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BUKA MUSRENBANG PROVINSI LAMPUNG 2021
 Gubernur  Arinal Jadikan Tahun 2022 Sebagai Tahun Kunci Pemulihan Ekonomi

   Baca ke → H 11

Bandar Lampung, (FN)-
Gubernur Lampung Arinal 

Djunaidi, didampingi Wakil 
Gubernur Lampung Chus-

nunia Chalim, membuka 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musren-
bang) Provinsi Lampung 
tahun 2021,  ditandai den-

gan pemukulan gong, di Ball-
room Hotel Novotel, Senin 

12/04/2021).
 Acara ini dihadiri Staf Ahli Menteri 

Dalam Negeri Bidang Kemasyaraka-
tan dan Hubungan Antar Lembaga, 
Sugeng Haryono, Staf Ahli Bidang 
Pemerataan dan Kewilayahan, Ke-
menterian PPN/Bappenas Oktorial-
di, Ketua DPRD Provinsi Lampung 
Mingrum Gumay, dan undangan 
lainnya.
  Pada kesempatan itu, Gubernur 
Arinal menyampaikan 2 agenda yai-
tu pertama rencana pembangunan 
tahun 2022 dan kedua, menjadikan 
tahun 2022 sebagai tahun kunci 

bagi pertumbuhan ekonomi Lam-
pung setelah bebas dari pandemi 
Covid-19.
 Gubernur Arinal menilai jika cer-
ahnya harapan di tahun 2022 akan 
tercermin dari tahun 2021 yang suk-
ses. 
 “Kalau kita bicara pembangunan 
tahun depan (tahun 2022) mari kita 
pastikan bahwa apa yang kita laku-
kan tahun ini, pembangunan tahun 
2021 ini sukses,” ujar Gubernur.
  Gubernur mengingat kembali perj

PKS Siap Berkolaborasi Dengan Semua Pihak

Bandar Lampung, (FN) - 
 Dewan Pengurus Tingkat Wilayah 
(DPTW) Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) Lampung melakukan kun-
jungan lembaga ke markas Ko-
mando Resort Militer (Korem) 043 
Garuda Hitam, Senin, 12/4/2021.
  Dalam kunjungan resmi tersebut, 
DPTW PKS Lampung yang terdiri 
dari unsur Majelis Pertimbangan 
Wilayah (MPW), Dewan Syariah 
Wilayah (DSW) dan Dewan Pen-
gurus Wilayah (DPW) diterima 
langsung oleh Komandan Korem 

(Danrem) 043 Brigen Drajad Bri-
ma Yoga.
  Ketua DPW PKS Lampung Ah-
mad Mu� i Salim menjelaskan 
bahwa kunjungan kelembagaan ini 
dilakukan dalam rangka menjalin 
silaturahmi. PKS ingin berkolab-
orasi dengan segenap elemen yang 
ada di Lampung dalam rangka 
mengisi pembangunan di Lam-
pung. Sehingga setelah kunjungan 
resmi pertama ini selesai, PKS dan 
TNI khususnya Korem  043 bisa 
k e m b a l i Baca ke → H 11

Menteri Suharso Meninjau 
Langsung Titik Nol IKN

JAKARTA, (FN) - 
Menteri Perencanaan Pemban-
gunan Nasional pada Senin, 12 
April 2021, bertolak ke Provin-
si Kalimantan Timur untuk 
melakukan kunjungan lapan-
gan.
  Menteri dan rombongannya 

berangkat dari Bandar Udara 
Halim Perdanakusuma seki-
tar pukul 05.50 WIB pagi, dan 
mendarat di Bandar udara In-
ternasional Sultan Aji Muham-
mad Sulaiman Sepinggan, Kota 
Balikpapan, pukul 08.50 WITA.
 Menteri    Baca ke → H 11

MESUJI, (FN) - 
Pemerintah Kabupaten 
Mesuji secara resmi me-
niadakan kegiatan safari 
Ramadan 1442 Hijriah. Hal 
ini dijelaskan Plt. Kabag 
Prokompim Pemkab Mesu-
ji Angga Pramudita di kan-
tornya, Jumat (16/04/2021).
  Dikatakannya, keputu-
san ini merupakan tindak 
lanjut atas arahan Presiden 
Joko Widodo saat Rakor 
Kepala Daerah yang digelar 
secara virtual beberapa hari 
lalu guna menekan penye-
baran Covid-19 di Indone-
sia.
  Lebih lanjut, Angga men-
gatakan bahwa dalam wak-
tu dekat, Pemkab Mesuji 
juga akan mengeluarkan 
edaran untuk meniadakan 
kegiatan safari ramadan 
di tingkat kecamatan dan 

Ikuti Arahan Presiden, Pemkab Mesuji Tiadakan Safari RamadanIkuti Arahan Presiden, Pemkab Mesuji Tiadakan Safari Ramadan

desa. 

Pihaknya juga mengimbau ke-
pada masyarakat untuk tetap 

disiplin menjalankan protokol kes-

ehatan selama menjalankan ibadah 
dan aktivitas lainnya untuk mence-
gah penyebaran Covid-19 tanpa 
mengurangi kekhidmatan bulan 

Ramadan.
  “Tadi malam telah digelar rapat 
pimpinan Pemkab Mesuji dan hasil 
rapat memastikan untuk meniada-

kan kegiatan Safari Ramadan pada 
tahun ini untuk mengantisipasi 
penyebaran Covid-19 di Mesuji,” 
ungkapnya. (Mihsan)
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Kasus Pencurian HP di Rukan Sedayu Square Sudah Dilakukan Oleh TKP

JAKARTA, (FN) - 
Subnit Resmob Reserse Krim-
inal Polres Metro Jakarta Barat 
sudah melakukan olah tempat 
kejadian perkara kasus pencuri-
an hp di Rukan Sedayu Square, 
Cengkareng, Jakarta Barat pada 
Minggu (11/4/2021) kemarin. 
 Olah TKP ini dipimpin 
langsung oleh Kanit Resmob 
Satreskrim Polres Metro Jakarta 
Barat Iptu Avrilendy. Olah TKP 
tersebut bertujuan untuk men-
getahui bagaimana pelaku ma-

suk ke dalam counter menguras 
isi etalase Hp. 
 "Rekan rekan siang ini kami 
merespon adanya laporan mas-
yarakat, kemarin laporkan ke 
kami dari pemilik toko hp ala-
mi kecurian. Dia kehilangan 14 
Unit HP Iphone 11 Promax," 
terang dia Senin (12/4/2021). 
 Dari hasil olah TKP dan me-
lihat CCTV counter hp itu, 
pelaku diduga karyawan pemi-
lik toko. Namun demikian, 
pihaknya akan mendalami 

lagi guna mengetahui tempat 
persembunyian pelaku. 
 "Sampai saat ini masih kami 
buru ada beberapa petunjuk se-
moga bisa kami tangkap," tegas 
dia. 
 Sementara itu, pemilik Toko 
counter hp berinisial HS men-
gaku kehilangan 14 Unit Hp 
Iphone 11 Pro Max dengan ker-
ugian sekitar kurang lebih Rp, 
100 juta. 
  "Kenalin, kebetulan karyawan 
kami sendiri(pelakunya)," tutur 

dia. 
 HS sendiri tidak mengetahui 
alasan karyawannya mencuri 
hp sebanyak itu karena pelaku 
tidak pernah cerita. Namun, ia 
menduga karyawannya nekat 
mencuri hp tersebut lantaran 
terdesak kebutuhan ekonomi. 
 "Saya gak tau mungkin ada 
masalah keuangan karena kay-
aknya bermain saham juga. Gak 
pernah baru kali ini. Kebetulan 
pelaku tinggal di Ruko," tutup 
dia.(HMS/Indra)

Lampung Timur, (FN)-
Menanggapi fenomena pe-
rusahaan singkong (tapio-
ka), tidak memiliki izin yang 
berada di Desa Sidodadi 
kecamatan Pekalongan Ka-
bid pelayanan perizinan dan 
non perizinan Adi Setiadi 
Muchlis, SH. MM., kabupat-
en lampung Timur (Lam-
tim), menyayangkan kinerja 
pihak aparatur desa dan ke-
camatan tidak mengetahui 
hal tersebut.
  Menurut Adi tidak semes-
tinya hal itu menjadi viral 
di publik, karena di tempat 
domisili perusahaan sing-
kong (tapioka) beroperasi 

ada pemerintah desa dan 
kecamatan, camat bisa me-
merintahkan Kasi POL-
PP untuk turun langsung 
meninjau ke lokasi.
  “Untuk memastikan su-
dah ada izinnya atau belum 
pihak pemerintah Desa 
dan kecamatan seharusnya 
turun ke lokasi melakukan 
peninjauan, karena pros-
es izin itu harus dari pihak 
Desa dan kecamatan kalau 
sudah lengkap baru ke di-
nas perizinan satu atap, dan 
akan kami proses setelah 
semuanya lengkap,” ungkap 
Adi Setiadi Muchlis. Selasa 
(13/04/2021).

