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Lampung Utara (FN)-
Hasil Musyawarah Daerah 
(Musda) Kelima (V) Muham-
mad Nuzul Setiawan, S. KM 
terpilih sebagai Ketua De-
wan Pimpinan Daerah Partai 
Keadilan Sejahtera (DPD PKS) 
Kabupaten Lampung Utara ter-
pilih periode 2020-2025.
  Musda V PKS Kabupaten 

Lampung Utara berlangsung 
di Aula DPD PKS Lampung 
Utara, Senin (28/12/2020). Se-
bagaimana diketahui, agenda 
utama dari kegiatan ini salah 
satunya adalah mengukuhkan 
kepengurusan PKS di struktur 
daerah setingkat kabupaten .
  Nuzul Ketua terpilih men-

Muhammad Nuzul Setiawan terpilih 
sebagai Ketua DPD PKS Lampura

Baca ke Halaman 11

Polres Tulang Bawang Bersama Baznas dan Pokdar Kamtibmas Serahkan Bantuan

Tulang Bawang (FN)
Sebanyak 50 orang warga 
masyarakat yang berasal dari 
Kampung Lebuh Dalem, Ke-
camatan Menggala Timur, Ka-
bupaten Tulang Bawang, yang 
terdampak akibat pandemi 
Covid-19 mendapatkan ban-
tuan berupa paket sembilan 
bahan pokok (sembako) dan 

hewan ternak.
 Pemberian bantuan ini 
berlangsung hari Senin 
(28/12/2020), pukul 09.45 
WIB, bertempat di lapangan 
Mako Polres Tulang Bawang.
 “Hari ini kami dari pihak 
Polres bersama Badan Am-
il Zakat Nasional (Baznas) 

Baca ke Halaman 11

Biddokkes Polda Banten Cek Kesehatan 
Personel di Posko PAM Nataru

BANTEN, (FN) - 
Dalam rangka memberikan 
pelayanan kesehatan kepa-
da personel yang bertugas 
melakukan pengamanan Op-
erasi  Lilin Kalimaya 2020, 
Personel Bidang Kedokteran 
dan Kesehatan (Biddokkes) 
Polda Banten melakukan 
pengecekan kesehatan Di 
Pos Pam Ops Lilin Kalimaya 
Pakupatan serang, Minggu 
(27/12/2020) malam.
  Kapolda Banten, Irjen Pol 

Drs. Fiandar melalui Kabid 
Dokkes Polda Banten Kombes 
Pol dr. I Gusti Gede M. Andi-
ka menyampaikan, bahwa pa-
da kegiatan patroli kesehatan 
ini, personilnya memberikan 
pelayanan dan konsultasi kes-
ehatan kepada personel yang 
terlibat dalam pengamanan 
Operasi  Lilin Kalimaya 2020 
guna memelihara kesehatan 
personal dalam melayani akti-
vitas masyarakat.

Baca ke Halaman 11

Layani Masyarakat di Pagi Hari, Ditsamapta Polda Banten 
Rutin  Laksanakan Pengaturan Lalu Lintas

Baca ke Halaman 11

MESUJI, (FN) - 
Sebanyak 174 Kelompok 
Penerima Manfaat (KPM) 
Bantuan Langsung Tunai 
(BLT) Desa Sidang Iso Mukti 

Kecamatan Rawajitu Utara 
kembali menerima bantuan 
penanggulangan Covid-19 
masing-masing sebesar Rp. 
300 ribu. (28/12/20).

  Kepala Desa (Kades) Sidang 
Iso Mukti, Jumiran, menga-
takan BLT yang diberikan 
kali  ini bersumber dari Alo-
kasi Dana Desa (DD) Tahun 

Anggaran 2020 yang menjadi 
kelanjutan  BLT sebelumnya.
 "Baru selesai kita bagikan 
untuk tahap tiga yakni bulan 
Oktober, November dan De-

sember 2020," kata Jumiran.
  Ditambahkannya, pemba-
gian disampaikan pada kelu-
arga pra sejahtera yang sebel-
umnya sudah masuk dalam  

Data (DTSK).
   "Besaran yang diterima 
masing-masing  Rp. 300 ribu 
dan ini adalah untuk kedua. 
Dua triwulan sebelumnya, 
besaran BLT DD per KPM 
masih sebesar Rp. 600 ribu," 
beber Jumiran.
 Pembagian BLT yang dilak-
sanakan di Balai Desa Sidang 
Iso Mukti itu, selain dihad-
iri  Aparatur Desa dan para 
penerima, juga disaksikan 
oleh Babinsa dan Babinkam-
tibmas setempat.
  Disinggung tentang kegia-
tan lain di luar BLT,  Kepa-
la Desa yang baru setahun 
menjabat ini mengemuka-
kan kalau beberapa kegiatan 
fisik yang sudah masuk da-
lam Rencana Kerja Pemba-
ngunan (RKP) tetap masih 
dilaksanakan  meski besa-
rannya tidak seperti sebelum 
pandemi Covid-19.
   "Di antaranya pembangu-
nan 3 unit jembatan, pem-
buatan lapangan volleyball 
juga timbun jalan tanah. 
Semua berjalan  sesuai ren-
cana," pungkas Jumiran. 
(Mihsan)
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Ini Susunan Pengurus PKS Bandar Lampung Periode 2020-2025

BANDARLAMPUNG, (FN) – 
Kepengurusan PKS Bandar Lampung 
periode 2015-2020 resmi berakhir pada 
hari Senin ini, 28/12/2020. Setelah de-
misioner, Bidang Pembinaan Wilayah 
(BPW) Sumatera Bagian Selatan (Sum-
bagsel) membacakan SK penetapan 
dan pengangkatan Dewan Pimpinan 
Tingkat Daerah (DPTD) PKS Kota 
Bandar Lampung periode 2020-2025 
yang dilakukan secara virtual.
   Dalam SK DPP PKS Nomor 54.TD.14/
SKEP/DPP-PKS/2020 nama DPTD 
PKS Bandar Lampung sebagai berikut  
Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) :

Ketua  : Agus Djumadi
Sekretaris : Dedi Garna
Dewan Pengurus Daerah (DPD) :
  Ketua : M Syuhada
Sekretaris :  Sidik Effendi
Bendahara : Agus Widodo
Kaderisasi : Imam Maulana
 Dewan Etik Daerah (DED) :
Ketua : Fahrurozi
Sekretaris: Yuni Karnelis
Setelah dilantik, Ketua PKS Bandar 
Lampung Suhada akan segera meny-
usun struktur organisasi mulai dari 
tingkat kota sampai Kelurahan.
“Insya Allah kami segera membentuk 

kepengurusan baru mulai dari tingkat 
kota sampai kelurahan yang siap men-
jalankan amanah musda,” kata Suhada.
Selain itu, Suhada  juga akan mengger-
akkan mesin partai untuk mempro-
mosikan PKS, khususnya dengan logo 
yang baru, berwarna oranye. 
“Kami akan memasifkan promosi un-
tuk logo PKS yang baru dan tagline 
bersama melayani rakyat, mudah-mu-
dahan masyarakat semakin mudah 
mengingat dan mengenal lambang 
PKS yang berwarna oranye” ujarnya. 
(*/Mihsan)

Musda Ke-V PKS Bandar Lampung Tetapkan 8 Amanat Wajib kepada Pengurus Baru

BANDARLAMPUNG, (FN) - Pas-
ca ditetapkan sebagai pengurus baru 
PKS Bandar Lampung periode 2020-
2025, Dewan Pimpinan Tingkat 
Daerah (DPTD) PKS Bandar Lam-
pung mendapat tugas menjalankan 
amanat musyawarah daerah (musda) 
V yang telah ditetapkan bersama di-
hadapkan Dewan Pimpinan Tingkat 
Wilayah (DPTW) PKS Lampung. 
Senin, 28/12/2020.
 Ketua PKS Bandar Lampung Suhada 
mengatakan bahwa amanat Musda 
ini merupakan kerangka PKS Kota 
Bandar Lampung dalam membuat 
program kerja. Ada delapan amanat 
Musda yang sudah ditetapkan, antara 
lain,  satu meneguhkan visi PKS se-

bagai pelopor partai Islam Rahmatal 
Lil ‘Alamiin bagi masyarakat Bandar 
Lampung. Kedua, bersinergi dengan 
Pemerintah Kota dan berkolaborasi 
dengan seluruh elemen masyarakat 
Bandar lampung untuk menanggu-
langi dampak PANDEMI COVID 19. 
Ketiga, mengokohkan ketahanan kel-
uarga dan Perlindungan anak di Kota 
Bandar Lampung.
  Keempat, menjadikan PKS Kota 
Bandar Lampung sebagai ruang yang 
asyik dan menyenangkan bagi anak 
muda untuk berkreasi dan berekspre-
si. Kelima, mengokohkan soliditas 
anggota, kaderisasi kepemimpinan 
yang efektif dan menerapkan sistem 
manajemen partai yang modern. Kee-

nam, menyiapkan tokoh kader partai 
untuk ikut dalam kontestasi Pileg dan 
Pilkada.
  Ketujuh, meningkatkan partisipasi 
politik PKS Bandar Lampung, den-
gan memperoleh suara diatas 15 pers-
en pada pemilu 2024, dan kedelapan, 
melakukan aktivasi struktur Dewan 
Pengurus Cabang (DPC) dan Dewan 
Pengurus Ranting (DPRA) sebagai 
etalase pelayanan publik ditingkat 
Kecamatan dan kelurahan.
 “Doakan kami mampu menjalankan 
amanat ini dan PKS mampu melayani 
dan memberikan manfaat seluas-luas 
bagi masyarakat Bandar Lampung,” 
kata Suhada. (*/Heru)
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JAKARTA, (FN) - 
Bertempat di Pos Pen-
gamanan Natal 2020 dan 
Tahun Baru 2021 Polsek 
Pesanggrahan Jakarta Se-
latan melaksanakan kegia-
tan Operasi Lilin Jaya 2020 
plus, Sabtu (26/12/2020). 
 Kegiatan diawali dengan 
pelaksanaan apel gabungan 
di depan Pos Pam dipimp-
in langsung  oleh Kapol-
sek Pesanggrahan Kompol 
R Sigit Kumono dengan 
dihadiri Bid Dokes Polda 

Metro Jaya Dr  Dimas Arya 
Ramdhana fan Dr. Rizki 
Caranggono, Lurah Petu-
kangan Selatan Wahyudi, 
Dewan Kota Nurochim dan 
perwakilan dari Puskesmas 
Kecamatan Ani dan Dewi. 
 "Dalam kegiatan ini kami 
melakukan operasi yusti-
si tertib masker, Rapid Test 
dan Sweb Antigen. Selain 
itu juga pembagian masker 
kepada masyarakat sebanyak 
100 buah masker serta pem-
bagian selebaran maklumat 

Kapolri tentang perayaan 
Natal dan Tahun Baru 2021," 
kata Kapolsek Pesanggrah-
an, Kompol R Sigit Kumono. 
 Sigit menambahkan, ada-
pun jumlah yang dilakukan 
pemeriksaan Rapid Test dan 
Sweb Antigen sebanyak 30 
orang. Dari hasil pemer-
iksaan tersebut terdapat 4 
orang dinyatakan reaktif 
 "Yang reaktif akan ditin-
dak lanjuti untuk diserahkan 
pada pihak yang terkait yakni  
Puskesmas Kecamatan  Pe-

sanggrahan," tambah Sigit. 
 Masih dikatakannya, Pol-
sek Pesanggrahan selain 
melaksanakan kewajiban 
melakukan pengamanan ter-
hadap aktivitas masyarakat 
dalam antisipasi libur Natal 
dan Tahun Baru 2021, juga 
sekaligus melakukan upaya 
pengawasan terhadap pendi-
siplinan protokol kesehatan. 
 "Tentunya  dalam upaya 
memutus mata rantai penu-
laran COVID-19," pung-
kasnya. (*/Heru)

Kapolsek Pasanggrahan Gelar Apel Ops Lilin Jaya 2020 Plus

Petugas Ditlantas Polda Lampung Kerik Pengemudi Kendaraan 
Oleng dan Evakuasi Warga 'Terlantar' di Jalur Tol 

LAMPUNG, (FN) - 
Tidak hanya tunai melak-
sanakan tanggung jawab be-
sarnya dalam memastikan ke-
lancaran dan keamanan arus 
mudik Natal 2020 dan Tahun 
Baru 2021, Aksi simpatik di-
tunjukkan Anggota Satuan Pa-
troli Jalan Raya (PJR) Ditlan-
tas Polda Lampung. Dikutip 
dari keterangan tertulis Direk-
tur Lalu lintas Polda Lampung 

Kombes Pol. Donny Daman-
ik, Senin, (28/12/2020).
  Kombes Donny menuturkan, 
hal itu terjadi ketika Anggota 
PJR yang sedang berpatroli di 
ruas Tol Trans Sumatera tepat-
nya di Tol Baker KM 102 Am-
bon, menemukan pengendara 
yang sedang mengendarai 
kendaraannya terlihat oleng 
di jalur Tol. Minggu, 27 De-
sember 2020.

