
lingkungan Pemkab Tanggamus, 
Jum’at (4/9/2020).
  Dalam pelantikan yang ditem-
patkan di Ruang Rapat Utama 
ini, dihadiri oleh Sekdakab Ha-
mid Heriyansah Lubis, Staf Ahli 

Bupati, para Asisten Sekdakab 
dan Kepala BKPSDM.
  Pelantikan dilaksanakan ber-
dasarkan Surat Keputusan 
Bupati Tanggamus Nomor 
821.2/853/39/2020 tentang Pem-
berhentian, Pemindahan dan 
Pengangkatan Pegawai Negeri 
Sipil Dalam dan dari Jabatan Ad-
ministrator dan Camat.

  Adapun para pejabat Adminis-
trator yang dilantik yakni Ahmad 
Yani Halim sebagai Kepala Ba-
gian (Kabag) Umum Sekretariat 
DPRD, Syarif Zulkarnain sebagai 
Kabag Tata Pemerintahan Sek-
retariat Daerah, Wawan Hary-
anto sebagai Kabag Persidangan 
Sekretariat DPRD, Riens Devila 
Abdul Kadir sebagai Kabag Pro-

tokol dan Komunikasi Pimpinan 
Sekretariat Daerah, Adi Gunawan 
sebagai Sekretaris Dinas Penana-
man Modal dan Pelayanan Ter-
padu Satu Pintu, Bambang Pro-
bo Sampurno sebagai Sekretaris 
BKPSDM, Roslan sebagai Kabid 
Pendidikan Dasar Dinas Pen-
didikan, serta Darsun sebagai 
Kabid Kedaruratan dan Logistik 

Arjuna siap mensejahterakan 
masyarakat Way Kanan

Way Kanan-
Pasangan Bakal Calon Bupati way Kanan Juprius-Rina Marlina 
menggelar Deklarasi Pencalonan Sebagai Bupati-Wakil Bupati 
Way Kanan periode 2021-2026, Di Rumah Inspirasi KM 5 Blam-
bangan Umpu, Jum’at (04/09/20).
    Hadir dalam Deklarasi tersebut Bakal Calon Bupati Juprius dan 
Wakil Bupati Rina Marlina,Ketua dan Sekretaris DPC Partai Pen-
gusung yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Per-
juangan), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), serta Rela-
wan dan Simpatisan.
    A.Haris Nasution Ketua DPC Partai Gerindra Way Kanan 
mewakili Partai Koalisi Pendukung Pasangan Arjuna (Amanah 
Rakyat Juprius-Rina Marlina) mengatakan Bergabungnya koali-
si Antara PDI Perjuangan dengan Gerindra Diharapkan mampu 
membakar semangat Para Relawan Dan Tim untuk terus Berjuang 
merebut simpati dan kepercayaan Rakyat.

BACA ke- H 11

Rumah Daswati Bukti Sejarah 
Lahirnya Provinsi Lampung

BANDARLAMPUNG - 

Disela-sela kesibukannya sebagai 
Ketua DPRD Lampung, Mingrum 

Gumay berinisiatif meringankan lang-
kah mengunjungi Rumah Daswati di 
Jl. Tulangbawang No.11, Enggal, Kota 
Bandarlampung, Rabu sore (3/9) lalu.
 Sebelum berbincang-bincang di 
dalam Rumah Daswati, Mingrum 
dengan pakaian santai berkeliling 
mengamati kondisi bangunan tem-
pat kelahiran Provinsi Lampung.
  Bincang-bincang dalam suasa-
na santai lesehan ditemani kopi asal 
Ulu Belu, kacang dan jagung rebus 
bersama elemen masyarakat yang 
tergabung dalam Forum Penye-
lamat Daswati (FPD) I Lampung.
    Juru Bicara FPD I Lampung Een Ri-

ansyah yang mewakili KNPI Kota Ban-
darlampung membuka acara dengan 
rasa gembira atas kehadiran pimpinan 
legislatif daerah ini Mingrum Gumay.
  Koordinator FPD Arman AZ me-
ngungkapkan FPD 1 Lampung 
adalah forum yang terbentuk dari 
keprihatinan berbagai elemen mas-
yarakat, terutama para pemuda ter-
hadap kondisi Rumah Daswati.
Mingrum Gumay membuka bin-
cang-bincang dengan sapaan adik-adik 
kepada mereka yang hadir para diskusi 
tersebut. Dia juga memperkenalkan diri.
  Dikatakannya, tahun 2000-an, pas-
ca-Reformasi 1998, Mingrum sudah 
mengenal Rumah Daswati. Dia ber-
sama teman-
teman ser- BACA ke- H 11
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PKS Siap Menangkan Tony-Antoni di Pilkada Lamsel

LAMPUNG (FN) - 
  DPP Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) resmi menyerahkan form 
B1-KWK Parpol untuk Pasangan 
H.Tony Eka Candra - H. Antoni 
Imam untuk maju dalam Pilka-
da Kabupaten Lampung Selatan 
9 Desember 2020 mendatang.
   Form B1.KWK Parpol berno-
mor 067.8/SKEP/DPP-PKS/2020 
tertanggal 28 Juli 2020 yang ditan-
da tangani langsung oleh Presi-
den PKS Mohamad Sohibul Iman 
dan Sekretaris Jenderal Mustafa 
Kamal, tentang persetujuan pas-

angan Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Lampung Selatan H. 
Tony Eka Candra - H. Antoni 
Imam, diserahkan langsung oleh 
Koordinator Wilayah Dakwah 
Sumbagsel DPP PKS Gufron Aziz 
Fuadi, didampingi jajaran yang 
digelar diaula DPW PKS Provin-
si Lampung, Kamis (3/9/2020).
  Dalam pertemuan yang ber-
langsung penuh Khidmat terse-
but, Koordinator Wilayah 
Dakwah Sumatera Bagian Se-
latan, Gufron Azis Fuadi da-
lam sambutanya mengatakan, 

DPP PKS menargetkan 60 pers-
en capaian nasional kemenan-
gan Pilkada 2020 mendatang.
  "PKS adalah bagian dari bang-
sa ini, oleh karena itu PKS 
akan bersama-sama memaju-
kan Indonesia," ujar Gufron.
  Setelah rekomendasi keluar 
lanjut Gufron, semua bakal pas-
angan calon bersama kader-kad-
er PKS dan Partai Koalisi bersatu 
padu serta terus berikhtiar, dan 
berharap yang saat ini menerima 
Form B1.KWK dari PKS mampu 
meraih kemenangan 100 persen.

"Insya Allah target tersebut 
dapat terealisasi, dan kita in-
gin meraih kemenangan ber-
sama-sama," ujar Gufron.
  Sementara Calon Wakil Bupa-
ti Lampung Selatan H. Antoni 
imam mengucapkan terima kasih 
atas dukungan Partai Keadilan 
Sejahtera, Keluarga, para Rela-
wan serta Simpatisan yang terus 
bergerak bekerja memperjuang-
kan kemenangan Pasangan H.To-
ny Eka Candra - H. Antoni Imam 
jelang Pilkada yang akan digelar 
9 De-

UMKO Menerima Program Bantuan Studi Kerja Sama Kurikulum MBKM

Lampung Utara, 

Setelah melaksanakan 
penilaian proposal 
Program Bantuan Pro-
gram Studi Kerja Sama 

Kurikulum Merdeka Belajar 
– Kampus Merdeka (MBKM), 
serta melewati proses evaluasi 
dan penilaian oleh Direktorat 
Pembelajaran dan Kemaha-
siswaan Kementerian Riset dan 
Teknologi, mengumumkan 
184 proposal Perguruan Tinggi 
yang layak untuk mendapat-
kan bantuan dana hibah.
 Salah satunya Universitas 
Muhammadiyah Kotabu-
mi (UMKO) Lampung Utara 

(Lampura) berhasil lulus den-
gan mengajukan 3 (tiga) Pro-
gram Studi dari Fakultas Ke-
guruan dan Ilmu Pendidikan 
yang diajukan.
 ”Alhamdulillah UMKO lulus 3 
program studi ajuan proposal 
Kurikulum Merdeka Belajar – 
Kampus Merdeka, ” Kata Rek-
tor UMKO Sumarno.
 Menurut dia, Keberhasilan 
yang didapat berkat dukun-
gan bersama dan kerja keras 
tim dalam melakukan berb-
agai upaya sehingga UMKO 
lulus 3 (tiga program Studi 
sehingga kedepan universitas 
satu satunya yang ada di Lam-

pung Utara semakin maju dan 
berkembang.
 Adapun program studi yang 
dimaksud adalah sebagai beri-
kut:
Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia (S-1) Pendidikan 
Bahasa Inggris (S-1)
Pendidikan Matematika (S-1)
Dalam penyusunannya, Kuri-
kulum Merdeka Belajar – 
Kampus Merdeka ini, da� ar 
nama anggota kelompok tiap 
program studi adalah sebagai 
berikut:
Tim Program Studi Pendidikan 
Bahasa dan Sastra Indonesia
– Nur Mei Ningsih, S.Pd., 

M.Pd.
– Dewi Ratnaningsih, S.Pd., 
M.Pd.
Tim Program Studi Pendi-
dikan Bahasa Inggris
– Elis Susanti, S.Pd., M.Pd.
– Asep Hardiyanto, S.Pd., 
M.Pd.
– Rulik Setiani, S.S., M.Pd.
Tim Program Studi Pendi-
dikan Matematika
– Dr. Purna Bayu Nughroho, 
M.Pd.
– Ratih Handayani, S.Pd., 
M.Pd.
– Venty Meilasari, S.Pd., M.Pd.
(Sum: LV)

Babinsa Juwangi Dampingi Petugas 
Puskesmas Lakukan Swap
Boyolali-
Babinsa Koramil 19 Juwangi 
Kodim 0724/Boyolali Sertu As-
mara dan Serda Soni Wahyu P 
dampingi Petugas Puskesmas 
Juwangi melakukan Swap test 
terhadap warga. Sabtu (05/09).
  Dalam rangka mencari ke-
pastian warga di wilayah Keca-
matan Juwangi positif Corona 
atau tidak, tim kesehatan dari 
Puskesmas Juwangi melak-
sanakan pemeriksaan swap.
  Pemeriksaan kesehatan dengan 
cara swap tersebut akan dilak-

sanakan di RSD Covid yang 
ada di Desa Kemiri Kecamatan 
Mojosongo Kabupaten Boyolali. 
Dengan didampingi oleh Babin-
sa dari Koramil Juwangi, anggo-
ta Polsek Juwangi, dan Puske-
mas Juwangi.
  “Sambil menunggu ha-
sil swap keluar, maka war-
ga yang bersangkutan akan 
melaksanakan isolasi mandi-
ri di dalam rumahnya dengan 
dukungan dari seluruh warga 
sekitar tempat tinggalnya,” ungkap 

BACA  KE HAL -11
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Dekopinda Wilayah Lampung Sambangi Kantor Media Pelita express

Bandar Lampung (FN)
Ketua Dekopinwil Lampung, 
Juniansyah, S. Mn., MM did-
ampingi Dekopinda Kota Ban-
dar Lampung Hj. Ely susilawati 
S.sos beserta Penasehat Dekop-
inwil Lampung H. Helmy Hasy-
im sambangi Kantor Pelita ex-
press , jumat (04/09/2020).
 Kunjungan Dekopinwil kekan-

tor Pelita expres sebagai bentuk 
Silaturahmi kepada rekan me-
dia, dalam kesempatan tersebut 
Ketua Dekopinwil Lampung 
Juniansyah, S. Mn., MM men-
yampaikan kepada rekan me-
dia di kantor pelita express ter-
kait legalitas dekopin S.o yang 
sah dan berbadan hukum.
  Sesuai dengan marwah presi-

den kepres 6 tahun 2011 Deko-
pin S.O secara legalitas sah dan 
bebadan hukum dan kami sela-
lu menjaga nilai nilai demokra-
tisasi, demokrasi dan nilai keju-
juran serta taat kepada hukum.
“Kita bukan Dekopin yang liar 
Legalitas kami sah dan ber-
badan hukum dan diberikan 
langsung oleh pemerintah jadi 

kegiatan pelaksanaan berko-
perasi kami terutama di lapa-
ngan akan kami, terus laku-
kan sesuai dengan nilai nilai 
berkoperasi serta taat dengan 
hukum” Tegas Juniansya Ketua 
Dekopinda kota Bandar Lam-
pung.
Dilansir: Kasidi.

Rycko – Johan da� ar paling pertama di 
KPU Kota Bandar Lampung

Bandar Lampung (FN)
Rombongan bakal calon Waliko-
ta Kota Bandarlampung Rycko 
Menoza SZP – Johan Sulaim-
an resmi menda� ar ke Komisi 
Pemilihan Umum (KPU). Mer-
eka mengendarai bus bersama 
tim pemenangan dan rombongan 
pada Jumat (04/09/2020) pagi.
  Rycko didampingi istri Ny. Pit-
ka Rycko Menoza dan Johan Su-
laiman juga didampingi istri Ny. 
Kustiyah.
  Paslon juga didampingi Ketua 
dan Sekretaris Golkar Bandarla-
mpung Yuhadi dan Ali Wardana 
serta Ketua DPD PKS Aep Syai-
fullah dan Agus Jumadi juga para 
pengurus dan simpatisan.
   Paslon ini diterima Ketua KPU 
Kota Bandarlampung Dedi Tria-
di dan komisioner lainnya. Juga 
hadir Ketua Bawaslu Candrawan-
syah dan komisioner Bawaslu.
  Mereka juga disambut oleh ra-
tusan pendukungnya dari berb-
agai elemen mulai dari organisasi 
kepemudaan dan organisasi sosial 
lainnya. Calon ini juga mendapat 
dukungan tambahan dari dua 
partai non parlemen yakni Partai 
Bulan Bintang dan Garuda.
  Kemudian Ketua Golkar Yu-
hadi dan Ketua DPD PKS Aep 
Syaifullah, menyerahkan berkas 
ke paslon kemudia dilanjutkan 
penyerahan berkas oleh Balon 
Walikota Rycko ke Ketua KPU 
Dedi Triadi.
   Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Kota Bandarlampung 
menyatakan, berkas pasangan 
bakal calon walikota dan wakil 
walikota Bandarlampung H. Ry-
cko Menoza – Johan Sulaiman 
(Rycko – Jos), dinyatakan telah 
memenuhi syarat.
  Pernyataan itu disampaikan 
Ketua KPU Kota Bandarlampung 
Dedi Triyadi, usai memeriksa 
berkas percalonan paslon waliko-
ta Rycko – Jos.
  “Sesuai dengan hasil pemerik-
saan persyaratan bakal calon din-
yatakan telah memenuhi syarat. 
Hanya ada perbaikan syarat bakal 
calon wakil walikota surat pen-
gunduran diri sebagai anggota 
legislatif Provinsi Lampung dan 
bisa menyusul karena surat ket-
erangan pengunduran diri dari 
Mendagri sedangkan surat kese-
diaan mundur dari anggota legis-
latif sudah ada” ujar Dedi
  Paslon Rycko – Jos juga su-
dah menetapkan Ketua Tim Pe-
menangan Yuhadi Ketua DPD 
Partai Golkar, Wakil Ketua Tim 
Ketua DPD PKS Aep Syaipudin.
  Rycko – Jos bersyukur atas 
selesainya satu tahapan Pilkada. 
Dimana paslon yang diusung 
Partai Golkar dan PKS ini telah 
menda� ar yang pertama di KPU 
dan telah memenuhi syarat pen-
calonan.
  “Mohon doa agar nanti dalam 
Pilkada 9 Desember juga menjadi 
nomor satu” tutup Rycko. 
(Sum: LV).