  Adi juga menjelaskan, 
setelah semuanya sudah 
lengkap baru dida� arkan 
ke OSS, lalu membuat izin 
Mendirikan Bangunan 
(IMB) UKLUPL, IPAL, LB3, 
dan IUI. Apabila lahan di 
atas 10.000 meter pemrakar-
sa harus melalui proses TK-
PRD dulu yang sekretariat 
nya ada di dinas Pekerjaan 
umum (PU).
  “Seperti hal yang terja-
di dengan pabrik singkong 
(tapioka) yang berada di 
Desa Sidodadi, ini sudah 
jelas tidak mengikuti me-
kanisme dan aturan UU 
yang berlaku baik itu perbup 

yang sudah ada di Daer-
ah Lampung Timur. Tidak 
seharusnya perusahaan 
yang belum mengantongi 
izin sudah mulai produksi 
dan sampai sekarang pihak 
pabrik belum mengurus 
izin”.Terangnya.
   Senada juga disampaikan 
oleh Kepala Dinas Perizin-
an, kabupaten Lampung 
Timur M Yusuf membenar-
kan kalau pabrik singkong 
itu belum mengantongi izin 
dia baru mengetahui setelah 
menanyakan kepada Kabid 
Adi yang membidangi ten-
tang perizinan. (Arliyan).

ini Tanggapan Kabid Perizinan Lamtim
Pabrik Singkong Belum Memiliki Izin

Kapolres Tanggamus Bersama 
Forkopimda Ikuti Launching 
SIM Online

Tanggamus, (FN)
Mabes Polri resmi meluncurkan 
aplikasi Digital Korlantas Polri 
yang menawarkan Sinar (SIM Nasi-
onal Presisi), layanan khusus untuk 
pembuatan dan perpanjangan Su-
rat Izin Mengemudi (SIM) secara 
online.
Sinar terintegrasi dalam platform 
Digital Korlantas yang saat ini 
baru dapat diunduh pada Playstore 
(Android) dan dalam waktu dekat 
aplikasi ini juga akan tersedia pada 
App Store berbasis iOS.
Aplikasi Sinar (SIM Presisi Na-
sional) resmi di launching oleh 
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit 
Prabowo,Selasa (13/4). Launching 
aplikasi Sinar ini diikuti Kapolda 
dan Kapolres se-Indonesia melalui 

virtual zoom.
Terkait itu, Kapolres Tanggamus 
AKBP Oni Prasetya, SIK men-
yaksikan launching aplikasi Sinar 
dari ruang vicon aula wirasatya 
bersama Dandim 0424/TGM Let-
kol Inf Arman Aris Sallo, Ketua 
DPRD Heri Agus Setiawan, Asisten 
Bidang Ekobang Sukisno serta per-
wakilan Kejari Tanggamus.
Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo 
Sigit Prabowo, M.Si mengatakan 
bahwa aplikasi Sinar merupakan 
program kerja yang telah diru-
muskan saat � t and proper test di 
Komisi III DPR RI dengan melak-
sanakan transformasi presisi yakni 
kelembagaan, operasional, pe-
layanan publik dan pengawasan.
“Polri harus    Baca ke → H 11
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AdverAdverAdvertorialtorialtorial
Dinilai Berkontribusi Luar Biasa dalam Penanganan Covid-19Dinilai Berkontribusi Luar Biasa dalam Penanganan Covid-19
Gubernur Arinal Raih Penghargaan Itera Adi Karsa Madya Tahun 2020 

Bandar Lampung, (FV)-
Gubernur Lampung Ari-
nal Djunaidi meraih peng-
hargaan Itera Adi Karsa 
Madya Tahun 2020 karena 
dinilai berjasa atas kontri-
busi yang luar biasa dalam  
penanganan Covid-19 di 
Provinsi Lampung, khu-
susnya Institut Teknologi 
Sumatera (Itera).
 Penghargaan diterima 
Sekretaris Daerah Provin-
si  (Sekdaprov) Fahrizal 
Darminto, mewakili Gu-
bernur Arinal, di Ruang 
Kerja Sekda Kantor Gu-
bernur Lampung, Selasa 
(13/04/21).
 Penghargaan ini diber-
ikan kepada Gubernur 
Arinal sebagai Ketua 
Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid-19 
Provinsi Lampung.
 Pada kesempatan itu, 

Sekdaprov Fahrizal men-
yampaikan ucapan teri-
makasih atas penghargaan 
yang diberikan.
 “Saya mengucapkan ter-
ima kasih atas penghar-
gaan yang diberikan atas 
penilaian baik kontribusi 
Provinsi Lampung dalam 
penanganan Covid-19”, 
ujarnya.
 Penghargaan Itera Adi 
Karsa Madya adalah 
penghargaan yang diber-
ikan kepada sosok yang 
banyak membantu Itera 
di bidang pengembangan 
kegiatan belajar mengajar 
maupun akademik.
 Penghargaan ini juga 
diberikan kepada Dwiko-
rita Karnawati, Herman 
HN, Arif Satria, Karoma-
ni dan M. Yusuf Sulfara-
no Barusman . (Adpim/ 
ADV)
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Menteri Suharso Hadiri Musrenbang Provinsi DKI Jakarta

JAKARTA, (FN) - 
Menteri Perencanaan Pembangunan Na-
sional menghadiri Musrenbang penyusus-
nan RKPD Provinsi DKI Jakarta, pada hari 
Rabu, 14 April 2021.
 “Dalam kesempatan ini, saya juga ingin 
mengajak rekan-rekan semua, khususnya 
jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
maupun Pemerintah kabupaten/kota di 
Provinsi DKI Jakarta untuk lebih optimis 
terhadap masa depan pembangunan daer-
ah yang sama-sama kita rencanakan,” ujar 
Menteri.

   Bappenas juga telah mengidenti� kasi kes-
erasian antara fokus pembangunan RKP 
2022 dengan isu-isu strategis Provinsi DKI 
Jakarta. 
“Mari kita ambil contoh isu strategis terkait 
antisipasi banjir, rob, dan genangan. Dalam 
pandangan saya, isu ini tidak hanya relevan 
dengan fokus pemantapan infrastruktur, 
tetapi juga dengan reformasi perlindungan 
sosial, yang akan memperlancar pendistri-
busian bantuan jika terjadi musibah banjir,” 
tuturnya. 
  Menteri mengucapkan, untuk memban-

gun resiliensi terhadap bencana, tentun-
ya diperlukan transformasi digital untuk 
memudahkan pemantauan dan memban-
gun sistem peringatan dini yang handal.
  Oleh karena itu, isu strategis Provinsi DKI 
Jakarta lain yang juga relevan dengan fokus 
pembangunan RKP 2022 adalah masih 
tingginya ketimpangan pendapatan. Isu ini 
sangat relevan dengan fokus UMKM yang 
memiliki agenda perluasan keterlibatan 
UMKM dalam perekonomian nasional, 
maupun dalam penciptaan kesempatan 
kerja.