 “Melihat kejadian tersebut 
Anggota berupa memberhen-
tikan kendaraan tersebut,” 
urai Donny.
  Diketahui saat diperiksa 
Petugas, tambahnya, Pen-
gendara tersebut ternyata 
mengalami kelelahan dan 
muntah muntah, sehingga ti-
dak dapat mengontrol kenda-
raannya.
 “Pengendara yang diketahui 

bernama Hendra Gunawan, 
warga Gunung Sari, Abung 
Semuli, Lampung Utara, yang 
mengendarai kendaraan Toy-
ota Calya berNopol BE 1657 
JD bersama Ibunya, ternyata 
mengalami sakit pusing dan 
mual sehingga tidak dapat 
berkonsentrasi dalam men-
gendara. Hal ini dapat mem-
bahayakan diri pengendara 

Baca ke Halaman 10

Kabaharkam Polri Rilis Pengung-
kapan Kasus 16 Ton Bom Ikan 

SURABAYA, (FN) - 
Kepala Badan Pemelihara 
Keamanan (Kabaharkam) 
Polri, Komjen Pol Agus 
Andrianto, pimpin kegia-
tan rilis pers pengungkapan 
kasus tindak pidana bahan 
peledak berupa perakitan 
16,375 ton bom ikan, ber-
tempat di Mako Dit Po-
lairud Polda Jawa Timur, 
Senin, 28 Desember 2020. 
  Dalam kesempatan ini Ka-

baharkam Polri didampingi 
oleh Kakorpolairud Baha-
rkam Polri, Kapolda Ja-
tim, Dirpolair Korpolairud 
Baharkam Polri, dan Ka-
subdit Intel Ditpolair Kor-
polairud Baharkam Polri. 
 Dalam kasus ini, tim gabun-
gan dari Ditpolair Korpo-
lairud Baharkam Polri (tim 
Satgas Gakkum, tim Opsnal 
Subdit Intelair, tim kapal 

19 Pelanggar Prokes di Jembatan Besi dan 
Kalianyar Terjaring Petugas Gabungan

Baca ke Halaman 11

JAKARTA, (FN) - Petugas 
gabungan di Kecamatan Tam-
bora Jakarta Barat  menggelar 
Operasi Yustisi penegakkan 
hukum protokol kesehatan se-
bagai upaya pencegahan dan 
pengendalian Covid-19, Senin 
(28/12/2020).
  Sebanyak 19 orang 
mendapat sanksi karena tak 
menggunakan masker. Pe-
langgar tersebut ditemu-
kan di dua tempat berbeda. 
   Kapolsek Tambora Kom-
pol M Faruk Rozi menga-
takan, dasar dilakukannya 
kegiatan tersebut dari ber-
dasarkan Pergub 79 Tahun 

2020 tentang penerapan di-
siplin dan penegakan hu-
kum protokol kesehatan 
sebagai upaya pencegahan 
dan pengendalian Covid-19. 
 "Untuk hari ini, kami ber-
sama tiga pilar mengada-
kan operasi yustisi di dua 
tempat yakni di kawasan 
Jembatan Besi dan Kalian-
yar," tutur Kompol Faruk.  
  Dia menjelaskan, hasil dari 
operasi itu terdapat 19 pe-
langgar yang ditindak den-
gan rincian sebanyak 17 
disanksi sosial menyapu 
fasilitas umum dan 2 orang 

Baca ke Halaman 10

www.alex71.com
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Advertorial

LAMPUNG SELATAN, (FN) 
  Gubernur Arinal Djunaidi did-
ampingi ketua Tim Penggerak 
PKK Provinsi Lampung, Riana 
Sari Arinal secara resmi membu-
ka beroperasinya taman wisata 
PKK Agro Park yang berlokasi di 
Sabah Balau Kabupaten Lampung 
Selatan pada Senin (28/12) pagi. 
  Acara diawali dengan panen per-
dana  buah melon yang ditanam 
pada tanggal 6 Nopember 2020 
yang lalu, secara bersama yang 
disaksikan oleh beberapa Pejabat 
dilingkungan Pemerintah Provin-
si Lampung dan tamu undangan 
yang hadir kemudian dilanjutkan 
dengan peninjauan kebun buah. 
      Dalam laporannya, Kepala Di-
nas Pertanian Provinsi Lampung, 
Kusnardi mengungkapkan bahwa 
saat ini PKK Agro Park menem-
pati lahan seluas 10 Ha dan sudah 
dimanfaatkan 7 Ha yang telah  
dikembangkan untuk mena-
nam  buah melon dan semang-
ka serta beberapa jenis sayuran. 
  Dalam kegiatan tersebut turut 
hadir dan  berpartisipasi beber-
apa perusahaan yang bergerak 
di bidang Perbenihan, pupuk or-
ganik dan Flori culture (bunga) 
        Sementara dalam sambu-
tannya, Ketua TP. PKK Provin-
si Lampung, Riana Sari Arinal 
menyampaikan harapannya 
agar PKK Agro Park dapat 
bermanfaat baik dari segi Pen-
didikan, Wisata maupun per-
ekonomian bagi masyarakat. 
   “Saya berharap agar PKK Agro 
Park ini  dapat dikelola secara pro-
fesional agar menjadi lokasi wisa-
ta edupark yang dapat mendorong 
perekonomian masyarakat di 
Provinsi Lampung,” ungkapnya. 
      Ketua TP. PKK dalam kes-
empatan tersebut juga menyam-
paikan apresiasi dan ucapan ter-
imakasih kepada pengelola PKK 
Agro Park yang terus melakukan 
pengembangan -pengembangan 
guna perbaikan dan lebih baik 
guna menata PKK Agro Park. 
   Sementara dalam sambutannya, 

Gubernur Lampung mengung-
kapkan bahwa Agro Park ini ha-
rus diinisiasi dengan baik oleh 
semua pihak, seperti Perguruan 
Tinggi, Dinas terkait dan seluruh 
pemangku kepentingan dan se-
cara bersama melakukan pengem-
bangan yang pada akhirnya akan 
menjadi lokasi wisata, Edu wisa-
ta, dan pengembangan lainnya. 
  Walaupun dengan keterbatasan 
areal yang hanya seluas 10 Ha 
ini  Gubernur berharap agar 
pengembangan - pengembangan 
dan inovasi diberbagai hal agar 
dapat  dilakukan, sehingga lahan 
ini dapat menjadi  pusat wisata 
yang diminati, Nantinya ditem-
pat ini akan dikembangkan  juga 
beberapa fasilitas pendukung, 
diantaranya dibidang Peri-
kanan, peternakan dan kuliner. 
   Menurut Gubernur, kegiatan ini 
merupakan salah satu upaya Pe-
merintah Provinsi Lampung da-
lam rangka memberikan ruang hi-
jau diwilayah Provinsi Lampung. 
   Gubernur berpesan agar da-
lam pengelolaannya, PKK Agro 
Park dapat dikelola dengan ma-
najemen yang baik agar dapat 
menjadi salah satu destinasi 
wisata yang menjadi pilihan kel-
uarga, baik dari Lampung mau-
pun dari luar Provinsi Lampung. 
  “Saya Berharap agar Seluruh 
OPD dapat bersinergi untuk men-
dukung program yang sedang kita 
jalankan ini,” harap Gubernur. 
 Disela - sela sambutannya, Gu-
bernur juga menegaskan, bahwa 
dimasa Pandemi Covid-19 ini, 
lokasi wisata harus tetap men-
jalankan protokol kesehatan se-
cara ketat, Mencuci Tangan, Me-
makai Masker dan Menjaga Jarak. 
  Menurut pengelola Kebun Wisa-
ta PKK Agro Park,.lokasi ini  su-
dah dapat dikunjungi setiap hari 
mulai pukul 07.30 WIB sampai 
dengan pukul 16.00 WIB den-
gan harga tiket masuk sebesar 10 
ribu rupiah dan masyarakat sudah 
dapat menikmati destinasi wisata 
ini.(Advertorial)

Resmikan PKK Agro Park, Gubernur Arinal Harapkan Pengembangan  Destinasi Wisata Edupark



BALI, (FN) - 
   Menjelang akhir tahun 2020, 
Menteri Perencanaan Pemban-
gunan Nasional (PPN)/Kepala 
Bappenas Suharso Monoarfa 
menggelar Konferensi Pers ter-
kait pelaksanaan Rencana Kerja 
Pemerintah Tahun 2021, kemu-
dian pencapaian program SDGs, 
program transformasi Ekonomi 
Indonesia, dan juga kelanjutan 
dari Pembangunan Ibu Kota 
Negara. 
 Konferensi pers ini dilakukan 
secara offline dan virtual pada 
hari Senin, 28 Desember 2020 
di Bali.
   Tahun 2021 Pemerintah telah 
membagi fokus pengembangan 
untuk 6 program yakni program 

pemulihan industri, pariwisata, 
dan investasi; Penguatan Sistem 
Ketahanan Pangan; Reforma-
si Sistem Kesehatan Nasional; 
Reformasi Sistem Perlindungan 
Sosial; Reformasi Sistem Ketah-
anan Bencana; dan Penguatan 
SDM melalui Pendidikan dan 
Pelatihan Vokasi.
  Mengenai pencapaian SDGs 
2020, tahun ini dampak pan-
demi dirasakan oleh semua 
lapisan masyarakat, begitu pula 
dengan pencapaian program Tu-
juan Pembangunan Berkelanju-
tan (TPB/SDGs). 
 Menteri Suharso menyam-
paikan bahwa pencapaian SDGs 
di tahun ini sudah hampir 
separuhnya mencapai target.