Usai sholat Jumat Eva-Deddy daftar Ke KPU

Bandar Lampung (FN)
Usai Sholat Jumat, sejumlah rel-
awan dari pasangan bakal calon 
wali kota dan wakil wali kota Eva 
Dwiana-Deddy Amarullah, ikut 
mengawal penda� aran pasangan 
itu ke kantor KPU Kota Bandar-
lampung, Jumat (4/9/2020).
  Berdasarkan pantauan di loka-
si, para relawan berteriak den-
gan taqline “Lanjutkan” dan 
menyebutkan nama Eva – Deddy, 
ketika Eva-Deddy mulai masuk 
ke kantor KPU Bandarlampung.
  Eva Dwiana- Deddy Amarullah 
menda� ar ditemani oleh Ketua 
DPC PDIP Badarlampung Wiya-
di, Ketua DPD NasDem Bandar-
lampung Naldi Rinara, dan Ketua 
DPC Gerindra Bandarlampung 
Andika Wibawa, yang merupa-
kan partai pengusung pasangan 
calon itu.

  Meskipun cukup banyak rela-
wan yang hadir untuk menyam-
but Eva-Deddy, para pendukung 
tersebut tetap tidak diizinkan ma-
suk ke halaman kantor KPU demi 
mematuhi protokol kesehatan

Eva Dwiana-Deddy Amarul-
lah merupakan pasangan bakal 
calon kepala daerah kedua yang 
menda� ar ke KPU usai pasangan 
Rycko Menoza-Johan Sulaiman 
yang diusung Golkar dan PKS.
  Paslon ini diterima Ketua KPU 
Kota Bandarlampung Dedi Tria-
di dan komisioner lainnya. Juga 
hadir Ketua Bawaslu Candrawan-
syah dan komisioner Bawaslu.
  Kemudian Ketua DPC PDIP Ban-
dar Lampung Wiyadi, menyerah-
kan berkas ke paslon kemudian 
dilanjutkan penyerahan berkas 
oleh Balon Walikota Eva Dwiana 

didampingi Deddy Amarullah ke 
Ketua KPU Dedi Triadi.
   Ketua Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Kota Bandarlampung 
Dedi Triyadi menyatakan, berkas 
pasangan bakal calon walikota 
dan wakil walikota Bandarla-
mpung Eva Dwiana – Deddy 
Amarullah dinyatakan telah me-
menuhi syarat.
   “Sesuai hasil pemeriksaan per-
syaratan bakal calon dinyatakan 
telah memenuhi syarat. Hanya 
ada perbaikan syarat bakal calon 
Walikota surat pengunduran diri 
sebagai anggota legislatif Provin-
si Lampung dan bisa menyusul ” 
Ujar Dedi.
   Usai acara Eva – Deddy yang di 
wawancarai awak media menga-
takan sangat bersyukur sudah bisa 
menda� ar ke KPU di dampingi 
partai pengusung PDIP,Gerindra 

dan Nasdem, ia juga berterima 
kasih kepada masyarakat Bandar 
Lampung dan teman teman me-
dia yang sudah mendukung nya.
  “Alhamdulillah bersama teman 
teman, kami sudah menda� arkan 
diri, dan dinyatakan memenuhi 
syarat,Doa kan semoga bisa lan-
car untuk melanjutkan selanjutn-
ya” Ujar Bunda Eva (sapaan akrab 
Eva Dwiana).
  Eva menambahkan, terkait ketua 
tim kampanye sudah ditentukan 
yakni Ketua DPC PDIP Bandar 
Lampung H.Wiyadi. terkait surat 
pengunduran dirinya sebagai an-
ggota legislatif, Eva Dwiana men-
gatakan sudah mengajukan pen-
gunduran diri, tinggal menunggu 
surat nya keluar.
  “Terkait surat pengunduran diri, 
bunda sudah mengajukan” Tutup 
Eva. (Sum: LV)

Tiga Bapaslon Pilwakot Bandar 
Lampung Daftar hari ini

Bandar Lampung (FN)
Tiga bakal pasangan calon (ba-
paslon) di Pilkada Bandarlam-
pung hari ini, Jumat (4/9), mulai 
menda� ar ke KPU Kota setem-
pat.
  Berdasarkan jadwal yang telah 
ditetapkan KPU, penda� aran ba-
paslon berlangsung selama tiga 
hari, 4-6 September.
   Namun dua bapaslon yang telah 
diusung partai politik dan gabun-
gan partai politik secara bersa-
maan menda� ar ke KPU di hari 
pertama.
  Bapaslon Rycko Menoza-Johan 
Sulaiman yang diusung PKS dan 
Partai Golkar akan menjadi pas-
angan pertama yang menda� ar 
ke KPU, Rycko-Johan tiba pukul 
09.17 WIB menggunakan bus 
pariwisata dengan diiringi massa 
pendukung.
  Kemudian dijadwalkan pas-
angan Eva Dwiana-Deddy Ama-
rullah yang diusung PDIP, Nas-
dem, dan Gerindra, pada pukul 
14.30 WIB.

Terakhir pasangan Yusuf Ko-
har-Tulus Purnomo diusung Par-
tai Demokrat, PKB, Perindo, PPP, 
dan PAN yang datang pada pukul 
16.00 Wib.
 Hasil pantauan Lampungvisual.
com KPU Bandar Lampung dija-
ga ketat aparat TNI/Polri dengan 
pengamanan berlapis.
  Ketua KPU Kota Bandarlam-
pung Dedi Triyadi mengatakan 
Hari ini KPU telah menerima 
tiga paslon dan ke semua Berkas 
Penda� aran Paslon telah me-
menuhi syarat.
  Hanya saja, berkas persyaratan 
calonnya ketiganya masih ada 
yang kurang, yakni dokumen 
persetujuan pengunduran diri 
sebagai Anggota Legislatif Yakni 
Johan, Eva Dwiana dan Tulus.
  “Semua Berkas penda� aran telah 
memenuhi syarat, hanya saja ma-
sih ada kekurangan untuk calon 
yang masih menjabat anggota 
legislatif dokumen berbentuk 
p e r - BACA  KE HAL -11
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Dedi : Berkas Paslon Yusuf – Tulus TMS

Bandar Lampung (FN)

Bapaslon Yang menamakan 
dirinya Youtuber (Yusuf – 
Tulus) datang menda� ar 

di sore hari pada pukul 16.00wib. 
di kantor KPU kota Bandar Lam-
pung, Pasangan ini datang keti-
ga, setelah Rycko Menoza-Johan 
Sulaiman dan Eva-Dedi di KPU 
Kota Bandar Lampung dengan 
dikawal jajaran partai pendukung 
dan simpatisan, Jumat (4/9/2020).
  Ketua DPC Partai Demokrat 
Kota Bandar Lampung Budiman 

AS mewakili bakal calon Wali 
Kota Bandar Lampung M. Yusuf 
Kohar mengatakan, dalam pen-
calonannya Yusuf Kohar dan Tu-
lus Purnomo diusung lima partai 
politik di kursi DPRD Kota Ban-
dar Lampung. Kelimanya yakni 
Partai Demokrat, PAN, PKB, Per-
indo, dan PPP.
  “Kami dari lima partai koalisi, 
berniat mengantarkan pasangan 
calon kami untuk menda� ar ke 
KPU. Kami siap mengikuti semua 
proses dan aturan yang berlaku 

untuk kemenangan Yusuf Kohar 
dan Tulus Purnomo,” kata Budi-
man AS.
  Sementara itu, Ketua KPU Kota 
Bandar Lampung Dedi Triadi 
mengungkapkan, dalam pelak-
sanaan penda� aran ini pihakn-
ya menerima dua berkas syarat 
pencalonan keabsahan dan syarat 
calon. Selanjutnya berkas terse-
but dilakukan veri� kasi dan ad-
ministrasi.
  Setelah dilakukan veri� kasi 
kurang lebih 30 menit, berkas 

Yusuf – Tulus dinyatakan TMS, 
Yusuf-Tulus dan para pendukung 
sontak terdiam sejenak, setelah 
itu ketua melanjutkan yang di-
maksud TMS ialah Telah Me-
menuhi Syarat. Para pendukung 
youtuber langsung menyambut 
dengan tepuk tangan.
 “Setelah diveri� kasi oleh tim, 
maka Berkas pasangan Yusuf Tu-
lus dinyatakan TMS atau Telah 
Memenuhi Syarat,” Tegas Dedi 
saat membacakan hasil veri� kasi 
Berkas.(Sum: LV).

Bandar Lampung (FN)
Sebanyak 4 partai hari ini menyele-
saikan rekomendasinya dan penyera-
han kepada pasangan calon walikota 
dan wakil wali kota Bandar Lampung.
  Eva – Deddy yang diusung PDIP, 
Nasdem dan Gerindra. hari ini 
mereka telah mendapatkan form 
B1KWK, dan siap menda� arkan ke 
KPU besok siang, begitu juga den-
gan Rycko-Johan telah mendapat 
form B1KWK dari partai Golkar dan 
PKS, serta Paslon Yusuf-Tulus juga 
sudah siap menda� ar dari partai 

Demokrat,PAN, Perindo dan PKB.
   Namun disisi lain Paslon yang 
melalui jalur independen, Ike – Zam 
masih berjibaku di rapat sengketa 
bawaslu yang sampai hari ini belum 
menemukan kata sepakat dari pemo-
hon Ike Zam dan termohon KPU
  Ketua Bawaslu Bandar Lampung 
Candrawansyah mengatakan, sejak 
dimulai pada pukul 13.00-18.00 WIB, 
musyawarah yang digelar secara ter-
tutup itu belum menemukan hasil.
  “Belum ada kata mufakat dari mas-
ing-masing pihak,” kata Candra di 

kantor Bawaslu setempat, Kamis 
malam (3/9/2020)
  Karena belum mufakat, maka musy-
awarah akan kembali dilanjutkan 
pada Jum’at (4/9/2020), mulai pukul 
14.00 WIB. Namun musyawarah kali 
ketiga itu akan digelar secara terbuka.
   “Besok akan kita panggil orang-
orang, yang punya keterkaitan dalam 
veri� kasi faktual dukungan bakal 
calon perseorangan,” jelasnya.
  Hal senada disampaikan bakal calon 
walikota Ike Edwin, selaku pemo-
hon sengketa. Ike pun mengatakan, 

musyawarah hari kedua ini belum 
menemukan titik terang.
  “Belum ada keputusan, masih 
menunggu musyawarah terbuka be-
sok. Tapi kita optimistis (menang da-
lam sengketa itu, red),” kata pria yang 
akrab disapa Dang Ike itu.
Sementara Ketua KPU Bandarla-
mpung Dedy Triyadi enggan ber-
komentar. Dia serahkan persoalan 
tersebut kepada kuasa hukum. Na-
mun kuasa hukum yang dimaksud 
belum berhasil ditemui. (Sum: LV)

Ketua Korwil Sumbagsel Partai PKS Menyerahkan Surat Rekomendasi Kepada Tiga Calon Kepala Daerah
Bandar Lampung (FN)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 
kembali menyerahkan surat re-
komendasi model B1 KWK kepada 
tiga calon kepala daerah setelah ke-
marin memberikan B1KWK kepa-
da Lima calon kepala daerah.
 Tiga Form B1KWK yang diserah-
kan yakni untuk pemilihan Walikota 
(pilwakot) Bandar Lampung diberi-
kan kepada Rycko Menoza-Johan 
Sulaiman. Pilwakot Metro kepada 
Ahmad Mu� i Shalim – Saleh Can-
dra dan terakhir untuk pemilihan 
Bupati dan wakil Bupati Lampung 
Selatan Tony Eka Chandra – Antoni 
Ilham.
  Penyerahan rekomendasi terse-
but langsung diserahkan oleh ket-
ua Korwil Sumatera Bagian Selatan 
(Sumbagsel) Gufron Aziz di kantor 
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) 
PKS Provinsi Lampung. Kamis 
(3/9/2020)

  Dalam sambutan nya Gufron 
azis Fuadi mengatakan DPD PKS 
menargetkan 60 persen capaian na-
sional kemenangan pilkada 9 De-
sember mendatang.
  “Insyaallah target tersebut dapat te-
realisasi, dan kita meraih kemenan-
gan bersama sama” Ujar Gufron
  Diketahui DPW PKS Provin-
si Lampung sudah menyerahkan 
Rekomendasi untuk Lima pas-
angan paslon Di hari Rabu kemarin 
(2/9/2020).
   Lima pasangan bakal calon kepala 
daerah yang menerima Surat Kepu-
tusan Model B.1-KWK PKS, yakni 
Lampung Timur, Zaiful Bokha-
ri-Sudibyo; Lampung Tengah, 
Nessy Kalviya Mustafa-Imam Su-
hadi; Pesawaran, Dendi Ramadho-
na Kaligis-S Marzuki; Way Kanan, 
Raden Adipati Surya-Ali Rahman; 
dan Pesisir Barat, Pieter-Fahrurrazi.
(Sum/LV)

Perindo serahkan B1KWK 
Tiga Calon Kepala Daerah

Bandar Lampung (FN)

Perindo serahkan B1KWK untuk Tiga calon 
kepala daerah Lampung Selatan, Lampung ten-
gah dan Pesisir Barat. Di ballroom hotel emer-
sia, Kamis malam (3/9/2020)
  Ketiga pasangan calon yang diberikan form 
B1KWK adalah Nanang-pandu (Lampung Sela-
tan), Nessy – Imam (Lampung Tengah), Pieter 

– Fahrurrazi (Pesisir Barat)
  Meski Partai Persatuan Indonesia (Perindo) merupakan pen-
datang baru dalam konstelasi politik. Namun, partai besutan 
Hary Tanoesoedibjo tersebut patut diperhitungkan sepak terjan-
gnya.
  Di 8 Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkada di Bumi Ruwai 
Jurai, Partai Perindo memiliki kader-kader yang menduduki 
kursi parlemen di DPRD setempat dan bisa dijadikan amunisi 
tambahan bagi pasangan calon.
  Perolehan kursi tersebut tersebar di Bandar Lampung 2 kursi, 
Lampung Selatan 1 kursi, Lampung Tengah 1 kursi dan Pesisir 
Barat 1 kursi. Sementara di Pesawaran, Lampung Timur, Metro 
dan Way Kanan tidak memiliki kursi di legislatif.
  Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Lampung, Jolly Sanggam 
mengatakan target memenangkan calon kepala daerah yang di-
usung partai Perindo di empat Kabupaten Kota di provinsi Lam-
pung, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, 
dan Pesisir Barat.
  “Walaupun Perindo baru memasuki usia 6 Tahun, targetnya 
bagaimana memenangkan bapak ibu di Pilkada 9 Desember 
2020, dan kader Perindo siap berjuang bersama sama agar dapat 
membangun daerah masing masing” Ujar Jolly
  Dalam sambutannya, Nessy Calvia Calon Bupati Lampung Ten-
gah didampingi wakilnya KH.Imam Suhadi mengatakan sangat 
bersyukur atas amanah yang diberikan Partai Perindo kepada 
nya, ia berjanji akan bekerja keras untuk memenangkan Pilkada 
Lampung Tengah.
  “Amanah yang diberikan DPP yang disampaikan DPD Perindo 
kepada kami, insha Allah Lampung Tengah akan berjuang keras 
untuk memenangkan Pilkada” Tegasnya
(Sum/LV)