  Menteri juga menekankan 
pengurangan ketimpangan 
pendapatan  perlu didukung 
dengan reformasi pendidikan 
dan kesehatan, untuk mening-
katkan kompetensi dan kualitas 
SDM, agar lebih siap memasuki 
pasar kerja ataupun berwirau-
saha. 
  Diakhir sambutannya, Menteri 
mengungkapkan harapannya 
agar rekomendasi Bappenas 
dapat menjadi rumusan priori-
tas Provinsi Jakarta. 
  “Besar harapan kami bahwa 
rekomendasi untuk mengatasi 
isu-isu strategis Provinsi DKI 
Jakarta ini dapat menjadi rumu-
san Prioritas Daerah Provinsi 
DKI Jakarta untuk tahun 2022,” 
ucapnya. 
 Bappenas mengusulkan seti-
daknya enam prioritas daerah 

untuk menjawab isu strategis 
pembangunan di Provinsi DKI 
Jakarta, antara lain: (1) Penyedi-
an layanan transportasi publik 
yang memadai dan terintegrasi; 
(2) Pemerataan dan peningka-
tan kualitas Pendidikan Vokasi 
dan penyediaan modal usaha; 
(3) Penyediaan sarana pen-
gawasan pangan berbasis IT, 
distribusi subsidi pangan, dan 
sistem pergudangan; (4) Pen-
erapan pola hidup sehat yang 
baik, peningkatan kualitas per-
mukiman penduduk; (5) Pen-
ingkatan kegiatan normalisasi 
sungai dan pengamanan pesisir 
utara; serta (6) Penyediaan sara-
na air minum dan sanitasi yang 
layak dan aman.
 Tim Komunikasi Publik
Kementerian PPN/Bappenas

Kapolres Metro Jakarta Barat Kunjungi Tokoh Agama

JAKARTA, (FN) - 
bulan suci ramadhan 1442 H 
tahun ini kepolisian dari pol-
res metro jakarta barat melak-
sanakan kunjungan ketokoh 
agama dalam rangka mening-
katkan jalinan silaturahmi ke-
pada para tokoh agama dan 
sebagai bentuk menciptakan 
cooling system di wilayah hu-
kum Polres Metro Jakarta Barat, 
Selasa, (13/4/2021).
  Dalam kunjungan kali ini 
kapolres Metro Jakarta Barat 
Kombes Pol Ady Wibowo me-
ngunjungi pondok pesantren 
yang berada diwilayah kem-
bangan dan kebon jeruk Jakarta 
Barat yaitu tepatnya di pondok 

pesantren alwasilah kembangan 
Jakarta Barat dan di pondok 
pesantren asshidiqiyah Kebon 
Jeruk Jakarta Barat.
  Kapolres Metro Jakarta Barat 
Kombes Pol Ady Wibowo saat 
berkunjung mengatakan bah-
wa kegiatan kunjungan ini 
merupakan sebagai bentuk 
kepedulian ataupun kedekatan 
kami ( Polisi ) dengan para to-
koh agama.
  "Selain untuk meningkatkan 
silaturahmi kegiatan ini sebagai 
bentuk upaya cooling system 
(sistem pendingin) di bulan 
suci ramdhan"ujar Kombes pol 
Ady Wibowo saat di kon� rmasi.
  Dirinya berharap dibulan suci 

ramadhan tahun ini kita bersa-
ma-sama dengan para tokoh ag-
ama alim ulama untuk menga-
jak bersama masyarakat untuk 
menciptakan situasi kamtib-
mas yang aman dan kondusif, 
sekaligus memberikan edukasi 
tentang pentingnya penerapan 
protokol kesehatan ditengah 
pandemi COVID19 saat ini.
  "Mari jadi polisi bagi diri 
sendiri dan orang lain sehingga 
menjadi penyejuk dalam men-
jaga kondusi� tas selama dibu-
lan ramdhan ini" ujarnya
  Dalam kunjungan tersebut 
kapolres Metro Jakarta Barat 
Kombes Pol Ady Wibowo juga 
memberikan tali asih berupa 

jam dinding, 8 karung ber-
as, dan masker yang langsung 
diterima baik oleh Kh Abdul 
Hasyim, H Sahid dan keluarga 
besar dari pondok pesantren 
al Wasilah Kembangan Jakar-
ta Barat dilain waktu kapolres 
Metro Jakarta Barat juga mem-
berikan tali asih di pondok 
pesantren asshidiqiyah Kebon 
Jeruk Jakarta Barat yang diter-
ima langsung oleh Kh Ahmad 
Mahrus Iskandar.
  Dalam kesempatan tersebut 
kapolres Metro Jakarta Barat 
selain memberikan himbau-
an juga menyempatkan untuk 
melaksanakan shalat ashar ber-
jamaah. (Indra)

Sambut Ramadhan

SERANG, (FN) - 
Di awal bulan Ramadhan 1442 
H yang penuh berkah dan 
mulia ini Kabid Humas Polda 
Banten Kombes Pol Edy Su-
mardi kunjungi Panti Asuhan 
Baiturrahman yang berada di 
Kp. Sukadana Kel. Kasemen, 
Kecamatan Kasemen, Kota 
Serang-Banten.
 Kedatangan Kabid Humas 
Polda Banten  ke Panti Asuhan 
Baiturrahman tersebut dalam 
rangka  mendukung program 
Kapolda Banten  tentang 'Polisi 
Sayang Anak Yatim dan Ngaji 
Bareng Kapolda"
 Saat ditemui, Kabid Humas 
Polda Banten  mengatakan, 
"Hari ini saya baru saja men-
jalankan  program Bapak 
Kapolda Banten  yaitu  Polisi 
Sayang Anak Yatim dan Ngaji 
Bareng Kapolda ,"ujar Edy Su-
mardi. Rabu, (14/04/2021).
 "Dalam kunjungan kali ini, 
kami mengunjungi Panti Asu-
han Baiturrahman pimpinan 
Ustad H.Martono yang berada 
di Kelurahan Kasemen, Keca-
matan Kasemen," lanjut Edy 
Sumardi.
  Edy Sumardi menjelaskan ke-
datangannya ke  Panti Asuhan 
yang berada di wilayah hukum 
Polda Banten tersebut selain 
bertujuan untuk menjalank-
an program Kapolda Banten 
dan juga untuk menyalurkan 
bantuan dari Bapak Kapolda 
Banten.
  "Dan kunjungan saya kes-
ini selain bertujuan untuk 
menjalankan program  Ka-
polda Banten dan juga untuk 
menyalurkan bantuan Bapak 

Kapolda Banten berupa per-
lengkapan alat sholat untuk 
anak-anak panti asuhan , pen-
didik, pengurus dan pengelola 
di Panti Asuhan," jelas Edy Su-
mardi.
  Terakhir, Edy Sumardi ber-
harap di bulan Ramadhan 
yang suci ini Polda Banten 
bisa mendapatkan keberkah-
an dengan melaksanakan pro-
gram  Kapolda Banten yakni 
Polisi Sayang Anak Yatim dan 
Ngaji Bareng Kapolda.
  "Saya berharap melalui kegia-
tan yang dilaksanakan di bulan 
Ramadhan yang suci ini Polda 
Banten bisa mendapatkan ke-
berkahan," tutup Edy Sumardi.
  Sementara itu, Pimpinan 
Panti Asuhan Baiturrahman 
Ustad H.Martono mengucap-
kan terimakasih kepada Polda 
Banten.
 "Saya mengucapkan banyak 
terimakasih kepada Bapak 
Kapolda Banten Irjen Pol Dr 
Rudy Heriyanto Adi Nugro-
ho  melalui Bapak Kabid Hu-
mas Polda Banten yang telah 
berkenan mengunjungi Panti 
Asuhan Baiturrahman dan 
sekaligus memberikan bantu-
an perlengkapan sholat  dan 
Al-quran , dan apa yang diber-
ikan bapak Kapolda diawal 
bulan Ramadhan 1442 H ini 
akan terasa bermanfaat sekali 
untuk kegiatan ibadah anak-
anak panti,pengurus ,pendidik 
maupun pengelola di panti ini,  
sekali lagi saya  mengucap-
kan terimakasih atas bantuan 
yang diberikan," tutup Ustad 
H.Martono.***

Kapolda Banten Bagikan Alat 
Perlengkapan Sholat Ke Panti 
Asuhan dan Ponpes
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Pemkab Mesuji Beri Bantuan Dana P2L kepada 7 Kelompok Wanita Tani

MESUJI, (FN) - 
Pemkab Mesuji melalui Dinas 
Ketahanan Pangan, memberi-
kan bantuan dana Pekarangan 
Pangan Lestari (P2L) Rp. 385 
juta, dibagi kepada 7 Kelompok 
Wanita Tani (KWT) di 7 Ke-
camatan, Per KWT menerima 

masing-masing Rp. 55 juta.
  Acara berlangsung di Desa 
Fajar Baru, Kecamatan Panca 
Jaya, Kabupaten Mesuji, Rabu 
(14/04/2021).
 Pekarangan Pangan Lestari 
(P2L) merupakan kegiatan 
yang dilaksanakan oleh kelom-

pok masyarakat secara bersa-
ma-sama mengusahakan lahan 
pekarangan sebagai sumber 
pangan secara berkelanjutan 
untuk meningkatkan keterse-
diaan, aksesibilitas, dan peman-
faatan, serta pendapatan.
  Turut hadir pada kegiatan 

tersebut, Bupati Mesuji, Kadis 
Ketahanan Pangan serta staf, 
Kabag Humas/Protokol Setda, 
Kadis Pertanian, Tujuh Camat 
se-Kabupaten Mesuji dan Tu-
juh Kepala Desa se-Kecamatan 
Panca Jaya, Bhabinkamtibmas, 
serta OPD.