 “Pencapaian pelaksanaan SDGs 
tergambar dari 280 indikator, 
sekitar 52 persen telah menca-
pai target yang ditetapkan dalam 
Rencana Aksi Nasional (RAN) 
2017-2019, 18 persen menun-
jukkan tren akan membaik, dan 
30 persen yang memerlukan 
perhatian khusus,” ujar Menteri.
  Kedepannya, Kementerian PPN 
Bappenas akan meningkatkan 
sinergi antar pelaku dan sumber 
pembiayaan (antara lain Blend-
ed Finance) dan mempercepat 
Penyelesaian Rencana Aksi Na-
sional (RAN) 2021-2024.
  Pembangunan Nasional perlu 
memberikan perhatian khusus 
pada beberapa program seperti 
penurunan tingkat kemiskinan 

yang semakin melambat, preva-
lensi stunting, wasting, dan de-
fisiensi zat-zat gizi mikro yang 
masih relatif tinggi pada anak 
balita; perlunya peningkatan 
kualitas pembelajaran dan pen-
gajaran,  pemanfaatan energi 
yang lebih efisien, penurunan 
kesenjangan, pengelolaan kon-
servasi perairan yang belum 
efektif, serta ketersediaan data 
yang berkualitas dalam men-
dukung perencanaan dan pen-
gambilan kebijakan yang tepat. 
   Dalam kesempatan ini pula, 
Menteri Suharso menyampaikan 
bahwa Bappenas akan terlibat 
dalam redesain Transformasi 
Ekonomi di Indonesia Pasca 
Covid-19. Pandemi Covid-19 

telah mengganggu pencapaian 
Visi Indonesia 2045 untuk itu 
diperlukan desain baru sebagai 
langkah pemulihan ekonomi 
dan membawa Indonesia untuk 
keluar dari status Middle In-
come Trap.
  Transformasi ekonomi sejatin-
ya dilakukan untuk mengubah 
struktur perekonomian dari 
lower productivity to higher pro-
ductivity sectors, meningkatkan 
produktivitas di masing-masing 
sector, dan juga meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi. 
  Sedangkan urgensi redesain 
transformasi ekonomi adalah 
untuk mengangkat Trajectory 
Ekonomi Indonesia.
“PR Besar Indonesia tidak saja 

Pemulihan Ekonomi Nasion-
al, namun juga Transformasi 
Ekonomi dalam jangka menen-
gah dan panjang yang harus 
dilakukan dari sekarang,” ung-
kap Menteri.
  Bappenas telah menyiapkan 
6 strategi besar Transformasi 
Ekonomi Indonesia yang berte-
ma Build Forward Better, strate-
gi pertama yakni SDM Berdaya 
Saing; Kedua, Produktivitas Sek-
tor Ekonomi; Ketiga, Ekonomi 
Hijau; Keempat, Transforma-
si Digital; Kelima, Integrasi 
Ekonomi Domestik; dan Kee-
nam Pemindahan Ibukota Neg-
ara Baru. (fn1)
 Tim Komunikasi Publik
Kementerian PPN/Bappenas
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Emrus Beri Saran KOMUNIKASI kepada Jubir Satgas Penanganan COVID-19

Nasional

JAKARTA, (FN) - 
Pernyataan Juru bicara Satgas Penanganan 
COVID-19 Wiku Adisasmito sebagaimana 
ditayangkan dalam salah satu media online 
nasional yang mengatakan jika kasus aktif 
Corona selalu naik setelah libur pan-
jang. Dalam link berita tersebut, 
Satgas juga menga-
takan masyarakat 
sedang menggali 
kuburannya 
sendiri jika 
tak belajar dari 
pengalaman. 
Menuai tangga-
pan serius dari 
Komunikolog 
Indonesia, 
Emrus 
Si-

hombing. Sabtu (26/12). 
Sumber berita pada alin-

ea 6 seperti yang dimuat 
pada link berita di bawah 
ini, menyebutkan, “Jika 
keadaan ini dibiarkan ter-
us menerus, masyarakat 
seperti sedang menggali 
kuburannya sendiri.” 
 Menurut hemat saya, 
kata Emrus, dari aspek 
komunikasi, pesan tersebut 

belum  berada pada gra-
dasi persuasi dan 

kebersamaan 
yang meng-

gembira-
kan.  
 Se-
bagai 
seo-

rang komunikolog, menurut 
hemat saya, agar lebih meresap 
dan efektif sebaiknya, konstruk-
si pesan tersebut  berada pada 
gradasi persuasi yang lebih meng-
gembirakan, maka pesan tersebut 
sebaiknya sebagai berikut, “Jika 
keadaan ini dibiarkan terus 
menerus, kita seperti sedang 
menggali kuburan kita sendiri.” 
urai dia. 
  Atau agar lebih persuasif, Emrus 
menyarankan, bisa sebagai 
berikut: 
“Jika keadaan ini dibiarkan terus 
menerus, kita akan sulit keluar 
dari persoalan pandemi Covid-19 
yang sampai saat ini belum dapat 
kita pastikan bersama kapan 
berakhir. Mari kita semua, tanpa 
kecuali, di setiap kelompok sosial 
manapun kita berelasi, kita harus 
patuh menggunakan protokol 
kesehatan secara sukarela dan 
ketat.” papar Akademisi UPH itu. 

Bersama kita bisa “mengalahkan” 
Covid-19 yang tidak punya akal 
dan perasaan dengan kesadaran 
tinggi, sikap yang mendukung 
dan perilaku taat protokol 
kesehatan. Jika kita ego pribadi 
atau sektoral, kita rapuh melawan 
pandemi covid-19. 
 Artinya, sebut Emrus, jika 
salah satu dari dua pesan di atas 
yang digunakan, maka mampu 
melahirkan kebersamaan dan 
kesetaraan antar partisipan (yang 
menyampaikan dan yang meneri-
ma pesan) komunikasi. 
   Berikut Linknya, ungkap 
Emrus: 
Satgas Sebut Warga Gali Kubur 
Sendiri Jika Biarkan Kasus Coro-
na Terus Naik 
https://news.detik.com/beri-
ta/d-5308506/satgas-sebut-war-
ga-gali-kubur-sendiri-jika-biar-
kan-kasus-corona-terus-naik 
 Adapun Isi link berita terse-

but membeberkan bahwa, 
Juru bicara Satgas Penanganan 
COVID-19 Wiku Adisasmi-
to mengatakan kasus aktif 
Corona selalu naik setelah libur 
panjang. Satgas mengatakan 
masyarakat sedang menggali 
kuburannya sendiri jika tak bela-
jar dari pengalaman. 
  “Setiap kenaikan kasus aktif se-
lalu diiringi oleh kenaikan persen 
daerah yang tak patuh protokol 
kesehatan dan selalu berawal 
dari event libur panjang. Kemu-
dian, meskipun testing mingguan 
meningkat, hal baik tersebut tak 
dibarengi dengan penurunan 
kasus aktif,” jelas Wiku dalam 
jumpa pers yang disiarkan You-
Tube BNPB, Kamis (24/12/2020). 
 Wiku mengatakan kenaikan 
kasus aktif ini merupakan 
bukti bahwa masyarakat masih 
ceroboh dalam mematuhi 
protokol kesehatan. Padahal pan-

demi Corona belum berakhir. 
  “Ini adalah bukti masyarakat 
masih ceroboh sehingga mereka 
membahayakan diri sendiri dan 
orang lain di tengah pandemi 
yang belum berakhir ini,” jelas 

dia. 
  Wiku mengingatkan, jika 
keadaan ini dibiarkan terus me-
nerus, masyarakat seperti sedang 
menggali kuburannya sendiri. 
  “Jika keadaan ini terus ber-

langsung, ini seperti kondisi 
di mana masyarakat menggali 
kuburnya sendiri,” ungkap Wiku. 
  Wiku juga menjabarkan data 
terkait kenaikan kasus aktif 
setelah momen libur panjang. 

Data itu dimulai sejak pertengah-
an 2020 ketika ada libur panjang 
pada 22-25 Mei. 
 “Kenaikan kasus aktif semakin 
lama semakin cepat. Sebelumn-
ya, pada periode Maret hingga 

Juli, kasus aktif meningkat dari 
1.107 kasus menjadi 37.342. Dan 
ini membutuhkan waktu 4 bulan. 
Peningkatan kasus aktif ini juga 
diikuti dengan peningkatan test-
ing mingguan hingga 50 persen. 

Pada periode ini peningkatan 
dibarengi dengan event libur 
panjang Idul Fitri pada 22 sampai 
25 Mei 2020,” tuturnya. (*/fn)

SDGS DEKATI TARGET, MENTERI PPN SIAP REDESAIN SISTEM TRANSfORMASI EKONOMI



JAKARTA, (FN) - 
Polsek Cengkareng bersama 3 
Pilar dalam upaya menekan la-
ju penyebaran virus Covid-19 
diwilayahnya, menggelar ke-
giatan operasi kemanusiaan 
dengan memberikan rap-
id test gratis bagi pengguna 
jalan maupun pengendara 
jalan yang melanggar protokol 
kesehatan yang melintas di 
sekitar trafight light Ceng-
kareng Jakarta Barat, Selasa, 
29/12/2020.
   Kapolsek Cengkareng Polres 
Metro Jakarta Barat Kompol 
Egman Menjelaskan bahwa 
kegiatan operasi kemanusiaan 
ini kami lakukan bersama 3 
pilar yaitu dari danramil dan 
sat pol pp guna menekan laju 
penyebaran virus Covid -19.
  "Kegiatan ini kami lakukan 
secara continued selama ops 
lilin jaya 2020, kami melaku-
kan Rapid Test bagi penggu-
na maupun pengendara jalan 
yang melanggar protokol kes-
ehatan," ujar kompol egman 
saat dikonfirmasi.
  Egman menuturkan dalam 
operasi kemanusiaan ini ba-
gi yang kedapatan melanggar 
prokes kami tidak melakukan 
penindakan artimya dalam 

operasi kemanusiaan ini ba-
gi yang kedapatan melanggar 
protokol kesehatan kami laku-
kan rapid test tak hanya itu 
saja kami juga memberikan 
paket sembako.
   Kami berharap dengan tin-
dakan yang kami lakukan 
secara berkelanjutan dapat 
menekan angka penyebaran 
wabah virus Covid 19 serta 
Himbauan yang kami lakukan 
kepada masyarakat member-
ikan kesadaran untuk lebih 

peduli menerapkan protokol 
kesehatan ditengah pandemi 
Covid-19 saat ini sesuai den-
gan anjuran Pemerintah.
  "Operasi kemanusiaan ini 
kami menyediakan 100 rap-
id test setiap harinya selama 
ops lilin jaya 2020, hari ini 
kami menjaring 20 pelanggar 
Prokes dari hasil rapid test 
pelanggar dengan hasil non 
reaktif," pungkasnya.
 Sementara dalam kesem-
patan yang sama Danramil 

Cengkareng Kapten cpl Edi 
moerdoko menerangkan ka-
mi bersinergi dengan 3 pilar 
Cengkareng dalam operasi 
kemanusiaan ini yang digelar 
oleh polsek Cengkareng ber-
sama urkes Polres Metro Ja-
karta Barat.
 "Kita mengetahui bahwa pen-
anganan Covid-19 ini kita 
tidak bisa melakukan hanya 
satu pihak saja melainkan se-
cara bersama sama dan peran 
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PRINGSEWU, (FN) - 
Operasi Lilin 2020, Satuan 
lalu Lintas Polres pringsewu 
dengan dibantu aparat TNI 
kembali bagikan masker dan 
pamflet Maklumat Kapolri 
kepada warga di Jalan jendral 
Sudirman Pringsewu tepatn-
ya di depan pos pengamanan 
Natal dan tahun baru Kom-
pleks pendopo Pringsewu, 
Senin (28/12/20). 
 Kegiatan tersebut dipimp-
in langsung Ipda Madiyan-
to selaku Kapospol Ops Li-
lin Krakatau  2020 Polres 

Pringsewu.
 Pembagian masker dan mak-
lumat diberikan kepada pen-
gendara roda dua, pengenda-
ra roda empat atau lebih dan 
masyarakat yang melintas.
 Ipda Madiyanto mengatakan, 
penyelenggaraan Operasi Lil-
in 2020 kali ini cukup berbeda 
dibandingkan tahun-tahun 
sebelumnya. Sebab, personel 
di lapangan tak hanya seba-
tas menjaga keamanan dan 
ketertiban masyarakat, tetapi 
juga memastikan penerapan 
protokol kesehatan benar-be-

nar dipatuhi.
 “Selain memberikan masker 
kepada masyarakat, kami juga 
mensosialisasikan Maklumat 
Kapolri nomor 3 tahun 2020 
tentang kepatuhan terhadap 
protokol kesehatan dalam 
pelaksanaan Libur Natal 2020 
dan Tahun Baru 2021. Dalam 
Maklumat tersebut disebut-
kan bahwa dalam perayaan 
Natal dan Tahun Baru untuk 
tidak menyelenggarakan per-
temuan/kegiatan yang men-
gundang kerumunan,” teran-
gnya.