Tiga paslon Balam akan berlayar,  IKE-ZAM Terganjal di bawaslu
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Cilacap - 
Upaya mendukung kelancar-
an distribusi bantuan sosial dari 
pemerintah, Babinsa Sarwadadi, 
Koramil 09 Kawunganten, Kod-
im 0703 Cilacap, Serka Sodirin 
melaksanakan kegiatan peman-
tauan penyaluran Bantuan Sosial 
Non Tunai (BSNT) JPS Provinsi 
Jateng yang dilaksanakan di Balai 
Desa Sarwadadi, Kecamatan 
Kawunganten, Jumat (4/9/2020)
   Hadir dalam kegiatan terse-
but, Camat Kawunganten di-
wakili Staf Kasi Tapem Mi� a-
hudin, Danramil Kawunganten 
yang diwakili Serka Sodirin, Ka-
polsek Kawunganten diwakili 
Bhabinkamtibmas Bripka Ruban-
gi, Kades Sarwadadi diwakili Kasi 
Pelayanan Yatmi Nurchayati dan 
masyarakat penerima bantuan.
Dalam kesempatan itu, Babinsa  
Sarwadadi Serka Sodirin menga-
takan program Jaring Pengaman 
Sosial (JPS) dari Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah itu dialo-
kasikan untuk warga di wilayah bi-
naanya yang berjumlah 55 orang.
  "Adapun bantuan tersebut 
berupa sembako yang beri-
si beras 10 kg, telur 1 kg, mie 
kuning 400 gram, kecap man-
is 300 ml, minyak sayur 2 liter 

dan sarden 425 gram," katanya.
  Sementara itu, keterlibatan 
Babinsa beserta aparat lainya 
dalam pemantauan proses dis-
tribusi bantuan sosial diwilayah 
binaan merupakan bagian dari 
tanggung jawab pengamanan 
kepada masyarakat terutama 
penerima bantuan, agar ban-
tuan tepat sasaran serta ber-
jalan dengan tertib dan lancar.
"Sejauh ini proses pendistribu-
sian bantuan berjalan lancar dan 
sembako seluruhnya 100% su-
dah tersalurkan ke masyarakat 
penerima bantuan," tambahnya.
  Selain itu dimasa pandemi, 
Aparat yang tergabung da-
lam Satgas Covid-19 tersebut 
mengemban tugas sebagai pen-
gawas protokol kesehatan terkait 
pencegahan penyebaran Covid.
 "Untuk itu kami hadir dalam 
pendistribusian bantuan sosial 
ini dengan harapan masyarakat 
tetap mematuhi protokol keseha-
tan, sebagai bagian dari gaya hid-
up dimasa adaptasi hidup baru 
yang sedang digalakan pemerin-
tah, untuk itu kami menghimbau 
kepada seluruh masyarakat untuk 
lebih disiplin dalam penerapan 
protokol kesehatan," pungkasnya.
(Sum/LV)

Pantau Distribusi BSNT, Serka Sodirin Imbau Warga Patuhi Protokol Kesehatan

Tim SAR Temukan Jenazah Asmani

BAKAUHENI - 
  Korban tenggelam, As-
mani Ditemukan oleh Tim 
SAR Gabungan dalam 
Keadaan Meninggal Dun-
ia pada Kamis (03/09) seki-
ra pukul 13.15 WIB lalu.
   Pukul 07.00 WIB Tim I Res-
cue Pos SAR Bakauheni ber-
sama potensi menggunakan 
perahu karet melakukan 

penyisiran disepanjang bibir 
Pantai, mengitari Pulau Se-
kepal dan Pulau Mengkudu. 
Tim II  Pol Air Polres Lamsel 
menggunakan perahu karet 
melakukan pencarian seluas 
2,2 km ke arah Selatan. Tim III 
menggunakan perahu nelayan 
melakukan pencarian seluas 
2,2 km ke arah Selatan – Barat 
dari lokasi kejadian. Pencarian 

sampai pukul 12.00 WIB ma-
sih blum membuahkan hasil.
   Pada pukul 13.15 WIB Tim 
SAR gabungan berhasil mene-
mukan korban dalam keadaan 
meninggal dunia sekitar 900 
meter dari lokasi kejadian. Tim 
segera mengevakuasi korban ke 
daratan. Selanjutnya berdasar-
kan kesepakatan dengan pihak 
keluarga, kepolisian dan pi-

hak kesehatan jenazah korban 
selanjutnya dibawa ke rumah 
duka untuk diserahkan ke pi-
hak keluarga. Kepala Basarnas 
Lampung menyatakan bahwa 
benar korban telah berhasil di-
evakuasi. “Sesuai dengan kes-
epakatan pihak keluarga dan 
unsur terkait korban langsung 
dibawa menuju rumah duka,” 
ujar Jumaril. (fn2)

Kanwil Kemenag Bersinergi dengan Dewan Dakwah Lampung

BANDARLAMPUNG (FN) - 
Bertempat di Aula Dewan Dakwah 
Lampung, Rabu (2/9), telah dilak-
sanakan Pelantikan Pengurus De-
wan Dakwah Islamiyah Indonesia 
Provinsi Lampung. Kepengurusan 
periode 2020-2025 yang diketuai 
oleh KH. Mukhlis Solihin ini men-
gusung tema Bersama Dakwah, Jay-

akan Lampung, Jayakan Indonesia.
  Acara ini dihadiri oleh Kakan-
wil Kemenag Provinsi Lampung, 
Drs.H. Juanda Naim, M.H. yang 
memberikan beberapa pesan dan 
harapan kepada Dewan Dakwah 
Lampung untuk berperan aktif 
dalam mewujudkan masyarakat 
Lampung yang bertaqwa dan 

mempunyai kekuatan ekonomi. 
Dalam sambutannya Juanda Naim 
juga berpesan dan menitipkan 
harapan kepada Dewan Dakwah 
agar dapat mengakomodir dan 
mempromosikan nilai-nilai bu-
daya kearifan lokal Lampung se-
bagai salah satu media perekat 
umat selain sarana agama, misal-
nya Piil Pesenggiri (sejajar, ber-
dampingan dengan orang lain) dan 
Muakhi (bersaudara walau memi-
liki perbedaan latar belakang).
   Dalam acara ini juga hadir Gu-
bernur Provinsi Lampung, Ir. H. 
Arinal Djunaidi yang diwakili 
Sekda provinsi Lampung, Fahrizal 
Darminto, M.A. secara online via 
Zoom Meeting. Dalam Sambu-
tannya, Gubernur Lampung yang 
diwakili Sekda Provinsi Lampung 
menyampaikan bahwa Keberadaan 
Dewan Dakwah  diharapkan selain 
menyelesaikan permasalahan dak-
wah juga mampu menciptakan mas-

yarakat yang mempunyai kekuatan 
ekonomi dan bertaqwa pada Al-
lah SWT yang sejalan dengan Visi 
Gubernur yaitu Lampung Berjaya.
  Pengukuhan pengurus Dewan 
Dakwah Lampung ini dilakukan 
oleh Ketua Umum Dewan Dak-
wah Pusat, Drs. Mohammad Sidik, 
M.A. dengan cara membacakan 
da� ar nama-nama pengurus se-
cara online. Acara ini ditutup oleh 
Ketua Dewan Dakwah Lampung 
terpilih, K.H. Mukhlis Solihin 
dan dilanjutkan dengan penye-
matan sorban penghormatan ke-
pada KH. Nazir Hasan yang telah 
memimpin Dewan Dakwah Lam-
pung selama 20 tahun terakhir.
  Semoga kepengurusan baru De-
wan Dakwah Islamiyah Indone-
sia Provinsi Lampung ini mampu 
menjalankan amanah melayani 
umat menjayakan Lampung agar 
menjadi Provinsi yang kuat dan 
bertaqwa kepada Allah SWT. (fn1)

Tim Jumat Barokah Polda Banten Ajak 
Masyarakat Terapkan 3M

SERANG (FN) - 
 Tim Jum'at Barokah Polda 
Banten bagikan masker dan 
hand sanitizer kepada mas-
yarakat dalam rangka mengajak 
masyarakat disiplin untuk me-
matuhi protokol kesehatan di 
masa adaptasi kebiasaan baru. 
 Untuk kali ini, pembagian 
masker dan hand sanitizer tim 
Jum'at Barokah Polda Banten 
kepada masyarakat yang ada 
di Kampung beberan Rt 01/01 
desa Beberan Kec Ciruas Kab 
Serang, Jum'at (04/09/2020).
  Kapolda Banten Irjen Pol Drs. 
Fiandar menyampaikan bahwa 
pembagian masker dan hand 
sanitizer ini kepada masyarakat 
dalam rangka  mencegah penye-
baran covid-19 dikalangan 
masyarakat, penggunaan mask-
er dan hand sanitizer berpen-
garuh untuk meminimalisir 
proses penularan diruang ter-
buka saat melakukan aktivitas. 
  "Mari kita bersama-sama un-
tuk selalu disiplin protokol 
kesehatan dengan cara 3M 
yakni menggunakan masker, 
mencuci tangan dan menja-
ga jarak dengan membudaya-
kan 3M Protokol kesehatan ini 
kunci menghentikan penyeb-
aran Covid-19, " Kata � andar.
  Sementara itu Kabidhumas 
Polda Banten Kombes Pol edy 
sumardi mengatakan bahwa 
pembagian masker dan hand 
sanitizer dalam kegiatan Jumat 
Barokah  merupakan kegia-
tan yang rutin dilakukan se-
bagai bentuk kepedulian Pol-
da Banten bersama komunitas 
Pajero Indonesia Club (PIC).

 "Hari ini kita melaksanakan 
Jumat Barokah, selain mem-
bagikan bantuan sembako kami 
juga membagikan masker dan 
hand sanitizer kepada mas-
yarakat, kegiatan rutin yang 
kita lakukan sebagai bentuk 
kepedulian kita kepada mas-
yarakat yang terdampak pandemi 
Covid-19," kata Edy Sumardi.
 Edy Sumardi menghimbau 
supaya masyarakat selalu meng-
gunakan masker dan hand san-
itizer dengan selalu disiplin 
dalam menerapkan Protokol 
kesehatan diharapkan dapat 
mempercepat penanggulan-
gan pandemi Covid-19 yang 
masih mewabah dimana-ma-
na di kehidupan masyarakat.
      "Mari bersama-sama di-
siplin menerapkan protokol 
kesehatan gunakan sela-
lu masker dan terapkan 3 M, 
guna pencegahan penularan 
Covid-19. " Kata Edy Sumardi 
  Edy Sumardi juga menyam-
paikan masyarakat harus Ser-
ing cuci tangan menggunakan 
sabun, Sedia handsanitiz-
er, Konsumsi makanan den-
gan gizi yang seimbang, Ra-
jin berolahraga setiap hari, 
Jaga jarak aman atau physical 
distancing minimal 1 meter
 "dalam Bertransaksi selalu 
menggunakan uang elektron-
ik, dan Jangan lupa mandi 
Setelah melakukan kegiatan 
diluar rumah, Ayo ikut ser-
ta menjadi masyarakat yang 
taat peraturan, dengan mengi-
kuti anjuran protokol kese-
hatan," Ajak Edy Sumardi. 
(Indramasputra)
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Lintas Info
Arinal Siap Luncurkan Kartu Petani Berjaya
BANDARLAMPUNG - 
Gubernur Arinal menunjuk-
kan keseriusannya dalam me-
menuhi komitmen janji kam-
panya. Hal tersebut diwujudkan 
Arinal dengan memimpin ra-
pat persiapan peluncuran Pro-
gram Kartu Petani berjaya 
bertempat di Ruang Rapat Uta-
ma kantor Gubernur Lam-
pung, Kamis (03/09/2020).
 Rapat persiapan peluncuran 
program Kartu Petani Berjaya 
yang direncanakan akan dilak-
sanakan pada awal Oktober 
2020 mendatang tersebut di-
hadiri oleh Kepala OPD terkait 
di lingkungan Pemprov Lam-
pung, Tim Kartu Petani Berjaya, 
perwakilan  BRI, Bank Mandi-
ri, Bank Lampung dan BNI.
  Peluncuran Kartu Petani Berjaya 
rencananya akan dilaksanakan 
di desa Tempuran Kecamatan 
Trimurjo Kabupaten Lam-
pung Tengah dan akan dihadiri 
langsung oleh Menteri Pertani-
an Republik Indonesia. Lokasi 
tersebut juga rencananya akan 
dijadikan pusat perbenihan yang 
memenuhi berbagai persyaratan, 
seperti Irigasi yang bagus, letak-
nya yang strategis, hingga SDM 
petaninya yang sudah maju.
  Menurut Gubernur Arinal Dju-
naidi, Lampung merupakan lo-
komotif pertanian di Indonesia, 
oleh karena itu dirinya mengajak 
semua pihak untuk dengan sung-
guh - sungguh mempersiapkan 
program kartu petani berjaya
  Arinal juga berharap ada sin-
ergitas yang baik antara Per-

guruan Tinggi, OPD terkait, 
Pabrikan dan Perbankan. Seh-
ingga membangun sistem yang 
benar - benar dapat terinte-
grasi dengan berbagai macam 
kebutuhan masyarakat petani.