Dalam sambutan Bupati Me-
suji H. Saply TH, mengatakan, 
penyerahan bantuan kegia-
tan pekarangan pangan lestari 
(P2L) kepada kelompok wanita 
tani (KWT) ini dalam upaya 
pemulihan ekonomi, pemanta-
pan ketahanan pangan keluarga 

dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat Mesuji pada masa 
pandemi covid-19.
 “Semoga kepada penerima 
bantuan kegiatan P2L dapat 
membantu masyarakat mem-
perbaiki perekonomiannya, 
mendukung program Pemer-
intah untuk penanganan daer-
ah prioritas intervensi stunting 
dan atau penanganan prioritas 
daerah rentan rawan pangan 
atau pemantapan daerah tahan 
pangan,” kata Saply.
 Dijelaskan Bupati, kegiatan 
ini dilakukan melalui peman-
faatan lahan pekarangan, lahan 
tidur dan lahan kosong yang 
tidak produktif, sebagai peng-
hasil pangan dalam memenuhi 
pangan dan gizi rumah tangga, 
serta berorientasi pasar untuk 
meningkatkan pendapatan ru-
mah tangga.
 “Dalam sektor pertanian, Me-
suji memiliki potensi sumber 
daya alam yang nilainya cukup 
luar biasa, penyumbang terbe-
sar PDRB Kabupaten Mesuji 
ialah sektor pertanian sebesar 
40 persen. Sektor ini mampu 
menyerap tenaga kerja sebesar 
60,03 persen, Saya yakin apabi-
la masyarakat dan Pemerintah 
serta stakeholder bersinergi 
untuk mengoptimalkan segala 
potensi-potensi yang ada, maka 
akan terwujud dengan baik,” 
pungkasnya. (Mihsan)

Ketua Komisi III DPRD Kota Metro Ingatkan Pemilik Bangunan Lantai Tiga
Metro, (FN) 
Ketua Komisi III DPRD Kota 
Metro, Subhan memperingat-
kan pemilik bangunan lantai 
tiga di Kelurahan Hadimulyo 
Barat, Kecamatan Metro Pusat 
untuk mengikuti aturan yang 
berlaku.
 Dikatakan Subhan, semua 
peraturan harus ditaati oleh 
masyarakat. Apalagi pemban-
gunan yang dilakukan bertu-
juan baik.
 “Peraturan berlaku untuk 
semua masyarakat. Nah, seha-
rusnya pemilik bangunan itu 
lebih dulu melengkapi syarat 
perizinan,dan saat sudah 
memiliki izinnya baru melaku-
kan pembangunan, jangan mel-
awan aturan,” kata dia, Jumat 
(16-4-2021).
  Menurut dia, polemik antara 
warga sekitar lingkungan dan 
pemilik gedung lantai tiga di 
Kelurahan Hadimulyo Barat 
merupakan sebuah kelalaian 
yang beresiko melawan aturan.
“Jika belum ada izin tapi su-

dah melakukan pembangunan, 
pasti akan menabrak aturan. 
Makanya seringkali kami ang-
gota DPRD menyarankan mas-
yarakat yang akan membangun 
untuk melengkapi izinnya dulu, 
kalau tidak ya pasti akan meny-
alahi aturan,” sesalnya.
 “Sebagai kuasa hukum tentu 
harus lebih bijak. Apalagi ini 
tentang aturan, pasti kuasa hu-
kum lebih mengerti. Jadi mas-
alah ini tidak berkepanjangan,” 
ucapnya.
  Menurut dia, proses pemba-
ngunan gedung lantai tiga di 
Kelurahan Hadimulyo Barat itu 
menyalahkan aturan. Sehingga, 
perlu langkah tegas dari satuan 
kerja terkait untuk menindak-
lanjuti sesuai dengan peraturan 
yang ada.
 “Kami DPRD sudah men-
yarankan, tapi karena masalah 
ini sudah terlalu dalam, karena 
sudah menyalahkan aturan. Jadi 
silahkan pihak yang berwenang 
menanganinya. Intinya, ikuti 
aturan,” tegasnya. (Sum: Lv)

TNI Polri Bubarkan Balap Liar Saat NgabuburitTNI Polri Bubarkan Balap Liar Saat Ngabuburit

Lampung Timur, (FN)-
Kehadiran TNI Polri dari 
Koramil 429-02/Way Bun-
gur, Kodim 0429/Lamtim 
dan Polsek Way Bungur 
membuat puluhan pemuda 
lari tunggang langgang saat 
sedang asik balapan liar, Sab-

tu (17/4/2021) sore.
 Adapun lokasi ngabuburit 
sekaligus tempat balapan liar 
adalah di jalan Desa Toto 
Projo – Desa Tanjung Tirto 
Kecamatan Way Bungur, Ka-
bupaten Lampung Timur.
Sebanyak 10 Personil gabun-

gan dari Koramil dan Polsek 
Way Bungur datang tepat 
waktu, pasalnya sekira Pukul 
17:20 WIB sampai dengan 
menjelang berbuka menurut 
laporan warga lokasi ini ser-
ing di gunakan untuk balap 
liar.

“Kami bersama-sama den-
gan Anggota Polsek mem-
bubarkan balapan liar ini 
karena banyak laporan dari 
warga terkait aktivitas mer-
eka yang meresahkan warga. 
Kami bina dan berikan ara-
han ke-   Baca ke → H 11

Sertu Sony, menghimbau Pengunjung 
Mall Kartini

Bandar Lampung, (FN)
Guna melakukan pencegahan 
penyebaran dan penularan Virus 
Corona, Babinsa Koramil 410-05/
TKP Kodim 0410/KBL Sertu Sony, 
menghimbau pengunjung Mall 
Kartini untuk patuhi Protokol Kes-
ehatan.Sabtu (17/4/2021). 
 “Dalam pelaksanaannya, Sertu 
Sony bersama dengan Tim Gu-
gus Tugas penanganan Covid-19 
Kota Bandar Lampung menghim-
bau setiap pengunjung Mall un-
tuk melakukan cuci tangan pakai 
sabun dan mengecek suhu tubuh 
para pengunjung sebelum mema-
suki Mall Kartini.

 “Tidak hanya itu, Tim Gugus Tu-
gas turut melakukan Patroli di 
dalam gedung Mall, guna mem-
berikan teguran langsung kepada 
para pengunjung/karyawan yang 
berkerumun dan melepas masker 
saat beraktivitas di dalam gedung 
Mall Kartini.”
“Sertu Sony mengatakan, hal terse-
but dilakukan terus setiap harinya 
dengan harapan, masyarakat yang 
beraktivitas di dalam Mall terse-
but dapat terhindar dari penyeba-
ran dan penularan Virus Corona,” 
ujarnya ketika ditemui di lokasi 
kegiatan. (Sum: Lv)

Keluarga besar Kodim 0410/KBL 
Memberikan makanan buka puasa

Bandar Lampung, (FN)
Banyak cara dalam menebar ke-
baikan di bulan suci Ramadhan ini, 
salah satunya dengan cara mem-
berikan makanan buka puasa atau 
takjil kepada umat muslim yang 
melaksanakannya.
  Hal tersebut dilakukan keluarga 
besar Kodim 0410/KBL bersa-
ma dengan penggiat sosial untuk 
berbagi takjil yang dilaksanakan di 
Makodim 0410/KBL selama bulan 
Ramadhan, Sabtu (17/4/2021)
“Dalam penyampaianya, Danram-
il 410-04/TKT Kodim 0410/KBL 
Mayor Inf Sutoto mengatakan, ke-
giatan sosial ini bertujuan untuk 
berbagi kepada pengendara yang 

melintas di depan Makodim pada 
waktu menjelang buka puasa,” 
ujarnya ketika ditemui dilokasi ke-
giatan.
 “Dengan adanya pembagian tak-
jil, semoga bisa membantu mereka 
yang membutuhkan. Kegiatan ini 
Insya Allah diadakan setiap hari 
selama bulan Ramadhan,” kata 
Danramil.
 Proses pembagian takjil tetap 
mengedepankan Protokol Keseha-
tan. Para personel menggunakan 
masker, menjaga jarak aman, serta 
menggunakan sarung tangan keti-
ka hendak membagikan takjil pada 
kegiatan tersebut.” (Sum: LV)
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Mahasiswa Sistem Komputer Darmajaya Ciptakan Sistem 
Buka Kunci Pintu Menggunakan WajahBandar Lampung, (FN)

Mahasiswa Sistem Kom-
puter Kampus Terbaik 

di Lampung membuat Ran-
cang Bangun Sistem Buka 
Kunci Pintu dengan Wajah 
Menggunakan ESP32Cam da-
lam skripsi yang diujikan pada 
Jumat, (2/4/2021).
Irfa Cahyawan membuat ran-
cang bangun sistem awal Feb-
ruari lalu dan berhasil diujik-
an pada Jumat lalu. Irfa biasa 
dia disapa  merancang min-
iatur alat dengan dibimbing 
dosen Dodi Yudo Setyawan, 
S.Si., M.T.I.
 Irfa menerangkan cara kerja 
alatnya dengan menekan tom-
bol start. Kemudian, instalasi 
jaringan wi�  dan proses pen-
golahan alamat IP pada hala-
man browser.
 “Jika alamat IP benar maka 
masuk ke proses face detec-
tion dan face recognition. 
Lalu kita tekan tombol mulai 
striming dan da� arkan sam-
pel wajah dan tersimpan,” be-
bernya.
 Mantan Ketua MPM IIB 
Darmajaya ini melanjutkan 
setelah dida� arkan maka 
dekatkan wajah pada kamera. 
Ketika pengenalan wajah ter-
deteksi maka lampu indikator 
hijau akan hidup dan pintu 
terbuka.