 Dirinya berharap, melalui 
kegiatan ini masyarakat ter-
utama para pengguna kend-
araan bermotor bisa terus 
mengenakan masker dan 
mematuhi protokol keseha-
tan sebagai upaya mencegah 
penyebaran Covid-19.
 “Selain itu Personel juga 
mengingatkan kepada mas-
yarakat untuk selalu tertib 
dan mematuhi aturan berla-
lu lintas guna meminimalisir 
potensi terjadinya kecelakaan 
lalu lintas,” pungkasnya.
 (Davit)

Jelang 2021, Belum Satupun 
Daerah Di provinSi lampung 
BerStatuS Zona hiJau

BANDAR LAMPUNG, (FN)   
Perjuangan keras Tim Sat-
gas Percepatan Penanganan 
Penyebaran Covid-19 wilayah 
Provinsi Lampung tampak-
nya masih belum bisa diken-
durkan dalam kurun waktu 
dekat. Dari Data harian yang 
dirilis Tim Satgas per Senin 

(28/12/2020).
  Masyarakat yang terpapar 
Virus Covid-19, sudah men-
capai 6.040 kasus. Sebanyak 
4.346 pasien telah selesai 
melaksanakan isolasi dan 309 
kasus kematian.
 Merunut ke Data tercatat 
sebelumnya, tepatnya usai 
penyelenggaraan Pilkada ser-
entak Pada 23 November 2020 
lalu, Tim Satgas Covid-19 
menyebut tiga daerah di Lam-
pung yang berstatus zona 
merah. Seperti Bandar Lam-
pung, Metro dan Lampung 
Tengah.
 Pada perkembangannya ada 

Baca ke Halaman 10

Baca ke Halaman 10

Pengungkapan Kasus di Polres 
Lamtim Tahun 2020 Meningkat 

Lampung Timur (FN)
  Indikator keberhasilan dan 
kinerja Pengungkapan Kasus 
Tindak Pidana, yang dilaku-
kan oleh Institusi Kepolisian 
di wilayah hukum Polres 
Lampung Timur, (Lamtim) 
pada Tahun 2020 meningkat 
34 %, dibandingkan Tahun 
2019.
 Hal tersebut disampaikan 

oleh Kapolres Lampung 
Timur AKBP Wawan Seti-
awan, pada Selasa (29/12), 
saat menggelar Konferensi 
Pers tentang Data Kinerja 
Penanganan Perkara selama 
Tahun 2020.
 Pihaknya mengungkapkan 
bahwa pada Satuan Narkoba, 
Laporan Polisi yang ditan-

Baca ke Halaman 10
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Pemdes simPang mesuji Kebut 
Pembangunan melalui dana desa

MESUJI, (FN) - 
Melalui dana desa (DD) tahun 
2020, Desa Simpang Mesuji 
yang di nahkodai Supardi se-
laku Kepala Desa terus berbenah 
melakukan pembangunan dise-
gala lini, mulai dari penyaluran 
bantuan, pengerasan badan jalan 
sampai pembangunan sumur 
bor.
 Seperti yang diungkapkan Sispi-
adi Sekretaris Desa (Sekdes) me-

wakili Supardi, menerangkan.
  Menurut dia, Desa Simpang 
Mesuji terus melakukan pem-
benahan disemua sektor yang 
tetap menerapkan protokol kes-
ehatan. Terlebih pada masa pan-
demi Covid-19 saat ini.
 Dikatakan Sispiadi, program 
dan kegiatan Desa Simpang 
Mesuji memiliki beberapa item 
diantaranya, pembangunan 

MESUJI, (FN) - 
Progres pembangunan Ge-
dung Balai Desa Panggung 
Jaya Rawajitu Utara (RJU) 
Kabupaten Mesuji memasuki 
tahap dua, dan sudah menca-
pai 70 persen pengerjaan sam-
pai dengan selesai.
 Hal itu diungkapkan Sek-
retaris Desa (Sekdes) Mu-
hammad Iqbal mewakili Ate 
Rukmana selaku Kepala Desa, 
Selasa, 29 Desember 2020.
 Iqbal menjelaskan, untuk 
program pembangunan yang 
sudah dilaksanakan di De-
sa Panggung Jaya khususnya 

kegiatan fisik hanya pemba-
ngunan gedung balai desa, 
bersumber dari Alokasi Dana 
Desa (ADD) dan baru menca-
pai dua tahapan. Tahap perta-
ma di mulai sejak tahun 2019 
dengan anggaran 200 juta dan 
untuk tahap kedua di tahun 
2020  sekitar 156 juta rupiah.
 "Kalau persentase bangunan 
sampai saat ini sekitar 70 pers-
en. Dan untuk rencana kelan-
jutanya tergantung bantuan 
dari pemerintah kabupaten.  
Karena balai desa ini bersum-
ber dari alokasi dana desa," 

BANDARLAMPUNG, (FN) 
Kepala Kepolisian Resort Ko-
ta Bandarlampung memberi 
apresiasi dan penghormatan 
yang tinggi kepada mas-
yarakat Bandarlampung ser-
ta Anggota yang telah men-
jalankan tugas dan fungsinya 
selama ini.
  Hal tersebut di tegaskan 
Kapolresta Bandarlampung 
Kombes Pol. Yan Budi Jaya ke-
tika menggelar ekposes akhir 

tahun di jajarannya di Markas 
Kepolisian Resort Kota Ban-
darlampung, Selasa, 29 de-
sember 2020.
   “Meski angka kriminalitas di 
wilayah hukumnya meningkat 
selama 2020 yang mencapai 
2.336 kasus, namun kondusi-
fitas masyarakat di Bandarla-
mpung masih terjaga,” ungkap 
Yan Budi.
  Ada peningkatan 31 persen 
atau 602 kasus tingkat krim-

inalitas yang naik, namun 
ada beberapa tersangka yang 
turut diamankan, merupakan 
pelaku yang menjadi target 
utama dan hal ini menjadi 
salah satu prestasi, yakni seo-
rang buronan pembunuhan 
Kapolsek Bambangan Umpu, 
AKP Wiyono pada tahun 2008 
lalu yang ditangkap jajaran Sa-
treskrim karena terlibat kasus 
Curanmor di a4 TKP di Ban-
darlampung, tambahnya.

  Disamping itu di Satuan Lalu 
lintas, para anggota berpresta-
si mengungkap sejumlah 
pengedar narkoba dan para 
pelaku kriminalitas bersenpi. 
Seperti yang di ungkap pada 
5 Oktober lalu di terminal Ra-
jabasa dan Tugu Raden Intan 
Bandarlampung lampung, pa-
da 11 November 2020.
   Sedangkan dalam pengung-
kapan Narkoba, Sat Narko-

satu RamPoK di mininaRKet PRingsewu tewas dalam aKsi KejaR-KejaRan

PRINGSEWU, (FN) - 
Seorang kawanan rampok 
diinformasikan tewas dalam 
aksi kejar-kejaran usai beraksi 
di Minimarket Alfamart yang 
berlokasi di Jalan Lintas Barat 
Pekon Ganjaran, Kecamatan 
Pagelaran Pringsewu, Selasa 
(29/12) sekitar pukul 03.30 
Wib.
  Berdasarkan informasi yang 
dihimpun kawanan rampok 

tersebut diketahui berjumlah 
empat orang dengan meng-
gunakan mobil Avanza warna 
silver berplat A.
  Sementara berdasarkan am-
atan rekaman CCTV berdur-
asi 2.50 menit yang diterima 
wartawan koran ini, sebelum 
melaksanakan aksinya, tam-
pak mobil mereka mendekati 
minimarket lalu 3 orang terli-
hat berada disana.

 Pada tayangan awal, dua 
orang pria berada didekat pin-
tu minimarket, seorang keluar 
dari dalam mobil. Beberapa 
detik kemudian, dua pria ini 
mendekati pintu mininarket.
 Selanjutnya, dua pria itu 
diperkirakan memegang alat 
hendak mencongkel pintu 
minimarket. Tidak berapa 
lama, seorang pelaku duduk 
di kursi yang berada didepan 

minimarket soerangnya tetap 
mencongkel.
  Pada detik 0.52 tayangan itu, 
kembali terlihat seorang pria 
mendekati pria yang sedang 
duduk. Seorangnya tetap be-
rusaha mencongkel pintu.
 Pada menit ke 02.22, tam-
pak sebuah mobil datang dan 
langsung parkir didekat mobil 
avanza. Tiba-tiba ketiga orang 
tersebut menyeruak berlari 
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Pemdes Panggung Jaya (RJU) Alokasikan Angggaran 
Dana Desa Pembangunan Gedung Balai Desa



BANDARLAMPUNG, (FN) - 
Hasil kerja keras Gubernur 
Lampung Arinal Djunaidi 
dan seluruh jajaran di Provin-
si Lampung dalam menan-
gani Covid-19 mendapatkan 
apresiasi dari Pemerintah 
Pusat berupa Dana Insentif 
Daerah (DID).
 Sebagian dana ini digunakan 
Pemprov Lampung untuk 
pengadaan 1,34 juta mask-
er, 17 unit alat cuci tangan, 
dan 1.241 sekat pembatas 
kasir untuk Kabupaten/Kota 
Se-Provinsi Lampung.
  Masker, alat cuci tangan, dan 
sekat pembatas kasir tersebut 

didistribusikan Wakil Gu-
bernur Lampung Chusnunia 
Chalim (Nunik) kepada Per-
wakilan Pemerintah Kabu-
paten/Kota Se-Provinsi Lam-
pung, di Gedung Pusiban, 
Komplek Kantor Gubernur, 
Bandarlampung, Selasa 
(29/12/2020).
  Dalam kesempatan itu, 
Wagub Nunik menjelaskan 
bahwa di tengah situasi yang 
sulit ini, meskipun kita ti-
dak melakukan kebijakan 
PSBB, Pak Gubernur Arinal 
telah memimpin penanga-
nan Covid-19 dengan sangat 
maksimal. 

  “Oleh karena itu, Pak Gu-
bernur mendapatkan apre-
siasi dari Pemerintah Pusat 
berupa Dana Insentif Daerah 
(DID) yang kemudian sebagi-
annya kita gunakan pada hari 
ini untuk pengadaan pendis-
tribusian masker, alat cuci 
tangan, dan sekat pembatas 
kasir,” jelas Wagub Nunik.

Wagub Nunik menuturkan 
bahwa Pak Gubernur Ari-
nal sangat kerja keras dalam 
meningkatkan jajarannya 
untuk bekerja keras agar di 
tengah pandemi Covid-19 ini 
tetap harus produktif, meng-

gerakkan Provinsi Lampung 
kearah kemajuan agar bisa 
tetap membangun dan mem-
perjuangkan kesejahteraan.
  “Dengan adanya bantuan 
ini, diharapkan dapat mem-
permudah agar di wilayah 
bapak ibu semua tetap dapat 
beraktivitas, menggerakkan 
roda ekonomi, namun tetap 
menerapkan protokol keseha-
tan sehingga dapat menekan 
penyebaran Covid-19,” ujar 
Wagub Nunik.
 Sementara itu, Kadis Ko-
perasi dan UKM Provinsi 
Lampung Agus Nompitu 
menjelaskan bahwa kegia-

tan pendistribusian masker, 
alat cuci tangan, dan sekat 
pembatas kasir ini bertujuan 
untuk mendorong pemu-
lihan ekonomi di Provinsi 
Lampung serta penanganan 
Covid-19 bidang kesehatan 
dan bantuan sosial.
  Agus Nompitu melaporkan 
bahwa jumlah pengadaan be-
lanja barang yang diserahkan 
kepada masyarakat/pihak 
ketiga yaitu pertama, pen-
gadaan masker sebesar Rp3,4 
miliar dengan total masker 
sebanyak 1,34 jtua masker 
yang terdiri dari masker ber-
logo sebanyak 140 ribu buah 
dan masker tanpa logo seban-
yak 1,2 juta buah. 
   Kedua, Pengadaan alat cu-
ci tangan sebanyak 17 unit 
dengan anggaran Rp 34 juta; 
dan Ketiga, pengadaan sekat 
pembatas kasir sebanyak 
1.241 kios dengan anggaran 
Rp 241 juta.
  Agus Nompitu melanjutkan 
bahwa untuk pendistribusian 
masker diberikan kepada 10 
Kabupaten/Kota yang tidak 
menerima DID, Tim Peng-
gerak PKK, Posko Satgas 

Covid-19, Dinas perhubun-
gan Provinsi Lampung, dan 
Forum Kerukunan umat be-
ragama (FKUB) dengan total 
1,34 juta masker. 
  Lebih lanjut, Agus Nompitu 
menuturkan bahwa pendis-
tribusian masker yang telah 
dilaksanakan yaitu tim Peng-
gerak PKK sebanyak 300 ribu 
buah masker, dan Dinas Per-
hubungan Provinsi Lampung 
sebanyak 5 ribu buah masker. 
Pendistribusian masker juga 
telah dilakukan oleh 5 (lima) 
Kabupaten (Lampung Ten-
gah, Tanggamus, Pesawaran, 
Mesuji, dan Pesisir Barat) 
yang telah menerima DID 
dengan total 550.238 masker.
 “Untuk Alat cuci tangan di-
distribusikan ke Kota Bandar 
Lampung sebanyak 8 unit, 
Lampung Selatan 2 Unit, 
Pringsewu 2 Unit, dan Dinas  
Unit. Dan untuk sekat pem-
batas kasir didistribusikan 
ke Lampung Selatan 50 pem-
batas, Pringsewu 50 pem-
batas, dan KUD Mina Jaya 
141 pembatas,” jelasnya.
 (Adpim/Red)
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Advertorial
daPat did Penanganan Covid-19, PemPRov lamPung belanja RP3,4 miliaR untuK 1,34 juta masKeR

Ketum Perwosi Lampung Silaturahmi Bersama Atlet dan Pelatih Wanita



BANDARLAMPUNG, (FN) - 
 Gubernur Arinal Djunaidi didampin-
gi Kepala Dinas Kominfotik Provinsi 
Lampung, Achmad Chrisna Putra, 
melaksanakan kegiatan silaturahmi 
dengan insan pers di lingkungan Pe-
merintah Provinsi Lampung, bertem-
pat di Mahan Agung, Selasa (29/12).