  Arinal juga berharap agar Kar-
tu Petani Berjaya nantinya ti-
dak hanya digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan dibidang 
pertanian saja, namun dihara-
pkan dapat digunakan sebagai 

sarana pembayaran Tol, tran-
saksi keuangan, dan kegunaan 
lain yang berkaitan dengan 
kemudahan akses petani untuk 
mendapatkan berbagai fasilitas.
 "Berkaitan dengan rencana 

pelaksanaan launching ini, ten-
tunya Lampung sebagai peng-
gagas dan sebagai pelaksana 
awal sangat serius dalam mem-
persiapkannya, karena  pada 
akhirnya program ini akan di-

usulkan untuk menjadi pro-
gram nasional," ungkap Arinal.
    "Dengan launching Kar-
tu Petani Berjaya  diharapkan 
masyarakat petani di Provinsi 
Lampung dapat memanfaat-
kan berbagai fasilitas yang tel-
ah disiapkan, seperti pemenu-
han kebutuhan pupuk, bibit 
dan fasilitas Kredit," lanjutnya
  Sementara itu menurut Guber-
nur, peran Petrokimia dan Pus-
ri sebagai penyedia pupuk, dan 
pihak perbankan juga sangat 
diharapkan peran aktifnya se-
bagai menentukan keberhasilan 
program Kartu Petani Berjaya.
  "Saya ingin kerjasama kita den-
gan berbagai pihak dapat berjalan 
dengan baik, begitu juga demgan 
Perguruan Tinggi, dimana Kar-
tu Petani Berjaya ini nantinya 
dapat dikaitkan dengan program 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
Mahasiswa", tutup Gubernur.
  Pada rapat persiapan tersebut 
juga diketahui bahwa Tim Kartu 
Petani Barjaya telah melakukan 
uji coba pelaksanaan program 
Kartu Petani Berjaya di desa Sim-
barwaringin Kecamatan Trimur-
jo Kabupaten Lampung Tengah.
  Sementara itu untuk kesiapan 
pihak perbankan terkait pen-
erbitan Kartu Petani Berjaya, 
saat ini tengah dilakukan pros-
es input data petani yang sudah 
terda� ar, sehingga diharapkan 
saat diluncurkan, Kartu Petani 
Berjaya dapat langsung diper-
gunakan dengan baik oleh para 
petani. (fn1/kmf)

AJO Indonesia DPD Lampung-Inspektorat Samakan Persepsi
LAMPUNG (FN) - 
Aliansi Jurnalistik Online In-
donesia (AJOI) DPD Lam-
pung bersama dengan pihak 
Inspektorat Provinsi Lampung, 
bersinergi sekaligus penya-
maan persepsi dalam pengen-
dalian sistem kerjasama media 
online yang setiap tahun, jum-
lahnya semakin bertambah.
 "Peranan media baik cetak, elek-
tronik dan online sangat penting 
dalam perjalanan penyelengga-
raan pemerintah, atas kebijakan 
publik. Pemerintah sendiri per-
lu adanya masukan, penyamaan 
persepsi untuk terbangunnya 
jalinan kerjasama yang tepat 
dan baik antara penyelengga-
ra pemerintah dan media pers,"
 Demikian diungkapkan Inspek-
tur Provinsi Lampung, Adi Er-
lansyah dalam temu silaturahmi 
bersama jajaran pengurus Alian-
si Jurnalistik Online Indonesia 
(AJOI) DPD Lampung, diruang 
rapat kantor Inspektorat setem-
pat. Kamis, 03 September 2020.
  Sebagaimana keberadaan AJOI 
di Lampung, kata Adi Erlansyah, 
dan fungsinya tentu diharap 
dapat membawa terobosan da-
lam peningkatan SDM Jurnalis 
dan juga Perusahaan medianya 
kedepan. Terlebih dalam penday-
agunaan digitalisasi yang lebih 
sepesi� k dan dapat teraplikasikan 
dalam penyajian informasi lebih 
e� sien dn terkelola dengan baik.
Sebagai bagian dari media elek-
tronik, media online tumbuh 
subur ketika teknologi sangat 
mendukung keberadaannya 
dan kebiasaan mengakses ber-
ita telah berubah. Pemerintah 
sendiri mulai di sibukkan den-
gan hal kerjasama  media on-
line, yang tentunya setiap tahun 
terus bertambah jumlahnya. 
Tentunya juga harus di imbangi 
dengan ketentuan dan formula-
si yang satu sama lainnya tidak 
merasa terbebani, dalam artian 
dapat terakomodir dengan baik.
 "Tidak dapat dipungkiri 
perkembangan pesat dunia dig-
ital merambah ke pelosok daer-
ah. Begitu juga dengan media 
digital yang kini semakin mudah 

di akses, khususnya dikalangan 
masyarakat, tentunya diharap 
dapat memberikan sekaligus 
menyajikan informasi yang baik 
dan mendidik, sebagaimana per-
anan pers, dan tentu perlu ada 
pembelajaran bersama kedepan 
termasuk pembelajaran  pe-
manfaatan digitalisasi,"ujar Adi.
   Dikesempatan yang sama, Ket-
ua DPD AJO Indonesia Lam-
pung, Romzy Hermansyah did-
ampingi Sekretaris Pajri Romi, 
Bendahara D.Sodiq P serta De-
wan Etik dan Perwakilan An-
ggota Bidang menyampaikan, 
dalam bincang bersama dengan 
Inspektur Adi Erlansyah, mem-
bincangkan peranan media pers 
dalam penyelenggaraan pemer-
intah atas kebijakkan publik dan 
peranan ditengah masyarakat. 
Tentunya cukup panjang, ada 
point penting dalam perbin-
cangan adanya pertumbuhan 
media online yang cukup pesat.
 Lebih kurang 44 Ribu Media 
online tumbuh hingga perten-
gahan tahun 2020, dari pelosok 
di indonesia, tak terkecuali 
Provinsi Lampung tumbuh me-
dia online lokal, lebih kurang 
mencapai 200 media online.
  "Sepakat bahwa media online 
memegang peranan penting, 
tidak hanya karena jumlahn-
ya yang besar, tetapi dampa-
knya terhadap publik juga 
sangat luas. Begitu besar per-
tumbuhannya, tak terelak juga
betapa rawannya media on-
line,"ujarnya.
  Masih kata Ketua DPD AJOI 
Lampung, dengan jumlah yang 
luar biasa besar, maka tanggung 
jawab media online juga besar. 
Kondisi media online ini ter-
utama di daerah masih sangat 
perlu mendapatkan perhatian 
karena tumbuh pesat media 
ini, salah satu utamanya faktor 
ekonomi dan sangat sedikit ber-
diri karena faktor idealisme jur-
nalis. Terlebih didorong dengan 
kemudahan mendirikan media 
bahkan karena terjangkaunya 
biaya pengelolaan media online.
  Mirisnya lagi, media online 
didirikan oleh sebagian orang, 

meskipun para pelaku media ini 
kadang-kadang tidak memili-
ki latar belakang jurnalis profe-
sional. Misalnya ada aktivis atau 
pengacara mendirikan media 
online dengan motif tertentu.
  "Maka itu, media online den-
gan pemangku murni media pers 
perlu berbenah, khususnya fak-
tor idealisme jurnalis yang ingin 
menginformasikan dan mendidik 
masyarakat dengan ragam infor-
masi yang ditawarkan,"jelasnya.
  Romzy melanjutkan, mengacu 
kepada UU No 40 tahun 1999 
tentang Pers, maka fungsi yang 
harus dilakukan media ada-
lah sebagai penyebar informasi, 
pendidik, hiburan dan kontrol 
sosial. Jika fungsi-fungsi ini ti-
dak dijalankan oleh media on-
line, bisa jadi kehadirannya tidak 
memberikan dampak positif.
  Jadi perlu ada kepedulian dari 
para pelaku media online, baik 

di tataran redaksi maupun pe-
rusahaan, tentu sesuai dengan 
apa yang ditetapkan Dewan Pers, 
perlu memiliki kuali� kasi ke-
jurnalistikkan yang menjadikan 
kerjanya semakin profesional.
  "Sedangkan status medianya 
tentu perlu memiliki badan hu-
kum sebagai perusahaan pers. 
Sekian banyak media online 
dengan perusahaan media por-
tal, menjadi hal penting tentang 
perlakuan perusahaan media 
terhadap Jurnalis yang sebagian 
besar tanpa imbalan sesuai den-
gan kebutuhannya. Disinilah tit-
ik kritis dinilai adanya eksploitasi 
Jurnalis yang mengarah kepada 
kemanusiaan, terjadi di era siner 
saat ini, tanpa pembinaan bah-
kan menjadi liar,"ungkapnya.
  Romzy menambahkan, kondi-
si ini juga terjadi di Lampung, 
maka itu, keberadaan AJO In-
donesia sebagaimna perannya 

dan mengacu pada ADART-
nya, selain meningkatkan SDM 
jurnalis tergabung dan dapat 
memveri� kasikan perusa-
haan medianya, AJO Indonesia 
juga dapat memberikan wa-
dah pengembangan kesejahter-
aan anggotanya tergabung.
  Sebagaimana telah di sam-
paikan Ketua Umum DPP Alian-
si Jurnalistik Online Indonesia 
(AJOI) Rival Achmad Labbaika, 
bahwa AJO Indonesia menar-
getkan memiliki kepenguru-
san di seluruh provinsi di In-
donesia dalam waktu dekat ini, 
nantinya AJO Indonesia siap 
bersinergi dengan Dewan Pers.
  Dengan demikian, AJO Indo-
nesia dapat turut berpartisipa-
si aktif melakukan pembinaan 
dan veri� kasi terhadap kelem-
bagaan media online di Indo-
nesia yang jumlahnya menca-
pai sekitar 45 ribu perusahaan.

  Di sisi lain, AJO Indonesia 
juga dapat menggelar program 
pendidikan untuk meningkat-
kan kualitas manajerial media 
anggota dan para jurnalis on-
line. Terkutip juga bahwa, De-
wan Pers juga berharap AJO 
Indonesia menyusun kuliku-
lum Uji Kompetensi Jurnalis 
yang murni untuk media online.
AJO Indonesia, merupakan ru-
mah bersama pelaku media on-
line untuk saling meningkatkan 
kapabilitas pengetahuan dan 
dalam mengembangkan bisnisn-
ya yang ada didepan mata.
 Konsentrasi AJO Indonesia ada-
lah membangun media yang pro-
fesional dengan mengedepank-
an kemampuan teknologi yang 
modern, tatakelola keredaksian 
dan para jurnalis yang kekinian 
serta mampu memberikan kese-
jahteraan bagi seluruh anggotan-
ya kedepan. (fn1/*)
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PB ISSI Masih Berambisi Balap Sepeda Tampil di PON Papua

Jakarta  (FN)
Pengurus Besar Ikatan Sport 
Sepeda Indonesia (PB ISSI) ma-
sih berambisi balap sepeda diper-

lombakan di Pekan Olahraga 
Nasional (PON) Papua. Apalagi, 
Menpora Zainudin Amali juga 
setuju.

   Balap sepeda masuk dalam da� -
ar 10 cabor yang tercoret dari 47 
cabor. Alasannya untuk merin-
gankan Papua sebagai tuan ru-

mah.
  Akan tetapi, pencoretan 10 ca-
bor berujung polemik. Bahkan 
sampai kini. Induk kesepuluh 

cabor masih berharap cabangnya 
dipertandingkan karena rata-ra-
ta sudah melakukan kuali� kasi 
PON dan memunculkan sejum-
lah wakil daerah yang lolos.
  Sempat ada usulan dari Kemen-
pora dan KONI Pusat agar Pap-
ua akan didampingi provinsi lain 
untuk menyelenggarakan 10 ca-
bor. Tapi Papua bergeming.
  Belakangan, isu mempertand-
ingkan 10 cabor kembali muncul. 
Salah satunya balap sepeda yang 
mengklaim sudah mendapat per-
setujuan dari Menpora Zainudin 
Amali.
  "Saya sudah berkoordinasi den-
gan Bapak Menpora dan kita 
sama-sama komitmen untuk 
memastikan nomor balap sepe-
da bisa diperlombakan di PON 
Papua," kata Ketua PB ISSI, Raja 
Sapta Oktohari, dalam rilis yang 
diterima detikSport.
  Baca juga: KONI Pusat Terima 
Delapan Anggota Baru, Wing 
Chun Ditolak
Keinginan Okto untuk mem-
pertandingkan balap sepeda di 
PON 2020 Papua bukan tanpa 
sebab. Balap sepeda dinilai suk-

ses berkontribusi meraih prestasi 
di ajang multi event internasional 
dalam empat tahun terakhir.
  Untuk itu, Okto berharap Men-
pora bisa segera berkoodinasi 
dengan Panitia Besar PON Papua 
untuk memastikan balap sepeda 
turut dipertandingkan pada 2021 
mendatang.
  "Sepeda sebagai nomor yang 
telah berkontribusi menyum-
bangkan dua medali emas Asian 
Games pada 2018 setelah 56 ta-
hun juga berkontribusi mengi-
rimkan atlet di Olimpiade 2016, 
itu jadi harapan besar balap sepe-
da tetap bisa diperlombakan di 
PON Papua," dia menjelaskan.
   Okto juga meyakini tuan rumah 
masih memiliki waktu panjang 
usai PON 2020 diundur sampai 
tahun depan karena pandemi 
COVID-19.
 Sebelumnya, KONI Pusat saat 
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 
2020 juga memutuskan untuk 
mengupayakan agar 10 cabor 
yang tercoret di PON Papua dapat 
diakomodir di provinsi lain.
(Sumber: https://sport.detik.
com/)

Balap sepeda masih diperjuangkan tampil di PON 2020 (Ardian Fanani/detikSport)

Messi Bertahan di Barcelona, Bagaimana dengan Suarez?
Jakarta - 

Lionel Messi sudah 
memastikan akan 
bertahan di Barcelona 
untuk musim depan. 
Kini perhatian beralih 

ke masa depan Luis Suarez.
    Messi sempat mengutarakan 
keinginannya untuk pergi dari 
Barcelona. Bintang asal Argen-
tina itu ingin kontraknya yang 
habis pada Juni 2021 diakhiri 
lebih cepat.
   Setelah sepekan ramai jadi 
pemberitaan, Messi akhirnya 
berubah pikiran. Dia memutus-
kan untuk bertahan di Barcelona 
setidaknya sampai kontraknya 
habis.
   Bertahannya Messi kabarnya 
bisa berdampak terhadap masa 
depan Luis Suarez. Striker asal 
Uruguay itu belakangan dise-
but-sebut menuju pintu keluar 
Camp Nou.
   Baca juga: Messi Bertahan 
Meski Barcelona Ingkar Janji
Suarez ramai diberitakan akan 
menuju Juventus. Namun, kepin-
dahan pesepakbola berusia 33 

tahun itu masih terganjal urusan 
paspor. Laporan Corriere dello 

Sport menyebut bahwa Suarez 
butuh paspor Uni Eropa agar 

bisa merumput di Italia.
Pelatih baru Barcelona, Ron-

ald Koeman, tak memasukkan 
Suarez ke dalam rencananya. 

Namun, Messi diyakini bisa me-
mengaruhi keputusan klub soal 
Suarez.
Kepastian masa depan Messi 
di Barcelona memunculkan 
spekulasi bahwa Suarez bisa saja 
dipertahankan di Camp Nou. 
Sudah jadi rahasia umum kalau 
Messi dan Suarez punya hubun-
gan yang sangat dekat.
 Juventus sendiri kabarnya juga 
sudah mengalihkan targetnya 
setelah menghadapi kesulitan 
untuk mendatangkan Suarez 
maupun Edin Dzeko dari AS 
Roma. Sky melaporkan kalau Bi-
anconeri kini mengincar mantan 
stiker Paris Saint-Germain dan 
Napoli, Edinson Cavani.
  Suarez masih terikat kontrak 
dengan Barcelona sampai 2021. 
Dengan bursa transfer yang 
masih tersisa satu bulan, menar-
ik untuk dinanti apakah Suarez 
akan mengikuti jejak Messi den-
gan bertahan di Barcelona.
(Sumber: https://sport.detik.
com/)

Usai saga Lionel Messi berakhir, Barcelona masih dihadapkan spekulasi soal masa depan Luis Suarez (Foto: Photo by Josep LAGO / AFP)

Bakat Greenwood sebagai Ujung Tombak Bikin Kagum Harry Kane
London - 

Harry Kane 
m e n g a g u m i 
bakat debutan 
di timnas In-
ggris, Mason 
Greenwood. 