Menurutnya, pembuatan 
alat dilatarbelakangi 

karena teknologi komputer 
berkembang pesat dan salah 

satu bidang yang mempunyai 
peran penting dibeberapa as-
pek kehidupan manusia, ter-
masuk pada bidang security.
 “Kasus pencurian yang terja-
di tidak hanya melibatkan niat 
dari para pelaku tetapi juga 
didukung dengan adanya ke-

sempatan,” tuturnya.
 Kelalaian atau kurang 
waspadanya calon korban 
menjadi salah satu penyebab 
tingginya tingkat pencurian. 
Hal ini menyebabkan perlu 
adanya solusi terkait sistem 
keamanan yang lebih baik. 

“Sistem keamanan tersebut 
tidak hanya memiliki tingkat 
keamanan yang baik namun 
juga dapat dimonitor dalam 
setiap prosesnya. Salah satun-
ya dengan metode Face Rec-
ognition. Perancangan sistem 
ini berbasis Pengenalan Wajah 

menggunakan Modul ESP32-
CAM,” jelasnya.
Sementara, Dodi Yudo 
Setyawan selaku dosen pem-
bimbing mengatakan pener-
apan teknologi dalam sistem 
buka tutup pintu buatan Irfa 
Cahyawan sudah bagus. “Alat 

ini juga harapannya dapat di-
manfaatkan oleh masyarakat,” 
ungkapnya.

Dengan hadirnya alat ini, 
lanjut dia, masyarakat 

dapat menambah keamanan 
dari rumahnya. “Alat ini juga 
harapannya dapat diproduksi 
massal sehingga dapat ter-
jangkau untuk dimiliki mas-
yarakat,” tuturnya.
Sementara, Ketua Prodi 
Sistem Komputer Nur� ana, 
S.Kom., M.Kom., memga-
takan implementasi biometric 
menggunakan � tur wajah se-
bagai autentikasi pada smart 
home dapat membantu ma-
nusia dalam meningkatkan 
keamanan rumah. “Dengan 
scanning wajah maka hanya 
anggota keluarga yang terda� -
ar pada sistem saja yang dapat 
diberi akses membuka kunci 
rumah dan masuk ke dalam 
rumah. Anggota keluarga 
tidak perlu lagi direpotkan 
dengan duplikasi kunci atau 
ketinggalan kunci seperti yang 
sering terjadi ketika menggu-
nakan kunci konvensional,” 
ungkapnya.
 Dia berharap semoga sistem 
yang dibangun dapat diim-
plementasikan dengan biaya 
murah. “Sehingga setiap ru-
mah dapat menggunakannya 
dan penghuni rumah menja-
di aman dan nyaman,” pung-
kasnya. (Sum: Lv)

Dosen Institut Swasta Terbaik di Indonesia Isi Kuliah di UEL Vietnam

VIETNAM , (FN)-
Dosen dari Institut Informa-
tika dan Bisnis (IIB) Darma-
jaya, Perguruan Tinggi Swasta 
Terbaik di Indonesia, mengisi 
kuliah sit-in (Visiting Lecture) 
secara daring di University of 
Economics and Law (UEL) 
Vietnam Kamis, (15/4/2021).
Novita Sari, S.Sos., M.M., dosen 
Prodi Manajemen ini menyam-
paikan materi direct marketing, 
sales promotion, and public re-
lation secara daring. Kuliah dii-
kuti puluhan mahasiswa UEL 
juga dihadiri Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis (FEB) IIB 
Darmajaya Dr. Faurani I San-
ti Singagerda, M.Sc., Kepala 
UPT Hubungan Internasional 
dan Kerjasama IIB Darmajaya 
Muhammad Dwiyan Aditiya, 
Perwakilan International O�  ce 
UEL Vietnam Mr. Nguyen Huu 
Tinnh, dan Dosen UEL Viet-
nam Ms. Nguyen Hong Uyen 
M.Sc.
 Novi – biasa disapa – menutur-
kan direct marketing menurut 
Kotler dan Gary Amstrong, 
merupakan sistem pemasaran 
yang memakai berbagai me-

dia iklan untuk berinteraksi 
secara langsung dengan target 
konsumen. “Biasanya interaksi 
ini dilakukan melalui telepon, 
email, atau bertemu langsung 
dengan konsumen untuk 
mendapatkan respon langsung,” 
ungkapnya.
 Ia juga menerangkan bebera-
pa jenis direct marketing yai-
tu direct mail, tele marketing, 
email marketing, sms and WA 
blasting, online and social me-
dia marketing, direct selling, 
dan lea� et marketing. “Promosi 
penjualan juga dilakukan untuk 

mengenalkan brand awarenes, 
membuat pasar mengetahui 
produk terbaru, bersaing dalam 
proses kreatif, mendorong kon-
sumen memilih produk, atau 
mengubah pilihan produknya 
dan menjadi loyal terhadap 
produk,” bebernya.
 Dalam mendukung promosi 
penjualan, lanjut dia, terdapat 
beberapa program yang digulir-
kan untuk menarik konsumen 
memilih produk yang ditawar-
kan. “Pemberian voucher, un-
dian, hadiah, diskon hingga 
promo beli satu gratis satu,” 

tuturnya.
Novi juga menjelaskan peran 
public relation dalam men-
dukung citra positif perusahaan 
dengan strategi yang dijalank-
an. “Public relation menjadi 
perpanjangan tangan komuni-
kasi perusahaan kepada mas-
yarakat. Selain itu juga mem-
bangun relasi kepada media 
maupun relasi dalam kelompok 
ataupun komunitas,” imbuhnya.
Selain itu, public relation juga 
berperan dalam menyampaikan 
corporate social responsibili-
ty (CSR) kepada masyarakat. 
“Dalam era Revolusi Industri 
4.0 dan pandemi ini penggu-
naan alat promosi yang efektif 
melalui platform digital seperti 
social media marketing, WA 
Blasting dan email marketing,” 
ucap dia menjawab salah satu 

pertanyaan mahasiswa asal 
UEL Vietnam.
 Sementara, Perwakilan UEL 
Vietnam Ms. Nguyen Hong 
Uyen M.Sc mengucapkan ter-
ima kasih atas kesediaannya 
memberikan materi kuliah ke-
pada mahasiswa UEL Vietnam. 
“Semoga kerjasama yang ter-
jalin ini juga akan terus berjalan 
dan lebih baik lagi,” ungkapnya.
Hal senada juga dikatakan Mr. 
Nguyen Huu Tinnh bahwa 
perkuliahan ini digelar atas ker-
jasama kedua belah pihak (UEL 
Vietnam dan IIB Darmajaya In-
donesia). “Dengan memberikan 
wawasan kepada mahasiswa 
terkait manajemen perusahaan 
dan strategi yang dijalankan 
dapat menambah pengetahuan-
nya,” tutupnya. (Sum: Lv)