  Dalam laporannya, Kepala Dinas 
Kominfotik Provinsi Lampung, Ach-
mad Chrisna Putra mengungkapkan 
bahwa kegiatan ini dilaksanakan se-
bagai bentuk perhatian Pemerintah 
Provinsi Lampung sekaligus men-
yampaikan hasil pembangunan di 
tahun 2020 serta pembangunan yang 

akan dilaksanakan di masa men-
datang.
  Acara silaturahmi antara Gubernur 
Lampung dengan Insan Pers diiku-
ti oleh Pimpinan Redaksi beberapa 
Media dan Insan Pers di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Lampung.
 Gubernur Arinal dalam sambutann-

ya mengungkapkan bahwa Pemerin-
tah Provinsi Lampung berkomitmen 
untuk terus mendorong percepatan 
pembangunan yang tertuang dalam 
Visi - Misi Gubernur dan Wakil Gu-
bernur serta 33 Janji Kerja.
  Sementara itu, dalam rangka men-
dukung diterapkannya Undang-Un-
dang No.14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik,  Gu-
bernur menyampaikan bahwa se-
tiap Lembaga yang melaksanakan 
pelayanan publik harus secara ter-
us menerus melakukan perbaikan, 
meningkatkan kinerja  dan pe-
layanan, sehingga keterbukaan in-
formasi dapat dirasakan manfaatnya 
oleh masyarakat luas.
 Upaya Pemerintah Provinsi Lam-
pung untuk melaksanakan keter-
bukaan informasi, salah satunya di-
tuangkan dalam bentuk pelayanan 
informasi melalui Komisi Informasi 
dan PPID.
  Saat ini Pemerintah Provinsi Lam-
pung telah memiliki berbagai saluran 
informasi yang dapat diakses secara 
langsung dengan menghadirkan in-
formasi di berbagai Media Sosial 
yang dikelola langsung oleh Tim Di-
nas Kominfotik Provinsi Lampung, 
sehingga masyarakat dan insan pers 
dapat mengetahui secara langsung 
pembangunan yang telah dilak-
sanakan, sedang dilaksanakan dan 
akan dilaksanakan oleh Pemerintah 
Provinsi Lampung. 
  Melalui acara silaturahmi ini, Gu-
bernur Arinal berharap dapat terjalin 
hubungan yang baik antara Pemerin-
tah Provinsi Lampung dengan insan 
pers.
  Dalam kesempatan tersebut, Gu-
bernur Arinal menyampaikan ha-
sil pembangunan di masa kepemi-
mpinannya, diantaranya beberapa 
keberhasilan Pemerintah Provinsi 

Lampung di tahun 2020 yang ber-
hasil meraih beberapa penghargaan 
nasional di berbagai bidang.
  Sementara itu pembangunan obyek 
wisata unggulan di Bakauheni juga 
menjadi perhatian dan prioritas pem-
bangunan yang  diharapkan dapat 
terealisasi di tahun 2022, dengan 
dukungan 3 Menteri sekaligus yang 
telah menyetujui pembangunannya, 
yaitu Menteri Perhubungan, Menteri 
BUMN dan Menteri Pariwisata.
  "Ini merupakan sejarah, pertama ka-
linya tiga Menteri hadir bersama dan 
mendukung pembangunan," ungkap 
Gubernur. 
Gubernur juga menyampaikan apre-
siasi dan penghargaan kepada in-
san pers di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Lampung yang selama ini 
telah mendukung pembangunan di 
Provinsi Lampung melalui pemberi-
taan-pemberitaan yang obyektif.
  Diungkapkan pula bahwa sebagian 
besar penduduk Lampung adalah 
petani, untuk itu Gubernur men-
dorong pembangunan di bidang per-
tanian dengan salah satu upayanya, 
yaitu menyejahterakan masyarakat 
petani melalui Kartu Petani Berjaya 
yang diharapkan dapat menjadi con-
toh bagi daerah lain di Indonesia, 
mengingat saat ini Provinsi Lampung 
merupakan Lokomotif Pertanian di 
Indonesia.
  Di bidang tata kelola penanganan 
dan pencegahan Covid-19, Provinsi 
Lampung mendapat predikat terbaik.
 Menurut Gubernur, Pemerintah 
Provinsi Lampung terus melakukan 
upaya mendorong pembangunan 
dan melakukan inovasi-inovasi. Hal 
tersebut telah dibuktikan dengan 
diraihnya Innovative Government 
Award 2020 yang diberikan oleh Pe-
merintah Pusat kepada Pemerintah 
Provinsi Lampung. (Kmf/Indra)
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Silaturahmi dengan Insan Pers, Gubernur Arinal Bahas Percepatan Pembangunan

Pengurusan DPC LSM Majas Lampung Utara Resmi Dikukuhkan 

Baca ke Halaman 11



10
Terbit Perdana  SKU Fakta News 1 September 2007Edisi 622-Tahun Ke-XIV Minggu Perdana 1 Januari 2021 https://mediafaktanews.com

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

Sambungan
19 Pelanggar Prokes di Jembatan Besi
dikenakan sanksi administra-
si dengan total Rp 250 ribu. 
 "Kami terus mengimbau ke-
pada masyarakat untuk patuhi 
protokol kesehatan seperti 
memakai masker, mencu-

ci tangan dengan sabun dan 
menjaga jarak. Pandemi 
Covid-19 ini belum berakhir, 
jadi mari bersama-sama kita 
lebih disiplin lagi," tutupnya. 
(Heru/Hms)

Petugas Ditlantas Polda Lampung
maupun kendaraan lain nya,” 
ungkap Donny. 
  Ditambahkan Donny kemu-
dian, Anggotanya saat itu juga 
menggantikan posisi Sopir di 
kendaraan tersebut hingga ke 
Rest Area KM 116 Ambon.
 ‘Ya, Anggota juga sempat 
mengerik tubuh pengendara 
di rest area, karena diketahui 
Hendra masuk angin. Sehing-
ga Anggota berupaya melaku-
kan pemeriksaan kesehatan 
sederhana. Setelahnya pen-
gendara merasa enak dan bisa 
melakukan perjalanan kem-
bali,” rinci Donny.
  Sehari sebelumnya juga pada 
Sabtu, 26 Desember 2020, An-
ggota PJR Ditlantas menemu-
kan seorang Ibu dengan dua 
anaknya berjalan kaki di bahu 
jalan KM 114 jalur B saat hu-
jan deras. Diketahui Ibu dan 
anak ini sempat ditelantarkan 
suaminya karena berteng-
kar, sehingga ibu dan anak 

tersebut lari dan pergi hingga 
ditemukan Petugas.
 “Ibu ini ternyata habis ber-
tengkar dengan suaminya, se-
hingga ibu tersebut diturunk-
an ditengah jalan bersama 
anak anaknya. Rencana mere-
ka akan pulang ke Jakarta dari  
Bandarlampung,” kata Donny.
  Namun, kata Donny menim-
pali, Anggota langsung 
melakukan evakuasi terha-
dap ibu dan anak tersebut 
dan di tempatkan di Polsek 
terdekat yakni Polsek Tegine-
neng, Pesawaran. Petugas pun 
langsung memberikan perto-
longan dan melakukan kontak 
langsung terhadap kepala kel-
uarga tersebut dan dilakukan 
mediasi. 
  “Hingga akhirnya satu kelu-
arga itu pun kembali bersatu 
untuk melanjutkan perjala-
nannya pulang ke Jakarta,” 
pungkas Kombes Pol. Donny 
Damanik. (*/fn)

Jelang 2021, Belum Satupun
dua daerah beralih zona. Na-
mun sayangnya, Bandar Lam-
pung masih bertahan tetap 
merah.
 Hal ini, sesuai data yang di-
himpun Satgas Covid-19 
hingga 28 Desember 2020, 
Lampung Tengah dan Kota 
Metro yang sebelumnya be-
rada di zona merah, sudah 
beralih menjadi zona oranye. 
Sedangkan Bandar Lampung 
masih tetap berstatus zona 
merah.
 Dari laporan terkinI Tim Sat-
gas di hari itu, kasus Covid-19 
terkonfirmasi di Lampung 
Tengah saat ini sudah men-
capai angka 888 kasus. Ada 
penambahan 20 kasus baru, 
680 pasien sudah selesai isola-
si dan 33 kasus kematian.
 Kemudian terkonfirmasi 
Covid-19 untuk Kota Metro 
ada 237 kasus, dengan penam-
bahan 4 kasus baru. Seban-
yak 170 pasien sudah selesai 
melakukan isolasi dan 10 ka-
sus kematian.
 Sedangkan di Bandar Lam-
pung, jumlah kasus terkon-
firmasi ada 2684 kasus dan 29 
penambahan. Sebanyak 1.797 

pasien sudah selesai isolasi 
dan 189 kasus kematian.
 Kabar menggembirakan 
datang dari Kabupaten Tulang 
Bawang dan Mesuji yang ber-
status Zona Kuning. Sedang-
kan 10 kabupaten lainnya ma-
sih berada di Zona Oranye.

Tetapi hingga 28 Desember 
2020, belum ada Daerah di 
Provinsi Lampung yang ber-
status Zona Hijau.
 ~Perbedaan Zona Hijau, Ora-
nye dan Merah
 Status Zona Hijau menanda-
kan bahwa di daerah tersebut 
belum ada kasus Covid-19 
yang terkonfirmasi positif, 
atau tidak ada penambahan 
kasus dalam dua minggu ter-
akhir.
 Kemudian status Zona Kun-
ing, menandakan kasus 
Covid-19 di daerah tersebut 
masih terkendali. Sedangkan 
Zona Oranye berarti daerah 
memiliki risiko penyebaran 
virusnya tinggi. Lalu Zona 
Merah, berarti penyebaran 
virus sudah tidak terkendali. 
(rls/fn)

GeLAR OPeRASI KeMANuSIAAN

aktif masyarakat sangat besar 
dalam upaya menekan laju 
penyebaran virus Covid 19," 
ujarnya.
 Maryoto saat di wawancarai 
merasa senang dengan kegia-
tan ini disamping kami men-
getahui kondisi tubuh dari 
virus Covid 19 kita juga diber-
ikan sembako oleh polisi mau-

pun Tni dan Satpol PP.