Menurutnya, pemuda 18 tahun 
ini merupakan sosok penyerang 
yang lengkap.
Greenwood mendapat panggilan 
untuk pertama kalinya ke timnas 
Inggris. Ia masuk dalam skuad 
Tim Tiga Singa untuk mengha-
dapi Islandia (5/8) dan Denmark 
(9/9) di ajang UEFA Nations 
League.
 Greenwood menarik hati pelatih 
Inggris, Gareth Southgate, usai 
tampil menawan bersama Man-
chester United di musim lalu. Ia 
mampu mengemas 19 gol dan 
lima assist pada musim debutnya 
di Setan Merah.
  Di timnas Inggris, Greenwood 
punya kesempatan untuk ber-
tukar ilmu dengan Kane. Kane 
saat ini merupakan ujung tom-
bak andalan Inggris dengan su-
dah mengemas 32 gol dari 45 
penampilan untuk negaranya 
tersebut.
 Kane mengaku begitu kagum 
dengan Greenwood sejak meli-

hatnya di sesi latihan pertama 
timnas Inggris. Ia menilai pemu-
da kelahiran Bradford ini punya 
bakat luar biasa sebagai seorang 
penyerang.
 Menurut Kane, Greenwood 
diberkati kaki kemampuan kaki 
kiri, kaki kanan maupun sundu-
lan sama baiknya. Produk asli 
MU ini bisa menjadi penyerang 
masa depan untuk timnas Ing-
gris.
  "Mason sangat hebat sejak sesi 
latihan pertama kami. Kamu 
dapat menilai bahwa dia adalah 
pemain yang sangat percaya diri. 
Dia berani menembak dan tidak 
takut melewati lawan. Itu hal 
yang kami inginkan," ujar Kane 
dikutip dari Fourfourtwo.
 "Sebagai pencetak gol orang-
orang melabeli: 'Dia sosok pence-
tak gol yang alami'. Beberapa 
memang murni karena nalurinya 
saat bola datang di dalam kotak 
penalti dan dia mampu menyele-
saikannya.
  Namun setelah saya meli-
hat dia dalam waktu singkat, ia 
melakukan penyelesaian akhir 
dengan cara yang berbeda-beda. 
Ia menggunakan kaki kiri, kaki 
kanan, lewat kaki bagian dalam 
dan dengan tembakan kencang," 

jelasnya.
"Saya rasa itu menunjukkan bah-
wa dia adalah pencetak gol yang 

sangat lengkap. Saya mungkin 
baru melihatnya tapi dia ada-
lah ujung tombak sejati. Kami 

menantikan kesempatan untukn-
ya akan datang karena dia masih 
sangat muda," tutur Kane mene-

gaskan.
(Sumber: https://sport.detik.
com/)

Harry Kane kagumi bakat Mason Greenwood yang disebutnya sebagai penyerang yang lengkap (Foto: Getty Images/Pool)
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Riana Arinal Dorong Pengembangan Desain Fashion Khas Lampung

BANDARLAMPUNG - 

Ketua Dewan Ker-
ajinan Nasional 
Daerah (Dekra-
nasda) Provin-

si Lampung Ibu Riana Sari 
Arinal dorong pengemban-
gan desain fashion dengan 
memanfaatkan budaya lokal 
dan khas Provinsi Lampung.
 Hal tersebut disampaikan Ibu 
Riana saat mengikuti Talk-
show Fashion Hijab dengan 
tema Trend Fashion Hijab se-
bagai Peluang Bisnis, secara 
virtual di Mahan Agung, Ru-
mah Dinas Gubernur Lam-
pung, Sabtu (5/9/2020).
 Talkshow ini dimoderato-
ri oleh Nycta Gina dengan 
narasumber yakni Diajeng 
Lestari  (CEO HIJUP.com) 
dan Neera Alatas (Desainer).
 Pada kesempatan itu, Ibu Ri-
ana menampilkan kain tapis 
Lampung yang dikreasikan 
dalam bentuk masker dan tas.
 Diharapkan para desainer 
muda untuk juga bisa mengang-
kat kerajinan khas daerah Lam-
pung tersebut yang dikreasikan 
menjadi fashion termasuk hijab.
 "Ini sekaligus sebagai upa-
ya menggali dan melestarikan 
khazanah budaya dan kera-
jinan daerah Lampung. Saya 
berbangga apabila para desain-
er muda ini mau mengangkat 
kerajinan Provinsi Lampung 
yaitu tapis," ujar Ibu Riana.
 Ibu Riana menjelaskan fash-
ion juga menjadi salah satu 
subsektor ekonomi kreat-
if yang sangat potensial un-
tuk berkembang pesat di 
Provinsi Lampung saat ini.
 Menurutnya, tapis ini 

bisa menjadi peluang un-
tuk dikembangkan seka-
ligus dikenal masyarakat 
luas melalui bidang fashion.
 Ditambah lagi selain tapis, 
Provinsi Lampung juga memili-
ki berbagai kerajinan khas lain-
nya seperti batik sembage, su-
lam usus, celugam dan lainnya.
"Kedepannya para desainer 
muda bisa menggarap dan me-
maksimalkan tapis ini sehing-
ga tapis lebih disenangi oleh 
masyarakat luas baik nasional 
bahkan internasional," katanya.
 Ibu Riana menjelaskan 
kain tapis ini juga bisa dike-
nakan oleh semua kalangan 
usia termasuk anak muda.
 "Kain tapis ini juga bisa dimod-
i� kasi sehingga bisa digunakan 
anak-anak muda.   Sekarang 
dengan kemajuan teknolo-
gi, bahan bisa jadi lebih halus, 
lebih adem dan enak dipakai. 
Ini bisa menjadi pakaian yang 
nyaman dan berkelas," ujarnya.
 Melalui talkshow tersebut, 
Ibu Riana berharap akan Iahir 
para wirausaha baru dan para 
desainer muda dan berbakat 
yang akan melestarikan dan 
membawa budaya dan keraji-
nan daerah Lampung di dunia 
nasional maupun internasional.
 Kegiatan Talkshow Fashion 
Hijab ini merupakan rang-
kaian Festival Lampung Syari-
ah (Flash) 2020 yang diseleng-
garakan oleh Bank Indonesia 
Perwakilan Provinsi Lampung.
  Pada kegiatan tersebut juga 
diumumkan pemenang Lomba 
Kreasi Busana Muslim Meng-
gunakan Kain Daerah dan 
Lomba Tutorial Kreasi Hijab.
(Advertorial)
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Jadi Narsum Siduli, Karutan Kota Agung Paparkan Program Unggulan WBK
Faktanews.com, Tanggamus – 
Ada yang spesial pada program 
Sistem Informasi dan Pengad-
uan Live (SIDuLi) hari ini Sab-
tu (05/09/2020), Karutan Kota 
Agung Akhmad Sobirin Soleh 
menjadi narasumber program 
yang baru launching 2 (dua) 
minggu yang lalu ini.
  Program SIDuLi kali ini men-
gusung tema “Komitmen Ru-
tan Kota Agung berpredikat 
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 
dan Wilayah Birokrasi Bersih 
Melayani (WBBM)”.
 Mengawali bincang-bincang 
Sobirin menjelaskan arti dari 
kata Zona Integritas yang ter-
pampang di pintu masuk Rutan 
Kota Agung. Sobirin menjelas-
kan bahwa Rutan Kota Agung 
sedang berusaha menjadi Unit 
Pelaksana Teknis yang berpre-
dikat Wilayah Bebas Korupsi 
(WBK) dan meminta dukun-
gan dari temen-temen semua 
baik stake holder maupun dari 
keluarga WBP untuk dapat 
mendukung Rutan Kota Agung 
menciptakan wilayah zona in-
tegritas.
 Kemudian Sobirin juga men-
jelaskan program-program un-
ggulan yang ada di Rutan Kota 

Agung yang tentunya diharap-
kan dapat meningkatkan kepua-
san dari masyarakat penerima 
layanan seperti yang pertama 
sistem layanan kunjungan ber-
basis IT, layanan pengurusan 
Cuti Bersyarat, Pembebasan 

Bersyarat, Asimilasi dan Remisi 
berbasis IT yang dengan hanya 
menempelkan jari WBP atau-
pun keluarga inti WBP di Kiosk 
Self Service dapat memuncul-
kan data digital WBP tersebut.
  Program kedua adalah Layanan 

penitipan makanan berbasis 
GoGreen dimana untuk men-
dukung dan meningkatkan 
kepedulian kita terhadap kele-
starian Bumi maka Rutan Kota 
Agung mengurangi penggu-
naan bahan plastik pada pen-

itipan makanan dari keluarga 
WBP dengan mengganti wadah 
makanan titipan menggunakan 
wadah yang disediakan di Rutan 
Kota Agung.
  Program yang ketiga adalah 
program SIDuLi yang bertujuan 

sebagai wadah bagi keluarga 
WBP maupun masyarakat luas 
mendapatkan informasi berke-
naan dengan pelayanan di Rutan 
Kota Agung tanpa harus datang 
langsung ke Rutan Kota Agung 
dan juga sebagai sarana pengad-
uan bagi keluarga WBP yang 
disiarkan langsung di Facebook 
Rutan Kota Agung.
  Disela-sela pembicaraan ada 
pertanyaan dikolom komen-
tar datang dari keluarga WBP 
yang intinya menanyakan pro-
gram pembinaan di Rutan Kota 
Agung, Sobirin menjelaskan 
bahwa pada dasarnya di Rutan 
tidak dilaksanakan pembinaan 
karena Tusi pembinaan ada di 
Lembaga Pemasyarakatan.
 “kita lebih fokus dalam menan-
gani statusnya yang masih tah-
anan, mulai dari penahanan 
kepolisian, kejaksaan maupun 
pengadilan,” terangnya.
 Sobirin meneruskan bahwa di 
dalam Rutan lebih banyak pro-
gram pembinaan kerohanian 
yaitu keagamaan dan jasmani, 
WBP dibina akhlak dan � sikn-
ya dengan rutin diadakan pen-
gajian di Rutan dan juga secara 
bergantian dikeluarkan untuk 
mengikuti senam. (Rls)

Anggota Provost Kodim 0728/Wonogiri Amankan Jalur Jalan Sehat

Wonogiri –
Jum’at(4/9) setelah melak-
sanakan apel pagi, kegiatan 
selain dilanjutkan dengan sen-
am pagi, anggota Kodim 0728/
Wonogiri bersama PNS juga 
melaksanakan jalan sehat, Sab-
tu(5/9).
Pasiops Lettu Inf Toto Mardoyo 

saat memimpin apel menyam-
paikan, rangkaian kegiatan yang 
kita laksanakan tersebut sebagai 
upaya untuk menjaga keseha-
tan dan kebugaran tubuh, juga 
sebagai salah satu cara untuk 
menghindari Covid-19.
Pasiops menambahkan, jalan 
sehat yang kita laksanakan han-

ya di sekitaran Makodim 0728/
Wonogiri dan tentu dalam 
pelaksanaannya tetap melak-
sanakan protokol kesehatan 
dengan tetap memakai masker 
serta menjaga jarak.
Untuk kelancaran arus lalu lin-
tas di sekitar jalan yang dipakai 
untuk pelaksanakan jalan se-

hat, Danru Provost Serda Dwi 
memimoin anggotanya untuk 
melaksanaan pengamanan. Ti-
dak hanya untuk kelancaran 
arus lalu lintas, akan tetapi juga 
untuk menjaga keselamatan bagi 
anggota yang sedang melak-
sanakan jalan sehat, (Sum: LV).

Ingin Tau Jumlah Pemilih DPHP Kecamatan Karangtengah, Baca Selengkapnya!

Wonogiri –
Danramil 23/Karangtengah Let-
tu Inf Cris Budiriyanto yang di 
wakili Serda Sutrisno dan Serda 
Eko Agus menghadiri kegiatan 
Rapat Pleno Terbuka Penetapan 
Da� ar Pemilih Hasil Pemutakh-
iran (DPHP) Kecamatan Ka-
rangtengah, Kabupaten Wonogi-
ri, Sabtu(5/9).
  Kegiatan yang bertempat di pen-
dopo Kecamatan Karangtengah 
turut dihadiri oleh Camat Ka-

rangtengah Tri Wiyatmoko, Ka-
polsek Karangtengah Iptu Sentot, 
Ketua PPK Karangtengah Habib 
Erdi Efendi bersama Anggota, 
Panwascam Karangtengah Agus 
Susanto, PPS Desa se-Kecamatan 
Karangtengah, Ketua Parpol atau 
yang mewakili.
 Kegiatan diawali dengan men-
yanyikan lagu Indonesia Raya dan 
dilanjutkan dengan sambutan 
yang disampaikan Ketua PPK Ka-
rangtengah dengan Penyampaian 

hasil Rekapitulasi yakni, Jumlah 
Pemilih di Kec Karangtengah 
19.827 Pemilih dengan rincian 
Desa Karangtengah 9 TPS 3.234 
pemilih. Desa Temboro 11 TPS 
4.614 pemilih. Desa Ngambarsari 
9 TPS 3.894 pemilih. Desa Jeblo-
gan, 10 TPS, 4.107 pemilih. Desa 
Purwoharjo 9 TPS 3.978 pemilh
 Adapun Pemilih baru sebanyak 
284 pemilih, Pemilih tidak me-
menuhi syarat 747 pemilih dan 
Pemilih yang melakukan peruba-

han data 237 pemilih.
  Serda Sutrisno menyampaikan, 
karena masih dalam masa Pan-
demi, protokol kesehatan secara 
ketat diterapkan dalam kegia-
tan tersebut, yakni kepada setiap 
yang hadir saat memasuki Aula 
dicek suhu tubuhnya, diwajib-
kan memakai masker, diharuskan 
cuci tangan dengan sabun dan 
tempat duduk diterapkan jarak 1 
meter. (Sum/LV).