19 Desa di Lampura Belum Terima 
DD tahap l
Lampung Utara, (FN)-
213 Desa yang berada di Ka-
bupaten Lampung Utara tel-
ah menyerap anggaran Dana 
Desa (DD) tahap pertama di 
tahun 2021. Sedangkan sisan-
ya masih dalam proses penga-
juan.
  Kepala Bidang (Kabid) Pem-
berdayaan Masyarakat dan 
Desa, Ismirham Adi Saputra, 
kepada awak media, Jum’at 
(16/4/2021.
  Menjelaskan bahwa sampai 
saat ini, pihaknya telah mem-
proses pencairan Dan Desa 
(DD) sebanyak 213 Desa.
 “Mulai dari kemarin itu, 
ada 195 ditambah dengan 18 
Desa, jadi total sampai siang 
hari ini 213 Desa yang sudah 
menerima kucuran Dana 
Desa, ” Kata dia.
Untuk diketahui, tahap per-
tama ini Dana Desa tahun 
2021, lebih diprioritaskan 

penanganan kesejahteraan 
masyarakat selama pandemi 
Covid-19.
  “Kalau sekarang, dana itu 
prioritas untuk penyaluran ke 
masyarakat terdampak Covid 
19, dan akan disalurkan 1 
bulan dulu hingga nunggu 
realisasi nya. Kemudian akan 
disalurkan bulan berikutnya, 
” ucap dia.
 Disisi lain, mengenai per-
mohonan Alokasi Dana Desa 
(ADD) yang bersumber dari 
APBD Kabupaten Lampung 
Utara, Adi meminta agar para 
Kepala Desa (Kades) dapat 
bersabar.
 “Terkait administrasi ADD 
kami tetap akan memproses 
pengajuan dari Desa, namun 
kami minta para kepala desa 
untuk sedikit bersabar hingga 
proses penyerapan DD selesai 
hingga 100 persen, ” pung-
kasnya. (Sum: Lv)
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Polsek Tanjung Duren Antisipasi Tawuran di Bulan Ramadhan
JAKARTA, (FN) - 
Aksi Tawuran dan balap bala-
pan liar kerap sekali bermun-
culan saat bulan ramadhan.
 Untuk mengantisipasi hal 
tersebut Polres Metro Jakar-
ta Barat dalam hal ini polsek 
Tanjung Duren melaksanakan 
apel antisipasi adanya tawu-
ran atau aksi balap liar di-
wilayah Tanjung Duren, Sab-
tu, (17/4/2021).
 Kapolsek Tanjung Duren 
Kompol Agung Wibowo 
mengatakan bahwa kegiatan 
apel tersebut dalam rangka 
mengantisipasi adanya tawu-
ran atau aksi balap liar selama 
bulan ramadhan, dimana kita 
mengetahui aksi tersebut saat 
bulan ramadhan cenderung 
mengalami peningkatan.
 " Oleh Sebab Itu kami dari 
polsek Tanjung Duren melak-
sanakan kegiatan apel antisi-
pasi adanya tawuran dan bal-
ap liar " ujar Kompol agung 
Wibowo.
 Kami akan melakukan patro-
li kewilayahan yang menjadi 
zona rawan adanya aksi tawu-
ran dan balap liar.
  Selama bulan ramadhan pi-
haknya akan lebih mengin-

tensi� an patroli setiap harin-
ya dalam mencegah adanya 
gangguan Kamtibmas di-
wilayahnya.
  Dalam patroli kali ini pa-
troli dipimpin langsung oleh 
Wakapolsek Tanjung Duren 
Akp Bimantoro di wilayah 
yang cenderung terjadinya 
gangguan Kamtibmas seperti 
Perempatan pesing, Tubagus 
Angke, Latumenten, jem-
batan genit dan di jalan kyai 
tapa.
  "Sebanyak 7 orang dan 6 unit 
kendaraan diamankan karena 
diduga hendak akan melaku-
kan aksi balap Liar," ujar 
Kompol Agung.
  Diketahui dari 6 unit kenda-
raan bermotor yang diamank-
an menggunakan knalpot 
Brong dan pengendara nya 
tidak memiliki Sim (surat ijin 
mengemudi) sehingga dike-
nakan tilang oleh unit lalu lin-
tas Tanjung Duren 
  Selanjutnya 7 orang beri-
kut unit kendaraan bermotor 
diamankan kepolsek Tanjung 
duren guna dilakukan pen-
dataan dan pemberian eduka-
si, tutupnya. (Hms/Indra)

Artis Js Jalani Pemeriksaan Kesehatan
JAKARTA, (FN) - 
Seorang aktor sinetron yang 
sedang tayang disalah satu tv 
swasta sekaligus model muda 
berinisial JS (23) di tangkap 
unit 1 satuan Narkoba Polres 
Metro Jakarta Barat terkait ka-
sus penyalahgunaan Narkoti-
ka, Kamis, (15/4/2021).
 Kapolres Metro Jakarta Barat 
Kombes Pol Ady Wibowo saat 
dikon� rmasi Membenarkan 
adanya penangkapan tersebut.
 " Ya Benar, Kami baru saja 
mengamankan seorang pub-
lic � gure berinisial Js bersama 
satu orang rekan kerjanya " 
ujar Kombes pol Ady Wibowo 
saat dikon� rmasi.
 Ady menjelaskan Js diamank-
an di salah satu basecamp 
management di sekitar jaga-
karsa Jakarta Selatan.
 Saat diamankan petugas kami 
berhasil mengamankan barang 
bukti berupa narkotika.

 Kasat Narkoba Polres Metro 
Jakarta Barat Akbp Ronaldo 
Maradona Siregar menjelaskan 
pihaknya mengamankan salah 
satu publik � gure berinisial JS 
bersama seorang rekan kerjan-
ya.
 "Ditemukan narkotika di se-
buah kendaraan yang ia pakai," 
ujar Akbp Ronaldo Maradona 
Siregar.
 Js diamankan oleh unit 1 sat 
narkoba Polres Metro Jakarta 
Barat dibawah Pimpinan AKP 
Arif Purnama Oktora pada 
hari kamis pagi sekitar pukul 
03.00 wib.
 Namun kami belum bisa 
memberikan keterangan leb-
ih rinci terkait penangkapan 
tersebut.
 Kami masih melakukan rang-
kaian proses penyidikan lebih 
lanjut nanti akan kami sam-
paikan secara detail, tutupnya. 
(Indra)

Curi kendaraan Sekdes Modukoro, kedua pelaku diteriaki maling

Lampung Utara, (FN)-
 Dua orang terduga pelaku pen-
curian dengan pemberatan 
(Curat) kendaraan sepeda mo-
tor, inisial JP (17) dan AN (45) 

keduanya warga Desa Gunung 
Betuah Kecamatan Abung Barat 
Lampung Utara, di ringkus tim 
opsnal Polsek Kotabumi Utara, 
Sabtu (17/4/2021) Kemarin. 

 Kapolres Lampung Utara AKBP 
Bambang Yudho M. SIK, MSi 
di wakili Kapolsek Kotabumi 
Utara AKP Rukmanizar Minggu 
(18/4/2021) mengatakan penang-
kapan terduga pelaku JP dan AN 
berdasarkan laporan korban Risma-
nila (49) warga Dusun Gelok Desa 
Madukoro Kecamatan Kotabumi 
Utara ke Polsek Kotabumi Utara
LP/ 29/IV/ 2021/ Polres LU/ SPKT 
Polsek Ktbu tanggal 17 April 2021
 "Korban melaporkan sepeda mo-
tor dinasnya (Sekretaris desa/ 
Sekdes) Madukoro Yamaha Vega 
R No.Pol BE 6421 JZ  di curi saat 
di parkir di teras samping rumah, 
posisi kunci masih menempel 
pada sepeda motor, " kata dia. 
 AKP Rukmanizar menjelaskan 
kronologis kejadian, Pada hari 
Sabtu   17/4/2021 pukul 15.00 wib, 
korban memarkirkan sepeda mo-
tor dinasnya di samping rumah, 
tak lama datang 2 (dua) orang la-
ki-laki tak dikenal mengendarai 
sepeda motor beat warna hitam 
(salah satunya turun dari ranmor), 

bertanya kepada (saksi) E� endi 
perihal alamat rumah Joni, nama 
tersebut tidak dikenali saksi,  pada 
waktu bersamaan saksi Ibnu Rena-
ta yang saat itu berada diwarung 
samping rumah melihat salah satu 
pelaku membawa sepeda motor 
yang di parkir tersebut dan lansung 
kabur ke arah Kotabumi, seh-
ingga saksi pun berteriak maling
 Warga sekitar yang menden-
gar teriakan lansung membantu 
mengejar pelaku sambil meng-
hubungi Polsek dan pelaku (ini-
sial JP) berikut sepeda motor 
berhasil di tangkap, lansung di gi-
ring ke Mapolsek Kotabumi Utara
 "Kemudian anggota kita bersama 
sama warga menyisir sekitar TKP 
dan berhasil menangkap rekann-
ya satu lagi inisial AN, " ujarnya. 
 Saat ini kedua terduga pelaku 
berikut barang bukti sudah bera-
da di Polsek dan dilakukan pros-
es hukum, terhadap keduanya 
di jerat dengan pasal 363 KUHP 
(Sum: Lv)