Dirinya berharap, agar se-
bagai masyarakat kita dapat 
ikut berperan aktif dalam me-
matuhi kebijakan pemerintah 
dengan mengikuti protokol 
kesehatan agar pandemi ini 
dapat segera berakhir, tut-
upnya. (Hms/Heru)

Pengungkapan Kasus di Polres Lamtim
gani mencapai 134 Laporan, 
dengan jumlah tersangka 
181 orang, berikut sejum-
lah barang bukti, antara lain 
Shabu-Shabu 156,81 Gram, 
Ganja 0,80 Gram, Tembakau 
Sintetis 36,29 Gram, Exstasi 
7,1/3 Butir dan Psikotropika 
2 Butir.
 “Pihak Kepolisian juga ber-
hasil mengamankan atau 
menyita ratusan botol Minu-
man Keras (Miras) dari berb-
agai jenis dan merk, antara 

lain Vodka, Anggur, Vigour”, 
ujarnya.
 Pada Satuan Lalulintas, ang-
ka Kecelakaan selama Tahun 
2020 adalah 174 kejadian, 
dengan total kerugian mate-
rial Rp. 503.400.000,-, dengan 
jumlah Korban Meninggal 
Dunia 73 Orang, Korban Lu-
ka Berat 32 Orang, dan Kor-
ban Luka Ringan 187 Orang.
 Satuan Reskrim, pada tahun 
2019 menerima 277 laporan, 
sementara ditahun 2020 me-

nerima 599 laporan dugaan 
tindak pidana, dan berhasil 
menyelesaikan 373 laporan 
tindak pidana (Ungkap Ka-
sus), dan 226 laporan polisi 
sedang dalam proses upaya 
pengungkapan, dengan jum-
lah tersangka 392 orang.
 “Pengungkapan kasus terse-
but, didominasi oleh Tindak 
Pidana Pencurian Dengan 
Kekerasan (Curas), Pen-
curian Kendaraan Bermotor 
(Curanmor), serta Pencurian 

Dengan Pemberatan (Curat), 
pembunuhan, perakitan sen-
jata api, pembuangan bayi, 
dan lain-lain”, tambah AKBP 
Wawan Setiawan. 
Pihak Kepolisian juga mene-
mukan 369.473 pelanggaran, 
saat digelarnya Operasi Yus-
tisi, tentang Kedisiplinan Pen-
egakan Protokoler Kesehatan, 
untuk menekan penyebaran 
Virus Corona (COVID-19), 
diwilayah Kabupaten Lam-
pung Timur. (*)

desa simPang mesuji
pengerasan jalan Base Course 
(base c), pengadaan batu splite 
dan base c, pembangunan su-
mur bor, pembagian masker ju-

ga penyaluran bantuan langsung 
tunai (BLT) untuk masyarakat. 
Terhitung dari bulan April sam-
pai September 80 Kepala Keluar-

ga (KK) dan Oktober - Desem-
ber sebanyak 61 KK.
  "Untuk penerima BLT dengan 
anggaran sebesar  270.900.000 

dari anggaran Dana Desa 100% 
sudah tersalurkan," terang Sis-
piadi, Selasa, 29 Desember 2020. 
(Mihsan)

add: Pembangunan gedung
terangnya.
Namun, pihaknya berharap, 
kedepan Desa Panggung Jaya 
bisa mendapatkan suplay ang-
garan pembangunan balai de-
sa tahap tiga dari pemerintah 
Kabupaten Mesuji, sehingga 

proses pembangunan bisa 
selesai 100 persen dan dapat 
bermanfaat bagi pemerintah-
an masyarakat dan desa.
 Terkait itu, sambungnya, se-
lain ADD, pemerintah desa 
tetap fokus terhadap bantuan 

untuk masyarakat yang ber-
sumber dari dana desa (DD) 
seperti bantuan langsung tu-
nai (BLT) juga penyertaan 
modal bumdes.
 "Bantuan Langsung Tunai 
masyarakat Desa  Panggu-

ng Jaya hampir mencapai 45 
persen dengan total anggaran 
415.800.000 untuk 122 Kepala 
Keluarga terhitung dari bulan 
April sampai Desember 2020," 
jelas Iqbal. (Mihsan)

KaPolResta bandaRlamPung beRi aPResiasi
ba, Polresta Bandarlampung 
berhasil mengamankan 516 
orang tersangka yang rata-rata 
merupakan pengedar dengan 
barang bukti diantaranya 1,17 
Kg Sabu, 762 gram daun gan-
ja, 206 butir pil Extasi dan 575 
butir Psikotrapika serta 244 
gram tembakau Gorila.

  Yan Budi Jaya juga sempat 
menuturkan, bahwa tindakan 
kriminalitas yang mening-
kat tetap menjadi atensi Ke-
polisian, khususnya Polresta 
Bandarlampung, Namun hal 
itu semua butuh dukungan 
semua lapisan masyarakat. 
 Terlebih di saat Pandemi 

Covid-19, masyarakat harus 
tetap menjaga kesehatan den-
gan terus menerapkan pro-
tokol kesehatan, serta menja-
ga Kamtibmas di lingkungan-
nya masing-masing.
 “Upayakan siskamling di 
lingkungan, jaga barang ber-
harga, sehingga tidak terlalu 

mencolok dan mengundang 
tindakan kriminalitas. Semen-
tara bagi pemilik kendaraan 
bermotor, untuk tetap meng-
gunakan kunci ganda dan 
jangan parkir di sembarangan 
tempat tanpa pengawasan,” 
pesan Kapolresta. (Davit)

satu RamPoK di mininaRKet
menuju mobil avanza dan 
hendak naik.
 Seorang yang turun dari 
mobil yang datang diduga 
petugas kepolisian berusaha 
mengejar, namun mobil avan-
za tetap kabur. 
  Petugas pun melakukan tem-
bakan kearah mobil pelaku, 
namun mereka tetap kabur 

dan dilakukan pengejaran 
hingga 2 km. Sehingga atas 
tembakan tersebut seorangn-
ya diinformasikan meninggal 
dunia, seorang tertangkap dan 
dua melarikan diri.
 Menurut salah seorang 
karyawan Alfamart Ganja-
ran, Cindi bahwa tempat dia 
bekerja hampir kebobolan 

pencurian.
 "Iya tadi pagi sekitar jam 06.30 
asisten toko mau buka pintu 
rolling door kok gembok nya 
hilang satu," terangnya. 
 Menurut keterangan pihak 
kepolisian karena tembakan 
tersebut mengakibatkan 1 
pelaku meninggal dunia dan 
tiga lainnya melarikan diri ke 

rumah warga.
 "Dari keempat pelaku, dua 
tertangkap, dan seorangnya 
melarikan diri. Satu dalam 
kondis meninggal dunia," kata 
pihak kepolisian kepada pri-
oritas.co.id, patner grup koran 
ini. (Davit)

Pinsaka Saka Wira Kartika “Raden Mas Said” Hadiri Pelantikan 
Dan Pengukuhan Pengurus Saka Bakti Husada Dan Saka Millenial
Wonogiri  (FN)
Kak Pelda Gatot Haryanto yang 
juga sebagai Pinsaka dari Sa-
ka Wira Kartika“ Raden Mas 
Said “ Kodim 0728/Wonogiri 
menghadiri pelantikan dan pen-
gukuhan pengurus Saka Bakti 
Husada(SBH) dan Saka Mitra 
Inovasi dan Literasi Teknolo-
gi Informasi Digital (Millenial) 
Kwarcab Wonogiri masa bak-
ti 2020-2025, Selasa(29/12). 
 Kegiatan yang berlangsung di 
Ruang Khayangan, komplek Set-
da Kabupaten Wonogiri terse-
but dibuka secara langsung oleh 
Sekretaris Kwarcab Wonogiri 
Kak Drs. Sri Wahyu Widayat 

mewakili KaKwarcab yang ju-
ga diikuti oleh para Pengurus 
Saka Bakti Husada dan Saka 
Millenial serta perwakilan dari 
unsur Saka Kwarcab Wonogiri. 
 Kegiatan diawali dengan men-
yanyikan lagu Indonesia Raya dan 
Satya Dharma Pramuka, dilanjut-
kan  pelantikan dan pengukuhan 
pengurus Saka Bakti Husada dan 
Saka Millenial oleh Sekretaris 
Kwarcab selaku Pembina upacara. 
 Sri Wahyu Hidayat menyam-
paikan, Saka Milenial merupakan 
salah satu Satuan Karya Pramuka 
yang dibentuk dengan tujuan, 
sebagai wadah pendidikan dan 
pembinaan bagi pramuka Pen-

egak dan Pandega guna penyalu-
ran minat, pengembangan bakat, 
kemampuan dan pengalaman 
dalam bidang literasi digital dan 
teknologi informasi – komunika-
si yang dapat menjadi bekal un-
tuk mengabdi pada masyarakat. 
 Sedangkan Saka Bakti Husada, 
merupakan salah satu Satuan 
Karya Pramuka yang diben-
tuk dengan tujuan, sebagai 
wadah pendidikan dan pem-
binaan bagi pramuka Penegak 
dan Pandega guna penyaluran 
minat, pengembangan bakat, 
kemampuan dan pengalaman 
dalam bidang kesehatan yang 
dapat menjadi bekal untuk 

mengabdi pada masyarakat, se-
hingga tercapai kemampuan 
hidup sehat bagi setiap orang. 
 Untuk itu diharapkan bagi para 
Satuan Karya (Saka) Pramuka 
yang ada bisa menjadi relawan 
dalam membantu penanganan 
Covid-19 Di Kabupaten Wonogiri. 
 Adapun pengurus dari mas-
ing-masing Saka adalah, Ka. 
Mabisaka Millenial Heru Nur 
Iswantoro Kepala Dinas Kominfo 
Kabupaten Wonogiri dan ketua 
Majelis Pembimbing Saka Bakti 
Husada dijabat oleh dr. Adi Dhar-
ma yang merupakan Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten Wonogiri. 
 (Arda 72).

Sinergi TNI Polri Himbau Pengurus Masjid Al Ikhlas Karangnongko
Boyolali (FN)
Babinsa Karangnongko Kora-
mil 03 Mojosong Kodim 
0724/ Boyolali Serka Ngat-
inu bersama anggota Pol-
sek Mojosongo memberikan 
himbauan kepada pengurus 
masjid untuk mengikuti an-
juran arahan dari Pemerintah 
agar dalam melaksanakan 
kegiatan ibadah diatur jarak-
nya dengan memberi tanda 
serta jangan berjabat tan-

gan. Senin Malam (28/12). 
Kegiatan himbauan tersebut, 
guna mencegah terjadinya 
penyebaran dan penularan 
serta memutuskan mata ran-
tai dari Corona Virus Dis-
ease (Covid-19) di wilayah 
Desa Mojosongo tepatnya 
di Masjid Al Ikhlas Dukuh 
Karangnongko Desa Ka-
rangnongko Kecamatan Mo-
josongo Kabupaten Boyolali. 
  Babinsa Karangnongko men-

yampaikan, bahwa tujuan 
himbauan , yang disampaikan 
kepada pengurus masjid dan 
mushollah merupakan lang-
kah untuk memutuskan mata 
rantai Covid-19 di wilayah bi-
naan Kecamatan Mojosongo. 
  “Untuk itu, kepada mas-
yarakat Kecamatan Mo-
josongo khususnya Desa 
Karangnongko agar mengi-
kuti anjuran arahan dari pe-
merintah tentang tata cara 

melaksanakan ibadah jamaah, 
Dengan mengikuti anju-
ran arahan pemerintah, kita 
dapat memutus mata ran-
tai Covid-19,” tutur Babinsa 
“Kami juga mengimbau un-
tuk memakai masker jika 
beraktifitas di luar rumah 
termasuk saat menjalank-
an ibadah ” pungkasnya. 
 (Agus Kemplu)
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Layani Masyarakat 
BANTEN, (FN) - 
Dalam memberikan layanan 
optimal kepada masyarakat 
pagi hari, Ditsamapta Polda 
Banten Rutin melaksanakan 
pengaturan Lalu lintas di 
berbagai tempat wilayah hu-
kum Polda Banten, Minggu 
(27/12/2020), Pagi.
  Kapolda Banten, Irjen Pol. 
Drs. Fiandar melalui Dirsa-
mapta Kombes Pol Noerwi-
yanto,.S.I.K., menjelaskan, 
bahwa kegiatan ini Guna 
mewujudkan Kamseltibcar 
Lantas dan mengantisipasi 
terjadinya Laka Lantas.
   "Pengaturan Lalu lintas 
pagi sebagai bentuk pe-
layanan kepada masyarakat 
guna menjamin keamanan, 
keselamatan dan  ketertiban 

serta kelancaran Lalu Lintas 
untuk meminimalisir pe-
langgaran dan kecelakaan 
Lalu Lintas," Kata Noerwi-
yanto.
   Dengan Penuh Semangat 
Noerwiyanto mengatakan 
bahwa 11 Personel Ditsa-
mapta Polda Banten tetap 
semangat dan tidak mengu-
rangi pelaksanaan Pengatur-
an Lalu Lintas pada pagi hari 
pada saat situasi penyebaran 
virus corona atau Covid-19 
sekarang ini.
  "Personel melakukan Pen-
gaturan kendaraan di Sim-
pang Benggala, Pertigaan 
Sempu, Simpang Warjok, 
Simpang Cikutuk, dan Jem-
batan Bhayangkara," ujar 
Noerwiyanto.