Temu kangen awak media 
Sjachroedin terlihat Gagah

Bandar Lampung (FN)

Terlihat Gagah dan 
Bugar, meski usian-
ya telah menginjak 
73 Tahun. Sjachroe-

din ZP mantan Gubernur 
Lampung 2 periode (2004 
– 2008 dan 2009 – 2014) 
saat ini menjabat Duta Be-
sar Indonesia untuk Kroasia, 
menggelar temu kangen den-
gan awak media dan keluarga 
besar Lampung Sai, di Aula 
Taman Boemi Kedaton, Sabtu 
(5/9/2020).
 Dalam kegiatan tersebut 
Sjachroedin ZP dan putra 
sulungnya yang juga bakal 
calon wali kota Bandar Lam-
pung Rycko Menoza men-
gungkapkan kebahagiaannya 
bisa bertemu dengan teman 
teman lamanya, selain keluar-
ga besar Lampung Sai, ia juga 
mengundang para pensiunan 
PNS dan juga mantan aju-
dan dan mantan protokolnya 
sewaktu ia menjabat Guber-
nur Lampung.   Dalam sam-
butannya beliau mengucap-
kan terima kasih kepada para 
jurnalis yang telah membe-
sarkan dirinya saat dulu men-
jabat Gubernur Lampung, 
Sjachroedin mengungkapkan 
mendukung rycko dan Johan 
untuk maju di pilwalkot sebab 

program yang mereka berdua 
dinilai baik dan berpengala-
man karena pernah menjabat 
sebagai Bupati Lampung Se-
latan.
 “Saya dukung rycko, kare-
na rycko punya pengalaman 
pernah memimpin jadi Bupa-
ti, dan memimpin beberapa 
organisasi”. Ungkap Sjachroe-
din kepada awak media
Saat ditanya soal strategi, 
sjachroedin mengatakan tak 
punya strategi khusus, hanya 
doa yang bisa ia panjatkan.
 ‘’Strategi, Saya tidak pun-
ya strategi khusus, hanya 
berdoa saja”, ujarnya sambil 
tersenyum
Dilokasi yang sama putra su-
lungnya yang juga bakal calon 
Walikota Bandar Lampung, 
Rycko Menoza mengatakan 
akan menjadikan kota Bandar 
Lampung menjadi kota Besar 
yang menjadi Pusat Kota Un-
tuk Provinsi Lampung, dan 
walikota harus bersinergi 
dengan Gubernurnya.
 “Saya sudah ada perencanaan 
Kota, yang Namanya Kota 
besar masih pusat kotanya di 
Bandar Lampung, sekarang 
inikan gak jelas’’,Ujar Rycko
(Sum/LV)
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LAMPUNG SELATAN (FN) - 

Bakal Calon Bupati dan 
Wakil Bupati H. Tony Eka 
Candra - H. Antoni Imam 

(Tony-Antoni) resmi menda� ar 
diri sebagai peserta Pemilukada 
2020 di KPU Kabupaten Lam-
pung Selatan, Sabtu (5/9/2020).
   Meskipun tak didampingi 
Bakal Calon Wakil Bupati H. 
Antoni Imam yang harus men-
jalani isolasi mandiri selama 14 
hari akibat Covid-19, kedatan-
gan Bakal Calon Bupati Lam-
pung Selatan H. Tony Eka Can-
dra bersama para petinggi partai 
Koalisi yakni GOLKAR, PKS, 
dan DEMOKRAT disambut 
hangat oleh Komisioner KPU 
dan Bawaslu Lampung Selatan 
beserta jajaran.
  Serangkaian pentas seni sep-
erti Payung Kuning Putih Pen-
giring Tandu Adat Lampung 
Pesisir beserta Pencak Silat, Tu-
ping Lampung, Khudat Lam-
pung dan Semendo, Tampilan 
Pakaian Adat Nusantara, Reog, 
Bale Ganjur, Bandrong, Singa 
Manda, Jaranan, dan Tambur 
Padang, turut serta mengirin-
gi dan memeriahkan jalannya 
proses penda� aran Pasangan 
calon yang dikenal dengan tag-
line "Lampung Selatan Berjaya" 
tersebut.
    Terlihat juga para Tokoh Tokoh 
Adat, para Tokoh lintas agama, 
berbagai organisasi Keagamaan, 
berbagai organisasi kemas-
yarakatan kepemudaan, dan 
profesi serta ribuan para pen-
dukung yang berasal dari berb-

agai elemen masyarakat, baik 
suku, agama, profesi, dan para 
pendukung lintas usia, bersatu 
padu serta antusias memberikan 
dukungan dan kepercayaan ke-
pada Tony-Antoni seraya mene-
riakan yel yel yel Lampung Sela-
tan Berjaya, Tony-Antoni Insya 

Allah Menang yes yes yes.
   Usai melakukan proses 
penda� aran Sebagai peserta 
Pemilukada yang berlangsung 
tertutup, Bakal Calon Bupati 
Lampung Selatan H.Tony Eka 
Candra didampingi para pe-
tinggi partai koalisi langsung 

diwawancarai awak media seka-
ligus menyapa para pendukung 
dengan senyum khas nya, dan 
mengajak para pendukung yang 
hadir dan seluruh masyarakat 
untuk mendoakan kesembuhan 
Calon Wakil Bupati Lampung 
Selatan H. Antoni Imam.

  "Alhamdulillah, pada saat ini 
kita sama-sama menyaksikan, 
pasangan Tony-Antoni telah re-
smi menda� ar sebagai peserta 
Pemilukada di KPU Lampung 
Selatan, dan berkas dinyatakan 
lengkap. ucapan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada 

seluruh masyarakat Kabupaten 
Lampung Selatan yang selalu 
senantiasa memberikan dukun-
gan dan kepercayaan kepada 
Pasangan Tony-Antoni, namun 
dalam kesempatan penuh ber-
kah ini saya meminta kita sa-
ma-sama mendoakan untuk 
kesembuhan Pak Antoni imam 
yang sedang melaksanakan iso-
lasi mandiri di kediamannya," 
ujar Tony.
   Tony mengajak para pen-
dukung, para relawan dan mas-
yarakat Lampung Selatan untuk 
optimis, Insya Allah apabila 
pasangan Tony-Antoni terpilih 
sebagai Bupati dan Wakil Bupati 
Lampung Selatan, bersama Par-
tai Politik dan seluruh elemen 
masyarakat, termasuk media 
akan mampu membawa Kabu-
paten Lampung Selatan sebagai 
Kabupaten ‘termaju’ di Provin-
si Lampung yang aman, maju, 
mandiri, sejahtera, berkeadilan, 
berdaya saing, dan bermartabat.
 Diketahui, usai diwawancarai 
awak media, Bakal Calon Bu-
pati bersama para petinggi Par-
tai Koalisi dan para pendukung 
meninggalkan lokasi menaiki 
kendaraan jeep willys menuju 
Kantor DPD Partai Golkar Lam-
pung Selatan seraya meneriakan 
yel yel yel.
  "Lampung Selatan Berjaya, 
Lampung Selatan Berjaya, Lam-
pung Selatan Berjaya, Insya Al-
lah Tony-Antoni Menang, Insya 
Allah Tony-Antoni Menang, In-
sya Allah Tony-Antoni Menang." 
(Advertorial)

Pasangan Tony-Antoni Resmi Jadi Peserta Pemilukada Lamsel
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JMSI Serahkan Berkas 
han pers di tanah air khususnya 
media siber sebagai perusahaan 
pers yang profesional.
“Kami sangat mengapresiasi up-
aya pengurus JMSI yang siap 
menda� arkan diri menjadi kon-
stituen Dewan Pers. Tentunya 
ini akan sangat membantu tugas 
Dewan Pers untuk menjadikan 
media siber di bawah naungan 
JMSI menjadi media profesion-
al yang terveri� kasi administrasi 
dan faktual di Dewan Pers,” kata 
Djauhar.
  Sekjen JMSI, Mahmud Mar-
haba, menyerahkan dokumen 
hasil keputusan Munas I JMSI 
yang dilangsungkan secara vir-
tual pada 29 Juni 2020 lalu. Da-
lam dokumen itu juga terdapat 
data Pengurus Daerah JMSI di 26 
provinsi.
  “Ini merupakan tahap awal 
untuk menyampaikan rencana 
penda� aran JMSI ke Dewan Pers. 
Untuk itu kami menyerahkan do-

kumen hasil Munas I JMSI dan 
jumlah pengurus daerah yang 
pada tahap awal ini berjumlah 26 
provinsi,” kata Mahmud di hada-
pan anggota Dewan Pers sambil 
membeberkan data kepenguru-
san dan jumlah perusahan pers 
yang tergabung di JMSI.
  Soal jumlah Pengurus Daerah 
JMSI di tanah air diyakini Mah-
mud akan bertambah lagi saat 
penda� aran tanggal 15 Septem-
ber mendatang. Dikatakannya, 
masih ada 4 daerah lagi yang se-
dang merampungkan berkas se-
bagai Pengurus Daerah JMSI di 
provinsi masing-masing.
 Sementara itu, Ahmad Djauhar 
mengatakan, dari laporan semen-
tara yang disampaikan Mahmud 
Marhaba, tampaknya JMSI telah 
memenuhi persyaratan jumlah 
minimal pengurus daerah, yakni 
di 20 provinsi.
 Selain itu, setiap Pengurus 
Daerah JMSI juga telah memi-

liki minimal 10 anggota berupa 
perusahaan media siber yang 
memiliki akta badan hukum yang 
jelas, baik berupa PT, Yayasan, 
atau Koperasi.
 Ini berarti, JMSI semakin dekat 
menjadi konstituen Dewan Pers.
Setelah penyerahan tahap awal 
ini, Pengurus Pusat JMSI segera 
melakukan koordinasi dengan 
seluruh pengurus daerah un-
tuk kesiapan veri� kasi Pengurus 
Daerah JMSI.
 “Tentu ini harus diseriusi oleh 
Pengurus Pusat dan Pengurus 
Daerah, sehingga perjuangan dan 
cita-cita bersama akan terwujud. 
Meski ada 12 provinsi yang sudah 
berpengalaman menjalani veri� -
kasi serupa saat berada dalam 
organisasi sebelumnya, tapi wajib 
bagi pengurus untuk memper-
siapkan hal-hal adminstrasi den-
gan sebaik-baiknya,” tegas Mah-
mud Marhaba yang juga CEO 
Media Kabar Publik. [JMSI]

Arjuna siap mensejahterakan 
“Tak ada alasan untuk tidak 
all out memenangkan Arjuna.” 
Kata Haris Nasution.
  Sementara Juprius Dalam ora-
si pada Deklarasi Pencalonan-
nya mengatakan, Kehadiran 
Dia Dan Rina Marlina Di Way 

kanan dalam rangka mense-
jahterakan masyarakat dan 
meningkatkan pendapatan 
masyarakat.
 “Niat Kami mencalonkan diri 
sebagai Bupati dan Wakil Bupa-
ti Kabupaten Way Kanan supaya 

kami bisa mengabdikan diri 
untuk masyarakat yang ada di 
kabupaten Way kanan yang kita 
cintai ini, serta mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat,”kata 
Juprius. (Deki)

Bupati Tanggamus Lantik Sejumlah Pejabat
BPBD.
 Sedangkan untuk jabatan Camat, 
dilantik Agustam Hamid sebagai 
Camat Talang Padang, � alut 
sebagai Camat Pulau Panggu-
ng, Erlan Deni Saputra Camat 
Kota Agung, Firdaus Camat Kota 
Agung Barat, Yulinarti Camat 
Kota Agung Timur, Suhairi 
Camat Bandar Negeri Semuong, 
Kuraisin sebagai Camat Bulok, 
Royensyah Camat Air Naningan, 
dan Mansyurin Hasan sebagai 
Camat Kelumbayan Barat.
  Bupati Hj. Dewi Handajani, da-
lam sambutannya mengucapkan 
selamat kepada pejabat yang baru 
dilantik. Beliau berharap para 
pejabat yang dilantik kedepan 
dapat memegang komitmen da-
lam mengemban tanggung jawab 

yang diamanahkan, dengan terus 
meningkatkan diri dalam organ-
isasi maupun dalam melayani 
masyarakat.
  Masih kata Bupati, kepada peja-
bat yang baru, untuk tidak terlena 
dengan jabatannya, sebab evalua-
si tetap dilakukan dan bukan ha-
nya pimpinan saja yang menilai. 
Terlebih diera keterbukaan saat 
ini masyarakat sudah dengan mu-
dahnya menyampaikan penilaian 
dari pelayanan yang diberikan   
“Begitu pula dengan rekan-rekan 
dari wartawan yang ikut andil 
turut ikut menyampaikan infor-
masi sebenarnya. Karena medsos 
sangat luar biasa memberikan 
penilaian, khususnya informasi 
langsung dari masyarakat den-
gan waktu yang sangat singkat. 

Apapun yang kita lakukan dapat 
menyebar luas ke masyarakat 
lainnya. Saya berharap ini yang 
menjadi tekad kita untuk mem-
berikan pelayanan maksimal ke-
pada masyarakat,” tegas Bupati.
  Selain itu, khusus kepada para 
Camat, Bupati meminta agar 
dapat menjalankan tugas dan pe-
layanan kepada masyarakat den-
gan baik, serta terus mensosial-
isasikan kepada Pj Kepala Pekon 
dan masyarakat, bahwa Pemi-
lihan Kepala Pekon akan dilak-
sanakan setelah Pilkada Serentak 
di bulan Desember.
  “Agar para calon Kepala Pekon 
dan masyarakat tetap menjaga 
suasana tetap kondusif, sampai 
terlaksananya Pilkakon nanti,” 
harap Bupati. (asri/suaina)

PKS Siap Menangkan Tony-Antoni
sember 2020 mendatang.
Politisi tulen Partai Keadilan Se-
jahtera (PKS) Lampung inipun 
mengungkapkan kesediaanya 
mendampingi TEC dalam Pilka-
da 2020 mendatang atas dasar 
dorongan masyarakat selama ia 
melakukan sosialisasi pada Pi-
leg 2019 lalu dan turun langsung 
membagikan ribuan "Nasi Cinta" 
kepada masyarakat Lampung Se-
latan dimasa Pandemi Covid-19.
   "Hasil Pileg 2019 kemarin, Pak 
H.Tony Eka Candra meraih suara 
tertinggi pertama dari seluruh 
caleg Provinsi dari semua Partai 
Politik di Dapil Lampung Selatan 
dan saya diposisi kedua, lalu ha-
sil pemilihan raya (Pemira) PKS 
beliau juga menempati rangking 
pertama, kemudian ketika turun 
menyapa masyarakat, mereka 
(masyarakat.red) mendorong dan 
menginginkan saya untuk maju 
mendampingi Pak H.Tony Eka 
Candra, lalu berdasarkan konsul-
tasi dengan para petinggi di inter-
nal PKS baik di DPP maupun di 
Daerah mereka terbuka apabila di 
Lampung Selatan PKS berkoalisi 
dengan Partai Golkar, oleh sebab 

itu saya bertekad dan siap men-
dampingi Pak H.Tony Eka Can-
dra untuk berjuang bersama da-
lam gelaran Pilkada 9 Desember 
2020 mendatang dalam rangka 
menjadikan Kabupaten Lampung 
Selatan Berjaya," ucap Antoni.
  Hal senada juga disampaikan 
Bakal Calon Bupati Lampung 
Selatan H.Tony Eka Candra 
(TEC) yang mengungkap-
kan kesediaannya berpasangan 
dengan H.Antoni Imam yang 
dinilai seorang politisi yang 
penuh kesederhanaan namun 
kaya akan ide-ide dan gagasan.
   TEC pun mengaku telah memi-
liki kesamaan persepsi, antara di-
rinya dan Antoni Imam yang sa-
ma-sama saat ini berada di DPRD 
Provinsi Lampung, dan bercita-ci-
ta bagaimana menjalankan tugas 
dan fungsi pemerintahan dalam 
rangka menjadikan Kabupaten 
Lampung Selatan yang aman, 
maju, mandiri, berkeadilan, ber-
daya saing dan bermartabat.
  "Sejak awal kami selalu bersa-
ma-sama, Insya Allah jika tak-
dir menghendaki Pasangan To-
ny-Antoni memimpin Kabupaten 

Lampung Selatan, yakin usaha 
sampai bersama seluruh element 
masyarakat, akan menjadikan 
Kabupaten Lampung Selatan 
sebagai Kabupaten Termaju di 
Provinsi Lampung, yang makmur 
dan sejahtera," pungkas TEC.
  Diketahui sebelumnya, DPP 
PKS selain memberikan Form 
B1.KWK untuk Kabupaten Lam-
pung Selatan, juga diberikan ke-
pada dua daerah lainya yakni Kota 
Metro dan Kota Bandar Lampung.
 Dengan SK B1-KWK Par-
pol nomor: 301.8/SKEP/DPP-
PKS/2020, untuk Rycko Meno-
za-Johan Sulaiman di Pilkada 
Bandar Lampung. Kemudian SK 
No 066.8/SKEP/DPP-PKS/2020 
untuk Ahmad Mu� i Salim-Saleh 
Chandra di Pilkada Metro yang 
ditandatangani langsung Presiden 
Mohamad Sohibul Imam dan Sek-
retaris Jenderal Mustafa Kamal.
  Surat Keputusan B1-KWK par-
pol tersebut langsung diserah-
kan oleh DPP PKS Kordinator 
Wilayah Sumatra Bagian Selatan 
Gufron Azis Fuadi di Gedung 
DPW PKS Provinsi Lampung, 
Kamis, 3 September 2020. (*)

Babinsa Juwangi Dampingi
Babinsa Juwangi Sertu Asmara.
Sertu Asmara maupun Serda 
Soni menyampaikan jika dirin-
ya sebagai Babinsa telah sering-
kali melaksanakan pendamp-
ingan saat sosialisasi kepada 
warga tentang covid 19 ini dan 
bahayanya bagi kita.