Sertu Rohmad Pengamanan dan Cek PPKM 
Ibadah Minggu Pagi di GKJ Coyudan
Surakarta, (FN)
 Babinsa Kelurahan Jayengan 
Koramil 03/Serengan Ko-
dim 0735/Surakarta Sertu 
Rohmad Melaksanakan pen-
gamanan dan cek PPKM den-
gan cara menghimbau war-
ga di wilayahnya agar tetap 
mengedepankan protokol 
kesehatan dalam semua kegia-
tan di GKJ Coyudan Jl. Dr. Ra-
jiman Jayengan Serengan dan 
saat ini berlangsung kegiatan 
Ibadah Mingguan, (18/04)
 Sertu Rohmad mengung-
kapkan bahwa kegiatan Iba-
dah Minggu Pagi ini dengan 
Pendeta. Ayub Sekti Yanto 
SS.I.(GKI Kartosuro). Dengan 
Tema Pertobatan dan Pen-
gampunan Bukan Hanya Wa-
cana, secara Vidio Striming ( 
Ibadah One line).
  Dalam kesempatan ini kami 
selain memberikan rasa aman 
kepada jemaat saat melak-
sanakan ibadah juga kami 

gunakan untuk menghimbau, 
mensosialisasikan dan meng-
ingatkan kepada masyarakat 
untuk selalu melaksanakan 
protokol kesehatan seperti 
Cuci Tangan, Memakai Mask-
er, Jaga Jarak apabila keluar 
Rumah ataupun sedang aktif-
itas di tempat keramaian, Te-
gasnya
 Adapun hal yang harus di 
ingat adalah tentang 3M mer-
upakan salah satu protokol 
kesehatan yang dapat men-
gurangi tingkat Infeksi Virus 
Covid-19. 
 Kita akan mendukung pe-
merintah yang mengeluarkan 
kebijakan Adaptasi Kebiasaan 
Baru (AKB) dengan pendeka-
tan penggunaan Masker ke-
pada seluruh masyarakat dan 
itu sebagai upaya dari strategi 
untuk mengendalikan dan 
menghindari demi mence-
gah penyebarannya, pungkas 
Rohmad. (Sum: Lv)
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Mahasiswa Asing Berdialog dengan Menteri di Universitas Brawijaya

JAKARTA, (FN) - 
Menteri Perencanaan Pemban-
gunan Nasional  berharap agar 
mahasiswa asing yang berkuli-
ah di Universitas Brawijaya, 
menjadi duta Indonesia di 
negara masing-masing jika su-
dah lulus nantinya. Hal ini diu-
capkan saat memberikan sam-
butan dalam acara Kerjasama 
Selatan Selatan dan Triangular 
(KSST), pada Jumat, 16 April 
2021. 
 “Saya sangat berharap setelah 
menyelesaikan studi kalian 

semua bisa menjadi duta an-
tara Indonesia dan negara ka-
lian. Saya berharap Anda dapat 
menjembatani komunikasi 
untuk mempererat hubungan 
kedua negara dengan berbagi 
kabar baik dan pengalaman 
tak terlupakan di Indonesia, 
mempromosikan masakan tra-
disional kita, musik kita, alam 
kita yang indah, serta produk 
Indonesia,” ujar Menteri.
 Menteri mengatakan bahwa 
saat ini terdapat lebih dari sep-
uluh ribu mahasiswa internasi-

onal di Indonesia, dan seratus 
tujuh puluh diantaranya mer-
upakan mahasiswa Universitas 
Brawijaya.
 Menteri juga menyadari bah-
wa program beasiswa bagi 
pelajar internasional telah 
memberikan manfaat untuk 
meningkatkan people-to-peo-
ple contact antar negara.
 Mahasiswa yang hadir dalam 
pertemuan tersebut diantaran-
ya berasal dari Tunisia, Pales-
tina, Yaman, Rusia, Amerika, 
dan Sudan. Menteri juga me-

minta Mahasiswa yang hadir 
untuk menyampaikan kesann-
ya tentang Indonesia. 
 Salah satu yang memberikan 
kesan adalah Mujamid dari 
Rusia, Ia mengatakan selama 
ini kegiatan belajar berjalan 
dengan baik tanpa masalah. 
Namun, Ia dan teman-teman-
nya mengalami kendala dalam 
berbahasa Indonesia. Oleh 
karenanya mereka berharap 
diberikan kursus Bahasa In-
donesia dan lebih banyak ber-
interaksi dengan mahasiswa 

Indonesia.
 Pemerintah aktif memberikan 
beasiswa untuk orang-orang 
dari negara-negara selatan. 
Pemerintah Indonesia memi-
liki beberapa program bea-
siswa, dua di antaranya adalah 
beasiswa Dharma Siswa dan 
Beasiswa Kemitraan Negara 
Berkembang (KNB). Sayang-
nya, karena situasi pandemi, 
program beasiswa pada tahun 
2020 tertunda.
 Universitas Brawijaya mer-
upakan kampus unggulan un-

tuk program beasiswa. Menteri 
juga menyampaikan apresiasi 
kepada Rektor Universitas 
Brawijaya  atas kepemimpinan-
nya dalam meningkatkan kon-
tribusi Universitas Brawijaya 
terhadap program beasiswa. 
Hal baiknya, program ini telah 
terintegrasi dengan penelitian 
dan inovasi SSTC yang dilaku-
kan oleh Pusat Kajian SSTC 
Universitas Brawijaya. (*)
 Tim Komunikasi Publik
Kementerian PPN/Bappenas

Suharso Kunjungan Kerja ke SPAM Umbulan

JAKARTA, (FN) - 
Pada Jumat, 16 April 2021, 
Menteri Perencanaan Pemba-
ngunan Nasional melakukan 
kunjungan kerja ke SPAM Um-
bulan di Kabupaten Pasuruan 
yang diresmikan oleh Presiden 
Joko Widodo pada tanggal 22 
Maret 2021.
  SPAM Regional Umbulan me-
megang peranan strategis da-
lam menyediakan akses air mi-
num kepada 1,6 juta jiwa atau 
320.000 Sambungan Rumah di 
Kota Surabaya, Kabupaten Pa-
suruan, Kota Pasuruan, Kabu-
paten Sidoarjo, dan  Kabupaten 
Gresik.
  Tahun 2024, seluruh mas-
yarakat Indonesia ditargetkan 
untuk dapat memiliki akses 

terhadap air minum layak, 
15% rumah tangga memiliki 
akses air minum aman, dan 
30% rumah tangga memiliki 
akses air minum perpipaan 
yang dipenuhi melalui _Major 
Project_ pembangunan 10 juta 
sambungan rumah.
  Menurut WHO, penyediaan 
akses dan air minum dan san-
itasi yang tidak memadai dapat 
menyebabkan economic loss 
sebesar 1,5% GDP. Adapun da-
lam bidang kesehatan, penye-
diaan akses air minum dan sa-
nitasi layak dapat mengurangi 
indeks risiko penyakit sebesar 
0,39. 
 Di Provinsi Jawa Timur rumah 
tangga yang telah memiliki ak-
ses air minum layak mencapai 

angka 95,56%, dimana 19,89% 
diantaranya merupakan akses 
air minum jaringan perpipaan.
 Pembangunan Sistem Penye-
diaan Air Minum Regional 
Umbulan merupakan salah 
satu upaya pemerintah untuk 
meningkatkan akses air minum 
jaringan perpipaan di Provinsi 
Jawa Timur dan merupakan 
salah satu proyek SPAM Re-
gional pertama di Indonesia 
yang dibangun melalui skema 
pendanaan Kerjasama Pemer-
intah Badan Usaha.
 Dalam kunjungannya, Men-
teri mengimbau kepada Pe-
merintah Provinsi agar segera 
melakukan penataan kawasan 
sekitar mata air dan menyele-
saikan permasalahan sosial, 

dalam rangka pengamanan 
sumber air baku, salah satun-
ya melalui penetapan kawasan 
Mata Air Umbulan sebagai 
obyek vital negara. 
 Menteri juga menegaskan un-
tuk meningkatkan keberlanju-
tan penyediaan air baku.
 “Diperlukan konservasi 
wilayah hulu dan catchment 
area melalui, penataan kawasan 
di sekitar mata air Umbulan 
untuk pengamanan kualitas 
air baku, pelaksanaan program 
penghijauan, pembatasan izin 
sumur bor di sekitar catchment 
area SPAM Regional Umbulan, 
dan konservasi wilayah hulu,” 
tutup Menteri.(*)
 Tim Komunikasi Publik
Kementerian PPN/Bappenas