      Sementara itu, Kabid Hu-
mas Polda Banten, Kombes 
Pol Edy Sumardi berharap, 
masyarakat yang melak-
sanakan aktivitas selalu 
berhati hati dan mematuhi 
peraturan Lalu lintas dalam 
berkendara, sehingga tidak 
terjadi kemacetan maupun 
kecelakaan Lalu lintas.
   “Personel yang melak-
sanakan Pengaturan Lalu 
Lintas pagi selalu untuk 
menggunakan masker, dan 
mengutamakan protokol 
kesehatan demi menjaga 
kesehatan bersama dan tetap 
waspada dan hati-hati," pe-
san Kabid Humas.
  Lebih lanjut Edy menga-
takan, kegiatan pengatur-
an lalu lintas tetap berjalan 

walaupun ditengah mewa-
bahnya virus corona di masa 
darurat, personel Polri tetap 
melakukan pelayanan kepa-
da masyarakat. 
 "Polri dalam memberikan 
perlindungan kepada mas-
yarakat senantiasa mengacu 
kepada keselamatan rakyat 
sebagai hukum tertinggi 
(Salus Populi Suprema Lex 
Esto), dan untuk masyarakat 
Sebaiknya tetap tinggal diru-
mah dan tidak keluar rumah 
kecuali ada keperluan san-
gat penting, seraya mendo-
akan perjuangan tim medis 
kita yang sedang melakukan 
penanganan COVID-19,” 
ujar Kombes Pol. Edy Su-
mardi. (Bidhumas/Indra)

Lampung Utara (FN) 
Adhan Nunyai secara resmi di 
kukuhkan Dewan Perwakilan 
Pusat (DPP) Lembaga Swa-
daya Masyarakat (LSM) Ma-
ju, Adil, Jagat, Makmur, Sen-
tosa ( Majas) sebagai Ketua 
DPC LSM Majas Lampung 
Utara periode 2020-2025. 
  Pengukuhan yang langsung 
dipimpin Ketua  DPP Ma-
jas Pusat, Tarmizi Tihang itu 
berlangsung secara sederhana 
dan tetap menerapkan  pro-
tokol kesehatan di kediaman 
Ketua Majas Adhan di Jalan 
Harmoni, Skala Brak, Ko-
tabumi, Selasa (28/12/2020) 
siang tadi. Pengukuhan ditan-
dai dengan penyerahan Surat 
Keputusan (SK) kepengurusan 
oleh ketua DPP kepada ketua 
DPD Majas Lampung Utara. 
 Disela sela pengukuhan, Ket-
ua DPP Majas Tarmizi Tihang 
bersama Seketaris Jenderal 
Majas Pusat Maswan Tobi, 
berpesan kepada jajaran pen-
gurus DPC Majas Lampura 
agar lembaga swadaya mas-
yarakat ini dapat bersinergi 
dengan pemerintah setempat.  

 DPC Majas Lampura harus bi-
sa bersinergi dengan pemerin-
tah, bukan berarti sinergi tidak 
dapat mengkritik. Karena itu, 
bersinergilah dengan tujuan 
untuk kemajuan Lampung 
Utara," kata Tarmizi Tihang. 
  Sementara itu, Ketua DPC 
Majas Lampung Utara Adhan 
Nunyai, S.H menyebut dirin-
ya siap mengemban amanah 
ini. Namun, dia mengatakan 
tanpa dukungan semua pi-
hak, baik jajaran pengurus 
pusat maupun daerah dir-
inya bukanlah siapa siapa.  
 "Saya siap mengemban 
amanah ini. Mohon dukun-
gan dari semua pihak. Dan 
saya juga siap menjalank-
an roda organisasi ini ses-
uai arahan DPP, " kata dia. 
Usai pengukuhan, didampin-
gi jajaran pengurus DPC 
Majas setempat, Ketua dan 
Seketaris Jenderal DPP Ma-
jas melakukan kunjungan ke 
kantor DPC Majas Lampura 
yang berada di Jalan Kapten 
Mustofa, Tanjung Senang.  
(Andrian Folta)

Muhammad Nuzul Setiawan
yampaikan ucapan terimak-
asih kepada seluruh kader atas 
dukungan dan bimbingannya 
sehingga pelaksanaan Musda 
ke-5 bisa berjalan dengan baik 
tanpa ada halangan suatu apap-
un. 
“Kepada para kader, saya men-
gucapkan terima kasih atas 
dukungan, bimbingan dalam 
pelaksanaan Musyawarah 
Daerah ke-5, terimakasih ke-
pada para tokoh masyarakat, 
elemen parpol, DPRD, sehing-
ga kegiatan berjalan dengan 
baik,” katanya.
 Menurut dia, Pengurusan 
DPD PKS masa bakti 2015-

2020 yang dipimpin Agung 
Utomo yang sudah bekerja 
keras dengan sangat baik, se-
hingga saat ini PKS menjadi 
salah satu partai terbesar di 
Kabupaten Lampung Utara. “ 
Mari kita kerjasama menjalan 
amanah yang telah diberikan 
dan melayani rakyat di Lampu-
ra, “ Tuturnya. 
 Bersama Dewan Pimpinan 
Tingkat Daerah PKS Lampung 
Utara telah merumuskan 8 
Amanat Musda V PKS Lam-
pung Utara, yaitu :
 1. Meneguhkan visi PKS se-
bagai pelopor partai Islam 
Rahmatal Lil ‘Alamiin bagi  

masyarakat Lampung Utara. 
2. Bekerja bersama semua el-
emen masyarakat Kabupat-
en  Lampung Utara dalam 
menanggulangi dampak Pan-
demi Covid COVID 19. 
 3. Membangun serta mening-
katkan komunikasi dan kerja 
sama dengan semua elemen 
masyarakat untuk memajukan 
kabupaten Lampung Utara.
4. Mengokohkan ketahanan 
keluarga dan perlindungan 
anak di Kabupaten Lampung 
Utara. 
5. Mengokohkan soliditas ang-
gota, kaderisasi kepemimpinan 
yang efektif dan menerapkan 

sistem manajemen partai yang 
modern.
6. Menang pada pemilihan 
Kepala Daerah secara berm-
artabat. 
7. Meningkatkan partisipasi 
politik PKS Lampung Utara, 
dengan perolehan suara diatas 
15 persen pada pemilu 2024. 

8. Pemenuhan dan aktivasi 
struktur DPC (Dewan Pengu-
rus Cabang) dan DPRA (De-
wan Pengurus Ranting) sebagai 
etalase pelayanan publik di 
tingkat Kecamatan dan kelura-
han/desa. (Andrian Folta)

Polres Tulang Bawang
Kabupaten Tulang Bawang 
dan Kelompok Sadar Kea-
manan dan Ketertiban Mas-
yarakat (Pokdar Kamtibmas) 
menyerahkan bantuan kepada 
50 orang warga masyarakat 
yang terdampak akibat pan-
demi Covid-19,” ujar Kapolres 
Tulang Bawang AKBP An-
dy Siswantoro, SIK. Dilansir 
Lampungvisual.com.
  Lanjutnya, bantuan yang ka-
mi berikan ini setiap orangnya 
akan menerima berupa satu 
paket sembako dan tiga ekor 
hewan ternak ayam kampung 
(satu ekor jantan dan dua ekor 
betina). Mudah-mudahan, 
bantuan yang kami berikan ini 
bermanfaat dan dapat mem-
bantu meringankan beban 
hidup secara ekonomi.
  Ditempat yang sama, Ket-
ua Baznas Kabupaten Tulang 
Bawang H. Yantori, yang ju-
ga merupakan Ketua Maje-

lis Ulama Indonesia (MUI) 
Kabupaten setempat men-
gatakan, bantuan berupa ti-
ga ekor hewan ternak ayam 
kampung ini berasal dari dana 
zakat Aparatur Sipil Negara 
(ASN) di Pemkab setempat.
  “Saat sampai di rumah nan-
ti, ayam-ayam itu jangan 
langsung disembelih, tetapi 
di ternak sehingga menjadi 
banyak dan bisa bermanfaat 
untuk keluarga baik itu telur 
maupun ayamnya,” ujar H. 
Yantori.
  Tampak hadir dalam ke-
giatan ini Kapolres Tulang 
Bawang, Ketua Baznas Kabu-
paten Tulang Bawang, Ketua 
Pokdar Kamtibmas Kabupat-
en Tulang Bawang Nirwan-
syah Habib, SE, Kabag Ops 
Kompol Yudi Pristiwanto, SH, 
Kabag Sumda Kompol Wahyu 
Andi Saputra, SH dan Kasat 
Binmas Iptu Joni Abdullah.(*)

Biddokkes Polda Banten
  “Kami melakukan  pelayanan 
kesehatan pengecekan tensi, 
konsultasi kesehatan, pem-
berian vitamin, pengecekan 
kotak P3k dalam upaya perso-
nel yang bertugas tetap dalam 
keadaan sehat dan terhindar 
dari covid-19 di masa pan-
demi saat in,i” ucap I Gusti.
 Lebih lanjut I Gusti men-
yampaikan, selain melakukan 
pelayanan kesehatan perso-
nel Biddokkes di lapangan 
melakukan pembagian APD 
masker dan hand sanitizer ke-
pada anggota yang bertugas.
 “Kami sangat memperhati-
kan kesehatan personel yang 
sedang bertugas dalam Oper-
asi lilin Kalimaya 2020, setiap 
personel yang bertugas kami 
terus lakukan pemeriksaan 

kesehatan dan memberikan 
Masker hand sanitizer,” jelas 
I Gusti.
 Di Lokasi berbeda, Kabid Hu-
mas Polda Banten Kombes Pol 
Edy Sumardi menyampaikan, 
bahwa pelayanan kesehatan 
yang dilaksanakan oleh Bid-
dokes Polda Banten bertujuan 
untuk mengetahui kondisi 
kesehatan para personil yang 
melaksanakan kegiatan pen-
gamanan Operasi Lilin Kali-
maya 2020.
 “Upaya tersebut untuk men-
jaga kesehatan personel agar 
tetap prima sehingga dalam 
pelaksanaan tugas dalam pen-
gamanan dan pelayanan ter-
hadap masyarakat dapat ber-
jalan dengan baik,” ujar Edy 
Sumardi (Bidhumas/Heru)