“Kami juga selalu memberikan 
himbauan agar warga tetap me-
nerapkan protokol kesehatan 
serta berpola hidup sehat. Mari 
kita lindungi diri kita dan kel-
uarga dengan menaati protokol 
kesehatan,” ungkap Sertu Asma-
ra

 Sementara itu, Sri Astuti sebagai 
anggota Puskesmas Juwangi 
menyampaikan apresiasi atas ki-
nerja Babinsa dan Bhabinkam-
tibmas selama ini bersama-sa-
ma warga masyarakat dalam 
hal memutus rantai penularan 
covid-19. (Sum/LV)

Rumah Daswati Bukti Sejarah
ing berdiskusi di belakang rumah.
  Mingrum kembali terketuk hatinya 
saat genap setahun memimpin DPRD 
Lampung terhadap gerakan FPD I Lam-
pung.  "Ternyata, ada yang begitu peduli 
dengan rumah bersejarah ini," katanya.
  Tinggal, bagaimana mengupaya-
kan agar Rumah Daswati ini bisa 
dilestarikan sebagai cagar bu-
daya sebagai bagian bukti sejar-
ah lahirnya Provinsi Lampung.

 "Insya-Alloh, spirit kolektif kawan-ka-
wasan untuk penyelamatan Gedung 
Daswati ke teman-teman dalam forum 
paripurna DPRD Lampung," katanya.
 Dia juga berjanji akan segera berkoo-
dinasi dengan Pemkot Bandarlam-
pung untuk turut menyelamatkan 
Rumah Daswati lewat wewenangnya.
"Pemkot Bandarlampung jangan sam-
pai mengeluarkan ijin pembangunan 
yang bisa merusak atau alih fung-

si lahan Rumah Daswati," katanya.
 Langkah berikutnya, dia mengajak 
stakeholder mencari solusi penye-
lamatan Rumah Daswati. "Ideal-
nya, kegiatan-kegiatan rakyat itu 
di Rumah Daswati ini," katanya. 
   Semua yang hadir berharap per-
juangan penyelamatan Rumah Das-
wati segera terwujud "Demi bumiku 
Lampungku, Rumah Daswati piilku." 
(fn1/*)

Tiga Bapaslon Pilwakot Bandar 
nyataan mengundurkan diri, sedangkan dokumen persetujuan pengunduran dirinya belum keluar, dan 
para calon wajib melengkapi dalam waktu 5 hari setelah penda� aran”, ujar Dedi (Angga).

BANDARLAMPUNG (FN) - Vi-
ralnya foto Arinal pada jam kerja 
efektip, plus berbusana Dinas Gu-
bernur lengkap tengah melakukan 
gerakan salam komando dengan 
Antoni Imam. Ironisnya, disaat 
hampir bersamaan kabar bertam-
bahnya pasien terkon� rmasi Positif 
Covid-19 santer di berbagai media 
massa, Jumaat kemarin. Peristi-
wa tak lazim itu, mengundang ke-
caman dari Ketua Umum Lembaga 
Swadaya Masyarakat -Masyarakat 
Peduli Pembangunan Lampung 
(LSM-MPPL), Sulistyo. Dirinya 
meminta Gubernur Arinal Djunaidi 
untuk mengasah empati sebelum 
berbijakan, sebagai mantan birokrat 
sarat prestasi dimasanya, tentu 
sepakat jika memutuskan pada pi-
lihan lebih memihak terhadap hajat 
orang masyarakat banyak, bukan-
lah suatu ciri kelemahan seorang 
Pemimpin. Bukan dibolak-balik. 
    Tidak harus selalu berugi materi, 
Sulistyo berpendapat, kebijakan di-
maksud bisa berupa kehadiran di-
rinya sesekali menyemangati war-
ganya yang tengah terbaring sakit, 
walau secara virtual. Hal-hal 
sederhana ini diyakini sangat 
efektip dalam upaya mewujud-
kan Percepatan Penanggulangan 
Penyebaran Pandemi Covid-19. 
  "Masyarakat Provinsi Lampung 
ini adalah Manusia juga, Pemimp-
in yang sanggup 'Memanusiakan' 
persoalan sosial mereka, tentu 
harus Manusia juga," tutur Ak-
tivis yang kerap disapa bung Tio.
  Tio menyebutkan, bahwa pi-
haknya menilai kepekaan Arinal 
sebagai orang nomor satu pada 
salah satu Provinsi di NKRI. Dia 

menyebutkan, berdasarkan uraian 
yang dijelaskan Kadinkes Provin-
si Lampung, DR. dr. Hj. Reihana 
M.Kes dan data yang terpublikasi 
dengan adanya penambahan ka-
sus terkon� rmasi Positif Covid-19.
 "Catatan Dinkes Provinsi Lampung 
ini telah menambah jumlah kumu-
latif pasien positif Covid-19 di Lam-
pung, dari 428 kasus menjadi 440 
kasus, di Republik ini angka yang 
muncul signi� kan tersebut tidak 
bisa dianggap main-main," tegas pria 
berdarah Lampung-Jawa itu, serius.
 Diketahui sebelumnya, hasil pan-
tauan Koran ini, meski Pemerin-
tah Provinsi Lampung tampak be-
nar-benar serius bekerja keras dalam 
Penanganan Penyebaran Pandemi 

Covid-19 di Bumi 'Tanah Lado' na-
mun virus asal Wuhan, China seak-
an semakin gencar berekspansi. 
 Terbukti, Dinas Kesehatan (Dinkes) 
setempat per Sabtu, Tanggal 5 Sep-
tember 2020, kembali mencatat 
terjadi lagi penambahan kasus ter-
kon� rmasi positif Covid-19 dari be-
berapa Wilayah Provinsi ini. Meng-
utip penyampaian Kepala Dinas 
Kesehatan Provinsi Lampung DR. 
dr. Hj Reihana, M.Kes. di Bandar-
lampung, Sabtu (5/9). Penambahan 
terjadi sebanyak 12, dengan satu di 
antaranya merupakan pasien bayi, 
menyusul 428 kasus sebelumnya. 
 "Perkembangan terkini ka-
sus Covid-19 di Provinsi Lam-
pung masih mengalami pen-

ingkatan, dengan jumlah 
penambahan kasus terkon� rmasi 
positif Covid-19 pada hari ini ada 
sebanyak 12 kasus," kata Reihana.
  Wanita cantik paruh baya yang 
akrab disapa Bunda itu, dengan 
rinci menjelaskan, penambahan 
kasus terkon� rmasi positif, ter-
diri atas enam (6) kasus berasal 
dari Kota Bandarlampung, dua 
kasus asal Kota Metro, dan mas-
ing-masing satu kasus asal Ka-
bupaten Pesawaran, Lampung 
Utara, serta Lampung Selatan.
 "Penambahan kasus terkon� rmasi 
terdiri atas satu kasus asal Kabu-
paten Lampung Utara merupakan 
pasien bayi laki-laki bernomor 432 
hasil penelusuran kasus 402 saat 

ini tengah dirawat di rumah sakit 
di Provinsi Lampung," urai dia.
   Reihana menyebutkan pula, pa-
sien terkon� rmasi lainnya ialah 
pasien tanpa gejala asal Kabupaten 
Pesawaran berusia 27 tahun dengan 
nomor 429 memiliki riwayat per-
jalanan dari DKI Jakarta, lalu pasien 
430 seorang anak laki-laki berusia 9 
tahun, dan pasien 431 berusia 46 ta-
hun asal Kota Metro yang memiliki 
kaitan dengan kasus 399, saat ini 
tengah menjalani isolasi mandiri.
  "Selain itu, ada pasien asal Ka-
bupaten Lampung Barat berusia 
27 tahun, yaitu pasien nomor 433 
merupakan pasien tanpa gejala, 
selanjutnya pasien 440 asal Ka-
bupaten Lampung Selatan yang 
merupakan pelaku perjalanan dari 
DKI Jakarta saat ini tengah men-
jalani isolasi mandiri," ujarnya lagi.
 Ia menjelaskan, enam pasien lain-
nya yang merupakan warga Kota 
Bandarlampung, yakni pasien no-
mor 434 berusia 53 tahun diketahui 
tidak pernah berkontak erat dengan 
pasien Covid-19 atau pun memiliki 
riwayat perjalanan keluar Lampung.
  "Pasien asal Bandarlampung lain-
nya adalah pasien tidak bergejala 
nomor 435 berusia 54 tahun mer-

upakan hasil penelusuran kasus 
392, lalu pasien tanpa gejala ber-
nomor 436 yang merupakan hasil 
penelusuran kasus 400," katanya.
  Masih kata Reihana, pasien lain 
asal Kota Bandarlampung ialah 
pasien bergejala nomor 439 per-
empuan 68 tahun dengan riwayat 
berkontak erat dengan pelaku per-
jalanan yakni anak pasien dari DKI 
Jakarta, lalu pasien tanpa gejala 
bernomor 437 berusia 31 tahun.
  "Dan ada seorang pasien yang 
memiliki riwayat perjalanan dari 
luar negeri, yakni dari Turki beru-
sia 52 tahun dengan nomor 438, 
saat ini tengah menjalani per-
awatan di rumah sakit pemerin-
tah Provinsi Lampung," paparnya.
  Reihana juga tidak jemu-jemu 
mengimbau agar masyarakat tetap 
tenang dan melakukan aktivitas yang 
menyenangkan. Satu hal terpent-
ing lainnya menurut dokter senior 
itu, adalah jangan lupa berbahagia.
 "Karena dengan bahagia maka tu-
buh kita akan membentuk imuni-
tas alami, sehingga memperbesar 
kemungkinan tubuh terhindar dari 
serangan segala macam penyakit, 
termasuk virus Covid-19," tutup 
dia. (fn1)

Elemen ke Gubernur: 440 Warga Positif Korona Manusia Juga 

FAKTA NEWS-EDISI 615-2020.indd   11 06/09/2020   21.12.08



WhatsApp :0812-7411-2636

Pemasangan:
Iklan, Sirkulasi Penerbitan  dan Pemasaran

Edisi 615-Tahun Ke-XIII Minggu Ke-II- 7 September 2020 https://media-faktanews.com Terbit Perdana  SKU Fakta News 1 September 2007

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

YAYASAN BANDAR DEWA
Pengesahan Menkumham :

Nomor AHU-0002563.AH.01.04.Tahun 2016

BPK RI Diminta Segera Tuntaskan Audit Kerugian PDPDE Gas Sumsel
SUMATERA SELATAN (FN) - Masyarakat Anti 
Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Badan Pe-
meriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-
RI) segera menuntaskan audit dugaan Mega  ko-
rupsi Penjualan Gas bagian negara di Perusahaan 
Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Gas 
Sumatera Selatan yang saat ini sedang di audit 
BPK-RI. Selaku auditor negara yang berwenang 
melakukan audit investigative atau audit den-
gan tujuan tertentu dinilai lamban  menghitung 
potensi kerugian negara dalam kasus tersebut.
  "Mewakili Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, 
saya meminta agar BPK RI segera menyelesaikan 
audit investigativenya karena sudah hampir satu 
tahun penghitungan audit oleh BPK RI masih 
belum diketahui hasilnya", kata Boni Belitong 
Koordinator MAKI Palembang, akhir pekan ini.
 Boni mengakui, BPK RI selaku kantor akun-
tan negara tidak punya kewenangan untuk 
memanggil saksi terkait proses audit tertentu 
dalam hal ini audit investigative. Oleh kare-
na itu pemanggilan saksi terkait dilakukan 
oleh Aparat Penegak Hukum yang telah me-
minta audit Kerugian Negara kepada BPK RI
 Kasipenkum Kejati Sumsel, Khaidirman SH 
MH ketika di kon� rmasi awak media, bah-
wa hingga saat ini tim penyidik Kejati Sum-
sel yang bekerjasama dengan BPK RI masih 
berupaya mengungkap kasus dugaan korup-
si ratusan miliar. salah satunya dengan me-
manggil saksi untuk dimintai klari� kasi.
  "Tim penyidik memanggil beberapa saksi 
untuk didengar dan diperiksai serta dimintai 
keterangan oleh BPK RI diantaranya memang-
gil Caca Isa Saleh selaku mantan Dirut PDP-
DE gas ke gedung arsip lantai 7 kantor BPK RI 
berdasarkan surat perintah pemanggilan ber-
nomor SPS-636/L.6.5/Fd.1/8/2020, serta saksi 
lainnya yakni Ivo Wankaren selaku Direktur 

PT. Mulya Tara Mandiri, rencanya dijadwalkan 
pemanggilannya oleh BPK tanggal (8/9/2020) 
mendatang," kata Khaidirman  SH MH.
 Ia menambahkan Tim Penyidik Pidana Khu-
sus (Pidsus) Kejati Sumsel pada tanggal 24 
Juni 2020 lalu mendatangi kantor pusat BPK 
RI  di Jakarta untuk mempertanyakan hasil 
audit Kerugian Negara pada perkara dugaan 

korupsi ini. Karena penyidik Kajati Sumsel 
mengajukan permohonan audit pada bulan 
September 2019 Silam yang di tanda tangani 
Kasi Pidsus Kajati Sumsel Hendriyanto SH MH.
 "Namun BPK RI hingga Juni 2020 belum juga 
selesai melakukan audit KN padahal sudah 
mendekati 1 (satu) tahun.  Sehingga perka-
ra dugaan korupsi jual beli gas Perusahaan 
Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) 

belum ada perkembangan signi� kan atau ter-
kesan mandeg di tengah jalan,"imbuhnya.
  Seperti diketahui, Perkara dugaan korup-
si ini berawal dari perjanjian pembelian gas 
bagian negara oleh Pemprov Sumsel kepa-
da KKS Pertamina Hulu Energi (PHE), Tal-
isman dan Paci� c Oil. Perjanjian ini ber-
dasarkan peraturan perundangan dimana 
kewajiban KKS Jambi Merang  memberikan Par-

ticipacing Interest (PI) kepada Pemprov  Sumsel.
  Participacing Interest (PI) ini  dengan kontri-
busi yaitu, PHE 50%, Talisman 25% dan Paci� c 
Oil 25%. Bentuk PI yang di berikan oleh KKS 
Jambi Merang adalah hak membeli gas bagian 
negara dalam rangka meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) Provinsi  Sumatera Selatan.
  Ujuk - ujuk untuk mendapatkan keuntun-
gan sebesar - besar dalam rangka mening-

katkan PAD Provinsi Sumsel namun yg 
terjadi sebaliknya. Keuntungan terbesar didapa-
tkan oleh mitra kerjasama PDPDE Sumsel.
  Hal ini terjadi karena pembagian saham  perusa-
haan patungan yang dibuat sebagai bentuk ker-
jasama tidak berimbang. Pemprov Sumsel yang 
di wakili PDPDE hanya mendapat 15% saham 
perusahaan patungan sementara Mitra Kerjasa-
ma yaitu PT DKLN mendapatkan 85% saham.
  Lebih buruk lagi nasib PDPDE selaku pemilik 
hak membeli gas bagian negara, saham 15% di 
anggap hutang kepada PT DKLN. Dari keuntun-
gan kotor yg di dapat pada kisaran US$ 2,5 per 
MMBTU pada penjualan gas bagian negara ke-
pada � hak ketiga, PDPDE hanya mendapat US$ 
0,1 per MMBTU dalam bentuk fee penjualan.
   Selama masa perjanjian 9 tahun kerjasama, 
PDPDE mendapatkan fee penjualan Rp. 38 
milyar dan mempunyai kewajiban membayar 
hutang saham Rp. 8,05 milyar kepada PT DKLN. 
Sementara itu mitra Kerjasama yaitu PT DKLN 
diperkirakan  mendapatkan bagian keuntungan 
bersih tak kurang lebih US$ 2 per MMBTU.
  Perjanjian kerjasama itu juga mewajibkan 
PDPDE Sumsel menerima orang - orang 
mitra kerjasama menjadi pengurus pe-
rusahaan. "YH" selaku pemegang saham 
PT DKLN menjadi Dirut PDPDE dan "I" 
karyawan PT DKLN menjadi Manager di 
PDPDE  dan keduanya di gaji oleh PDPDE.
   Bila di hitung secara kasar  selisih harga pem-
belian dan penjualan gas bagian negara maka 
keuntungan kotor yg di dapat mendekati Rp. 
1 Trilyun tapi PDPDE cuma mendapatkan ba-
gian keuntungan kurang lebih Rp. 30 milyar 
dan di beri kewajiban membayar gaji pengurus 
perusahaan yang berasal dari mitra kerjasama.
(Dani)

PESAWARAN (FN) 
Pasangan Cabup dan Cawabup H. Dendi Ramad-
hona dan Kol. (Purn) S Marzuki diusung 9 Partai 
Politik (Parpol) melaksanakan acara deklarasi 
dengan tema 'Koalisi Pesawaran Kerja Bersama'. 
Koalisi ini mantap bertarung pada pemilihan 
Kepala Daerah pada 9 Desember 2020 mendatang.
  Adapun tempat acara dilaksanakan di 
Geraha Adora Desa Negeri Sakti Keca-
matan Gedong Tataan, Jum’at (4/9/2020).
 Acara tersebut dihadiri oleh ketua 9 partai 
politik (parpol) dan turut hadir Anggota DPR 
RI Zulki� i Anwar selaku Ketua. Dalam sambu-
tannya, Dendi Ramadhona mengatakan bahwa 
dirinya maju dalam Pilkada dikarenakan ban-
yaknya dorongan yang diberikan kepadanya. 
  "Dikesempatan ini kami berdua diamanatkan 
oleh sembilan pimpinan partai politik. Partai 
punya mekanisme, punya aturan, punya hak veto 
tentang siapa yang akan diusung. Jadi ini bukan 
suara pribadi tapi suara partai, suara rakyat yang 

ada di Kabupaten Pesawaran ini," ujar Dendi. 
 Dendi mengatakan, dukungan dari segenap 
partai koalisi yang menjadi dasar sekaligus 
semangat untuk maju bertarung dalam kon-
testasi pilkada pada Desember mendatang.
 “Kami berdua mendapatkan amanah yang 
besar, ini bukan keinginan kami berdua, bu-
kan keinginan sebagian golongan, tapi ini 
landasan bersama bagaimana melanjut-
kan Pesawaran bisa lebih baik,” ungkapnya. 
 “Dan Dendi juga mengatakan tentunya kami 
memerlukan dukungan dari seluruh tim re-
lawan pendukung dan juga keluarga da-
lam menyongsong 9 Desember nanti, agar 
kami dapat sukses dalam Pilkada,” jelasnya. 
 “Beban cukup berat, incumben harus bisa ber-
buat lebih baik lagi, sebab itu saya akan berjuang 
sekuat tenaga mencurahkan apa yang kami mili-
ki, yang sudah baik kami tingkatkan, yang belum 
baik akan kami perbaiki,” pungkasnya. (fn3)

Koalisi 'Pesawaran Kerja Bersama' Siap 
Menangkan Dendi-Marzuki

Memahami Keindonesiaan Puan Maharani
Oleh: KRT. Oking Ganda Miharja, SH.
SEPERTI kebanyakan orang 
Indonesia, Ketua DPR RI Puan 
Maharani, mengakui dalam 
dirinya mengalir darah nenek 
moyang dari beragam daerah. 
  Dari Garis Ibu yakni Megawati 
Soekarnoputri - Eyang Puteri 
berasal dari Bali bernama Ida 
Ayu Nyoman Rai, Sedangkan 
Eyang Putera berasal dari Jawa 
Timur bernama Raden Soeke-
mi Sosrodihardjo, melahirkan 
Kakek Soekarno. Sedang Nenek 
Fatmawati merupakan puteri 
dari Pasangan Hasan Din dari 
Bengkulu dengan Siti Khadijah 
dari keturunan kerajaan Inder-
apura yang berpusat di Pesisir 
Selatan, Sumatera Barat.  
Dari Garis Ayah yakni H.M. 
Tau� q Kiemas - Kakek dari 
berasal dari Sumatera Selatan 
bernama Tjik Agoes Kiemas 
dan Nenek bernama Hamza-
toen Rosjda dengan Ayah 
berasal dari Pulau Pisang Krui, 
Lampung bernama Joesaki dan 

Ibu dari Batipuh  Tanah Datar, 
Sumatera Barat bernama Tak-
siah. 
  Jadi Mbak Puan Maharani 
mengalir Darah Jawa Timur, 
Bali, Bengkulu, Sumatera Se-
latan, Lampung dan Sumatera 
Barat.
 Jika ditarik Keturunan Patri-
lineal (Laki-laki/Bapak/Kakek/
Eyang Putera dan seterusnya) 
maka, Puan Maharani adalah 
Orang Jawa Timur, Bengkulu, 
Sumatera Selatan dan Lampung.
  Tapi Jika ditarik garis 
Keturunan Matrilineal (Perem-
puan/Ibu/Nenek/Eyang Puteri 
dstnya) maka Puan Maharani 
adalah orang Bali dan Sumatera 
Barat.
 "Selamat Ulang Tahun Ketua 
DPR RI Ibu Puan Maharani. Se-
moga Panjang Umur, Sehat dan 
Sukses Selalu. Aamiin Yra". (*)
 Sekjen BPP Perkumpulan Ad-
vocaten Indonesia (PAI)

Menilik Sejarah Geologi Bangka Belitung
BANGKA BELITUNG (FN) - SEJAUH 
ini kawasan Geopark Indonesia yang tel-
ah diakui oleh UNESCO ialah Kaldera 
Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara. 
Danau ini ditetapkan sebagai UNES-
CO Global Geopark (UGG) pada Agus-
tus tahun lalu. Kaldera Toba terbentuk 
dari ledakan super vulkanik 74.000 tahun 
lalu. Tak hanya Kaldera, sesungguhn-
ya Indonesia menyimpan begitu banyak 
Geowisata (geopark) yang tersebar dari 
Sabang sampai Merauke, sayangnya ka-
wasan tersebut tidak dikelola dengan baik. 
  Dalam lawatan Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala 
Bappenas, Suharso Monoarfa, ke Provin-
si Kepulauan Bangka Belitung (Babel), 
beliau meresmikan pembukaan Pusat In-
formasi Geologi (PIG). Tempat ini akan 
digunakan sebagai wadah informasi bagi 
masyarakat dan bagi para peneliti tentang 
Geosite yang ada di Kepulauan Babel. 
 PIG menampilkan lansekap dan infograf-
is seputar geowisata yang ada di Provinsi 
Bangka Belitung. Pengunjung dapat melihat 
kondisi geologi Pulau Belitung serta meng-
etahui warisan geologi yang ada di sana. Ke-
beradaan PIG diharapkan agar masyarakat 
dapat lebih mengenal dan memahami mak-
na kebumian yang ada di setiap situs-si-
tus penting yang ada di Pulau Belitung.
  Selain meresmikan PIG, Menteri juga 
meninjau kawasan Geopark Kepulau-

an Belitung. Untuk saat ini, Kemen-
terian PPN/Bappenas tengah mem-
perjuangkan agar Geopark Bangka 
Belitung dapat masuk ke dalam da� -
ar geopark yang diakui oleh UNESCO.
   Kepulauan Babel jika dilihat dari se-
jarahnya terbentuk dari hasil aktivitas 
tektonik dan perubahan muka air laut 
pada kisaran 15 -30 juta tahun yang lalu.
    Sekitar 5 juta tahun yang lalu zona sub-
duksi dan sebaran gunung api berkembang 
hampir mendekati keadaan saat ini. Aktif-
itas tektonik ini menyebabkan vulkanisme 
yang semakin intensif  di sepanjang zona 
subduksi. Sementara itu lautan yang ada 
di antara pulau-pulau paparan sunda yang 
dulunya berupa dataran purba termasuk 
Pulau Belitung, relatif stabil. Kondisi ini 
dicirikan oleh rendahnya aktivitas gempa 
anomali gravitasi geostatik yang rendah 
serta tidak adanya akti� tas gunung berapi. 
    Pulau Belitung termasuk ke dalam Peta 
Geologi Lembar Belitung, Sumatera. Pu-
lau ini memiliki kekayaan sumber daya 
alam berupa formasi batuan yakni berupa 
alumunium, pasir berkarbon, dan granit.
   Dalam data yang diperoleh dari PIG, 
Granit di Babel termasuk dalam la-
jur timah berumur perma trias se-
bagai hasil magmatisme yang ber-
hubungan dengan kejadian tektonik.
  Ketika Geopark Kepulauan Babel 
diakui oleh UNESCO, maka geopark ini 

akan diakui pula oleh dunia. Tentun-
ya, akan berefek pada peningkatan pari-
wisata di Pulau Babel dan juga nasional.
 Pengembangan Geopark di Indone-
sia ini menjadi salah satu program kerja 
yang diamanahkan kepada Kementerian 
PPN/Bappenas melalui Peraturan Presi-
den Nomor 9 Tahun 2019. Sesuai dengan 

Perpres ini, Kementerian PPN berkewa-
jiban menyusun perencanaan nasional 
pengembangan taman bumi atau geopark.
 Diharapkan keberadaan Geopark di Indo-
nesia semakin banyak dikenal oleh mas-
yarakat dunia dan menjadi destinasi pari-
wisata baru yang dicintai banyak orang. 
(fn1/Bappenas)

BANGKA BELITUNG (FN) - 
Masih dalam rangka kunjungan kerja Menteri Per-
encanaan Pembangunan (PPN)/Kepala Bappenas di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di hari tera-
khir Menteri Suharso mengunjungi Geosite Tanjung 
Kelayang. Seperti diketahui bawa saat ini Geopark 
Belitung tengah dipersiapkan untuk menarik wisa-
tawan internasional, dan tengah di ajukan kepada 
UNESCO untuk masuk ke dalam UNESCO Global 
Geopark. Geosite ini ini juga masuk dalam daftar 
geosite yang diajukan menjadi geopark internasional.
 Sesuaai dengan penamaannya Tanjung Kelayang, 
merupakan semenanjung yang menjorok ke utara. 
Garis pantai membentang hingga ke pantai Tanjung 
Tinggi di sisi timur. Pantai ini memiliki gugusan batu 
granit raksasa di beberapa sudut. Deretan bebatuan 
ini membentuk barisan yang unik. Di sekitar Tan-
jung Kelayang, terdapat beberapa pulau kecil. Sebe-
lum berkunjung ke pulau kecil tersebut, wisatawan 
akan singgah di Tanjung Kelayang terlebih dahulu.
 Dari Tanjung Kelayang pengunjung bisa ke Pu-
lau Batu Burung Garuda, Pulau Kelayang, hing-
ga Pulau Lengkuas. Jika menilik ke Pulau Batu 
Burung Garuda, terdapat tumpukan batu granit 

yang jika dilihat lebih dalam bentuknya seo-
lah-olah menyerupai Burung Garuda, maka tak 
pelak namanya disebut Pulau Batu Burung Garuda.
 Rombongan Menteri singgah di Pulau Lengkuas 
yang menawarkan pemandangan deretan batu granit 
yang tak kalah cantiknya kemudian makan siang 
bersama Menteri PPN di rumah makan Seafood.
 Tanjung Kelayang memiliki pantai yang in-
dah, dengan tekstur pasir yang halus. Di seke-
liling pantai, wisatawan dapat melihat berag-
am bebatuan besar yang tersebar di sepanjang 
pantai. Jika kita memandangi laut dari bebatuan 
tersebut, akan terlihat indahnya gradasi warna 
laut kebiruan dan deretan pulau kecil yang eksotis.
  Pulau ini tak hanya menyajikan pemandan-
gan pantai yang indah dan eksotik, namun 
juga menyajikan keindahan gua. Gua Ke-
layang ini membentuk deretan bebatuan besar.
 Melihat indahnya geosite ini seharusnya memang 
Geosite Belitung dapat go international. Semoga 
Geosite Belitung dapat dikenal di dunia internasional, 
dan menjadi salah satu aset pariwisata di Indonesia. 
(fn1/Bappenas)
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