Kabaharkam Polri Rilis Pengungkapan
patroli KP Balam-40217, 
tim kapal patroli KP Ei-
der-3003) bersama dengan 
Polres Bangkalan dan Ditpo-
lairud Polda Jatim, berhasil 
mengungkap dan menindak 
kasus perakitan bom ikan 
yang TKP-nya berada di 
wilayah Bangkalan, Madura. 
 Dari penindakan tersebut, 
petugas mengamanakan seo-
rang laki-laki sebagai Ter-
sangka berinisial MB, 43 
tahun, dan sejumlah barang 
bukti beruka bahan baku dan 
peralatan untuk merakit bom 
ikan, termasuk 0,28 gram 
narkotika jenis sabu-sabu 
yang dikonsumsi Tersangka 
untuk menambah stamina. 
 "Dari hasil pemeriksaan 
yang telah dilakukan oleh 
tim penyidik Satgas Gakkum 
Ditpolair Korpolairud Baha-
rkam Polri terhadap Tersang-
ka, diketahui bahwa potasi-
um chlorate sebagai bahan 
baku bom ikan dengan jenis 
potassium chlorate (KCL03) 
sebanyak kurang/lebih 2.400 
kg adalah pesanan seseo-
rang yang beralamat di 
daerah Makassar, Sulawesi 
Selatan. potasium chlorate 
tersebut dijual tersangka 
dengan harga Rp35.000 per 

kilogram. Adapun sumbu 
detonator dijual secara terp-
isah dengan harga Rp20.000 
per pieces," ungkap Kom-
jen Pol Agus Andrianto. 
  Lebih jauh Kabaharkam 
Polri menerangkan, Ter-
sangka MB telah menjala-
ni bisnis jual beli potasium 
chlorate sebagai bahan baku 
bom ikan dengan jenis po-
tassium chlorate (KCL03) 
selama dua tahun sejak 2018 
lalu. Tersangka MB mer-
akit sendiri bom ikan di ru-
mahnya dengan cara meng-
gunakan botol air mineral 
yang diisi dengan potasium 
chlorate yang dicampur 
belerang dan arang. Se-
dangkan untuk pembakarn-
ya botol air mineral yang 
sudah diisi potasium chlo-
rate diberikan sumbu/det-
onator, selanjutnya sumbu/
detonator tersebut dibakar 
dan menghasilkan ledakan. 
 "Dari pengungkapan ka-
sus tersebut, setidaknya kita 
telah menyelamatkan laut 
Indonesia dari bahaya bom 
ikan, yang sama-sama tel-
ah kita ketahui, dapat mer-
usak terumbu karang dan 
spesies ikan maupun biota 
laut lainnya, karena apabila 

satu buah bom ikan dileda-
kkan, memiliki daya ledak 
radius 50 meter persegi. 
Sehingga dari keseluruhan 
total barang bukti, daya le-
dak yang ditimbulkan dapat 
menimbulkan kerusakan 
seluas 350 hektare," kata 
Komjen Pol Agus Andrianto.  
 Komjen Pol Agus Andri-
anto juga menyampaikan 
harapannya kepada awak 
media agar bisa sosial-
isasikan kepada masyarakat 
bahayanya menggunakan 
bom ikan karena bisa meru-
sak biota dan ekosistem laut. 
 "Karena jika sudah ru-
sak, akan membutuhkan 
waktu yang lama untuk 
recovery", tegas Kom-
jen Pol Agus Andrianto. 
 Lebih lanjut Komjen Pol 
Agus Andrianto pengem-
bangan akan dilanjutkan 
karena bahan-bahan pele-
dak ini bisa saja disalah-
gunakan untuk kejahatan 
lainnya tentu saja akibat-
nya bisa merugikan mas-
yarakat yang tidak berdosa. 
 "Ini akan terus kita kem-
bangkan agar jaringan 
supliyer maupun pengguna 
termasuk peredaran bahan 
seperti Potasium Clorida 

dan Sodium Clorida, Deto-
nator akan kita kejar", tutup 
Komjen Pol Agus Andrianto. 
 Berdasarkan kasus terse-
but, Tersangka MB dijerat 
dengan Pasal 1 ayat (1) Un-
dang-undang Darurat Nomor 
12 Tahun 1951 tentang Ba-
han Peledak dan/atau pasal 
122 Undang-undang No-
mor 22 Tahun 2019 tentang 
Sistem Budidaya Pertanian 
Berkelanjutan, dan pas-
al 127 ayat (1) UU Nomor 
35/2009 tentang Narkotika 
juncto Pasal 55, 56 KUHP. 
 Ancaman hukuman, barang 
siapa yang tanpa hak mema-
sukkan ke Indonesia mem-
buat, menerima, mencoba 
memperoleh, menyerahkan, 
atau mencoba menyerahkan, 
meguasai, membawa, mem-
punyai persediaan padan-
ya atau mempunyai dalam 
miliknya, menyimpan, 
mengangkut, menyembun-
yikan, mempergunakan, atau 
mengeluarkan dari Indonesia 
suatu senjata api, amunisi 
atau sesuatu bahan peledak, 
dihukum dengan hukuman 
mati atau hukuman seumur 
hidup atau hukuman penjara 
sementara setinggi-tingginya 
20 (dua puluh) tahun. (Heru)
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PESAWARAN, (FN) - 
Kepala badan kepegawaian 
dan pengembangan sumber 
daya manusia (BKPSDM) Pe-
sawaran, Sunyoto mengatakan 
sebanyak 226 calon aparatur 
sipil negara (CASN) menerima 
Surat Keputusan (SK) Bupati 
Pesawaran guna menempati 
sejumlah formasi yang telah di-
siapkan.

 Sunyoto mengatakan pros-
es penyerahan SK penetapan 
tersebut akan dibagi menjadi ti-
ga sesi guna mengurangi poten-
si kerumunan dan menetapkan 
protokol kesehatan.
  Selanjutnya, menurut Sunyo-
to ratusan peserta yang telah 
lolos seleksi tersebut langsung 
melapor kepada instansi sesuai 
penempatan.

  “Setelah melapor kepada in-
stansi sesuai penugasan, nanti 
per tanggal 3 Januari 2021 su-
dah harus mulai bertugas dan 
menempati posisi yang telah 
ditentukan,” ujarnya.
 Diketahui sebelumnya pemer-
intah kabupaten setempat telah 
menyiapkan 230 formasi, dari 
total 530 peserta yang mendaft-
ar, 227 diantaranya lolos seleksi 

tahap awal, namun satu peser-
ta dinyatakan gugur saat tahap 
pemberkasan.
 “Tahapan demi tahapan telah 
dilewati peserta, ini merupakan 
tahap final yaitu penyerahan SK 
Bupati Pesawaran, yang nanti 
akan diserahkan langsung oleh 
Bupati Dendi Ramadhona,” 
pungkasnya. (Kmf/Davit)

LAMPUNG, (FN) - 
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah 
(DPW) Kesatuan Aksi Masyarakat 
dan Pemuda untuk Demokrasi 
(KAMPUD) Provinsi Lampung, 
Seno Aji mengecam keras adanya 
parodi dari lagu Indonesia Raya. 
 "Tindakan membuat dan menye-
barkan video parodi merupakan 
tindakan yang bersifat pelecehan 
dan harus segera ditindak den-
gan tegas", Kata Seno Aji, Selasa 
(29/12/2020)
 Seno Aji juga meminta agar 
kedutaan besar Malaysia untuk 
Indonesia segera mengambil 
langkah tegas dan kongkrit, dalam 
mengungkap aktor dibalik parodi 
Lagu Indonesia Raya tersebut. 
  "Malaysia sebagai Negara tetang-
ga, tentunya harus dapat menang-
kap pelaku dan mempublikasikan 
secara resmi. Karena Lagu Indo-
nesia Raya merupakan salah satu 
simbol Negara Bangsa Indonesia, 
parodi tersebut dinilai sebuah 

penghinaan", kata Aktivis ini. 
 Lanjutnya, pria yang akrab disa-
pa Aji ini menambahkan bahwa 
tindakan memparodikan lagu 
kebangsaan Indonesia Raya mer-
upakan perbuatan tercela, karena 
menyangkut harkat dan martabat 
(harga diri) Bangsa Indonesia.
  "Parodi lagu ini, merupakan per-
buatan tercela sebab menyangkut 
harkat dan martabat Bangsa Indo-
nesia, kejadian ini dapat menim-
bulkan efek hubungan bilateral ke 
dua Negara", paparnya. 
  Dikabarkan sebelumnya, lagu In-
donesia Raya dibuat parodi yang 
kemudian diunggah di akun You-
tube MY Asean dan menjadi viral 
di media sosial. Dilihat dan lirikn-
ya diubah, dengan nada mengar-
ah ke penghinaan. Terkait hal ini, 
Kedutaan Besar Republik Indone-
sia (KBRI) di Kuala Lumpur su-
dah melaporkan perihal tersebut 
ke Pihak Kepolisian Malaysia. (*)

Elemen Daerah Lebih Peka, DPW KAMPUD 
Lampung Dorong Kedubes Malaysia Tangkap 
Aktor Dibalik Parodi Lagu Indonesia Raya

167 KPM di Desa Gedung Ketapang dapat-
kan Bantuan BLT DD

Lampung Utara (FN)
Pemerintah Desa Gedung Ketapang 
Kecamatan Sungkai Selatan Lam-
pung Utara (Lampura) menyalur-
kan bantuan langsung tunai dana 
desa (BLT DD) kepada 167 Keluar-
ga Penerima Manfaat (KPM) yang 
bertempat berlangsung di Kantor 
Desa setempat, Selasa (29/12/2020).
 Kepala Desa Gedung Ketapang 
Agus chandra mengatakan ber-
dasarkan instruksi dari pemerintah, 
pihaknya kembali menyalurkan 
bantuan BLT DD sebesar Rp. 300 
ribu rupiah dari bulan Oktober 
hingga Desember 2020 kepada 167 
KPM yang terdampak covid 19, 
sehingga bisa sedikit meringankan 

beban mereka dalam memenuhi 
kebutuhan sehari hari. 
 Hal ini tentunya sangat dinantikan 
masyarakat, di tengah pandemi 
covid 19 roda perekonomian men-
galami penghambatan, harga hasil 
bumi kian menurun dan banyak 
masyarakat yang mengalami keru-
gian.
 Mudahan mudahan bantuan BLT 
DD bisa memberikan dampak yang 
baik baik masyarakat dan dapat 
dipergunakan dengan sebaik mun-
gkin. 
 Berdasarkan pantauan tampak 
hadir Camat Sungkai Selatan, 
Aparatur Desa dan para tamu un-
dangan (Red)

Komplotan Pembobol Minimarket di Pringsewu Ternyata Spesialis Pencuri Batre Tower

PRINGSEWU, (FN) 
- Komplotan pencurian den-
gan pemberatan (Curat) mo-
dus pembobol minimarket 
alfamart di Pekon Ganjaran 
yang berhasil ditangkap mau-
pun tewas, ternyata merupakan 
spesialis pencuri batre tower 
jaringan komunikasi atau BTS. 
Hal itu disampaikan pihak Pol-
res Pringsewu, setelah melaku-
kan pemeriksaan para pelaku 
yang tertangkap dikuatkan ba-
rang bukti berupa 9 batre tow-
er di mobil para avanza para 
pelaku.
  Selain 9 batre, didalam mobil 
para pelaku juga ditemukan 3 
buah linggis, 2 bilah pisau, be-
berapa gembok dan beraneka 
kunci yang diduga digunakan 

untuk melancar aksi mereka.
“Hasil pemeriksaan sementa-
ra bahwa keempat pelaku ini 
merupakan spesialis pencurian 
bateray tower di Lampung Ten-
gah sebanyak 5 TKP, Bandar 
Lampung 1 TKP di Komplek 
Unila pada pukul 22.00 Wib. 
Dan terakhir di Alfamart Pe-
kon Ganjaran,” jelas Humas 
Polres Pringsewu dalam  
keterangan tertulis yang 
diterima Fakta News, Selasa 
(29/12/20).
 Belum diketahui identitas para 
pelaku, namun Polisi membe-
berkan, bahwa jajaran Polsek 
Pagelaran bersama Tekab 308 
Sat Reskrim Polres Pringsewu 
pada Selasa (29/12/20) pukul 
04.00 wib telah melakukan 

ungkap kasus tindak pidana 
pencurian dengan pemberatan 
dengan TKP Alfamart Pekon 
Ganjaran yang dilakukan oleh 
4 orang pelaku dengan meng-
gunakan mobil toyota avanza.
  Dimana sebelum penang-
kapan, petugas yang sedang 
berpatroli memergoki pelaku 
sedang membobol Alfamart. 
Melihat anggota polisi, orang 
tersebut langsung masuk ke da-
lam mobil dan berusaha untuk 
melarikan diri.
  Kemudian anggota mem-
berikan tembakan peringatan 
kepada pelaku sebanyak 3 ka-
li namun tidak diindahkan, 
kemudian anggota memberi-
kan tembakan ke arah ban na-
mun mobil pelaku tidak ber-

henti.
 “Lalu anggota memberikan 
tembakan ke arah mobil pelaku 
beberapa kali  hingga kemudi-
an kendaraan berhenti sejauh 
2 km dr TKP karena ban da-
lam kondisi pecah. Saat itu 3 
pelaku melarikan diri kearah 
pemukiman warga,” bebernya.
 Sambungnya, dari keempat 
pelaku tersebut dua diantara-
nya sudah berhasil dilakukan 
penangkapan, seorangnya 
masih buron dan satu dalam 
kondisi meninggal dunia.
 “Saat ini petugas sedang 
melakukan pengembangan 
kasus. Perkembangan hasil pe-
meriksaan akan disampaikan 
selanjutnya,” pungkasnya. 
(Davit)