Wabup Muba : Safari Ramadhan 1442 H 
Harus Tetap Patuhi Prokes

Muba,(FN)-
Setelah satu tahun sempat tidak 
dilaksanakan karena bencana 
non alam Pandemi COVID-19 
tahun ini tradisi Safari Ramad-
han Pemerintah Kabupaten 
Musi Banyuasin kembali dilan-
jutkan.
  Hari ini, Jumat (16/4/2021) Sa-
fari Ramadhan 1442 H Pemkab 
Muba yang kedua berlangsung 
di Masji Al-Mutaqin Desa Ka-
rang Waru Kecamatan Lawang 
Wetan dipimpin oleh Wakil Bu-
pati Muba Beni Hernedi setelah 
dibuka Bupati Muba Dr H Dodi 
Reza Alex Noerdin di Keca-
matan Bayung Lencir sehari 
sebelumnya.
  “Alhamdulillah tradisi Safari 
Ramadhan tahun ini bisa dilak-
sanakan, tidak seperti tahun 
lalu, karena mengingat situasi 
yang belum baik,” ujar Wakil 
Bupati Muba Beni Hernedi.
  Namun lanjut Wabup, walau-
pun tahun ini bisa terlaksana, 

kegiatan yang bertujuan untuk 
beribadah sekaligus silaturahmi 
tersebut harus tetap mematuhi 
protokol kesehatan COVID-19.
“Tapi ini jangan diterjemahkan 
kita sudah bebas COVID-19, 
kita harus waspada acara ini 
harus diiringi wajib menerap-
kan protokol kesehatan,” imbau 
Beni.
  Lebih lanjut ia mengatakan, 
atas kegiatan pertemuan antara 
pimpinan dengan masyarakat 
ini apa yang menjadi aspirasi 
ataupun usulan dari masyarakat 
akan menjadi perhatian bagi 
Pemkab Muba.
“Tentu apa yang menjadi hasil 
interaksi kita disini akan men-
jadi catatan bagi kami, dan ini 
akan kita sampaikan ke Bupati 
Muba,” imbuhnya.
  Dalam kesempatan yang sama 
Camat Lawang Wetan Candra 
SKM menitipkan pesan kepa-
da Wabup Muba untuk disam-
paikan ke    Baca ke → H 11
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Sambil Menunggu Kepastiaan Keberangkatan Haji Tahun 2021
Pemprov Lampung Minta Stakeholder Perketat Protokol Kesehatan dan Sosialisasikan Vaksinasi kepada Calon Haji

Bandar Lampung, (FN)-
Sambil menunggu kepastiaan 
keberangkatan haji tahun 
2021, Pemerintah Provinsi 
Lampung, melalui Wakil Gu-
bernur Lampung Chusnunia 
Chalim (Nunik), minta stake-
holder terkait perketat pro-
tokol kesehatan dan lakukan 
sosialisasi pemberian vaksi-
nasi kepada jamaah calon haji 
Lampung.
 Hal itu disampaikan Wagub 
Nunik saat membuka webi-
nar Asosiasi Kesehatan Haji 
Indonesia (AKHI) Lampung 
dengan tema "Berhaji di Saat 
Pandemi", di Ruang Kerjanya, 
Minggu (18/4/2021). 
 Wagub mengatakan meski 

belum adanya keputusan pas-
ti mengenai keberangkatan 
haji tahun ini akibat pandemi 
Covid-19, namun persiapan 
harus tetap dilaksanakan. 
 "Kita bersama memberikan 
pemahaman kepada jamaah 
calon haji terkait kebijakan 
berhaji disaat pandemi ini," 
ujar Wagub Nunik. 
 Menurut Nunik, hadirnya 
protokol kesehatan haji mau-
pun umroh sangat dibutuhkan 
dan perlu disosialisasikan oleh 
seluruh stakeholder terkait. 
 Terutama para penyelenggara 
travel dan kelompok bimbin-
gan haji dan umroh. Baik pada 
saat perjalanan, di asrama 
haji, saat di pesawat, pada saat 

melakukan ibadah haji dan 
kembali ke Tanah Air. 
 "Melalui webinar ini semoga 
dapat meningkatkan penge-
tahuan petugas dan jamaah 
haji tentang kebijakan berhaji 
di saat pandemi dan mening-
katkan pengetahuan dalam 
menghadapi permasalahan 
kesehatan jamaah haji Indone-
sia," katanya. 
 Sementara itu, Kepala Pusat 
Kesehatan Haji Kementerian 
Kesehatan RI Eka Jusup Sing-
ka mengatakan penyeleng-
garaan haji di masa pandemi 
perlu melibatkan masyarakat, 
sehingga jamaah dapat ber-
peran aktif dalam penerapan 
protokol kesehatan. 

Menurutnya, penerapan pro-
tokol kesehatan tetap harus 
dilaksanakan dalam setiap 
tahapan. 
 "Penerapan prokes dan pem-
berian vaksinasi Covid-19 
merupakan upaya preventif 
terhadap Covid-19. Penera-
pan prokes tetap harus dilak-
sanakan dalam setiap tahapan 
prosesi ibadah haji, untuk 
memutus rantai penularan 
Covid-19," ujar Eka. 
 Eka menyebutkan penerapan 
karantina dan screening ja-
maah haji juga menjadi upaya 
penanganan Covid-19 secara 
global di masa pandemi. 
 "Materi manasik juga perlu 

diperkuat terutama tentang 
pemahaman dan pelaksanaan 
ibadah di masa pandemi/
kondisi khusus/adanya halan-
gan tertentu," katanya. 
 Kepala Kanwil Kemenag Lam-
pung melalui Kepala Bidang 
Pengadaan Haji dan Umrah  
Ansori F Citra mengatakan 
Kementerian Agama sendiri 
masih menunggu keputusan 
dari Pemerintah Arab Saudi 
tentang keberangkat jamaah 
haji Indonesia. 
 "Berapa kuota dan berangkat 
atau tidaknya jamaah haji, 
Kementerian Agama masih 
menunggu keputusan dari 
Pemerintah Arab Saudi," ujar 
Ansori. 

Webinar ini terselenggara atas 
kerjasama AKHI Lampung 
bersama Pusat Kesehatan Haji 
Kementerian Kesehatan RI, 
Calon Petugas Kesehatan Haji 
Indonesia (CPKHI) Lampung 
dan DPP Forum Perawat Kes-
ehatan Haji Indonesia (FP-
KHI). 
 Kegiatan ini juga dihadiri 
Ketua DPP FPKHI Turiman, 
Ketua AKHI Lampung Zam 
Zanariah, Direktur Klinik 
Kesehatan Haji Indonesia 
(KKHI) Madinah 2018 Mo-
hamad Yanuar Fajar dan diisi 
tausiah oleh Ustadzah Mamah 
Dedeh. (Adpim)

Thia Yufada Sambangi dan Semangati Istri Almarhum Oktriandika

Muba, (FN)-

Ketua TP PKK 
Muba � ia Yufada 
Dodi Reza, Sab-

tu (17/4/2021) pagi men-
datangi Herwanda Erna 
(33) istri dari almarhum 
Oktriandika yang menja-

di korban akibat ledakan 
tabung oksigen di RSUD 
Sekayu beberapa waktu 
lalu.
Suasana duka masih tam-
pak jelas, tampak sesekali 
� ia Yufada memberikan 
semangat dan menyabar-

kan Herwanda yang saat 
ini telah memiliki 2 orang 
anak.
  Kedatangan � ia juga den-
gan membawa buah tangan 
dan santunan untuk kebu-
tuhan sekolah anak-anak 
almarhum Oktriandika.

“Kita berdoa agar almar-
hum Oktriandika husnul 
khotimah dan istri serta 
anaknya diberikan keta-
bahan, saya hadir kesini 
untuk menyemangati Her-
wanda,” ucap istri Bupati 
Dodi Reza tersebut.

 

Menurut � ia, Herwanda 
adalah sosok istri yang kuat 
dan tabah. “Meski masih 
usia relatif muda namun 
saya melihat Erwanda ada-
lah sosok perempuan dan 
istri yang tangguh,” kata 

Wanita Inspirasi Sumsel 
tersebut.
 Sementara itu, Herwanda 
mengucapkan Terima kasih 
atas bantuan, perhatian dan 
support yang diberikan 
Ketua TP PKK Muba � ia 
Yufada Dodi Reza.
 “Terima kasih kepada ibu 
� ia yang telah menyem-
patkan waktu untuk had-
ir ke kediaman kami dan 
memberikan semangat un-
tuk keluarga saya,” tuturn-
ya.
 Terpisah, dr Kuncoro SpB 
yang merupakan dokter 
yang menangani Oktrian-
dika mengungkapkan, Ok-
triandika menghembuskan 
napas terakhirnya pada 
Jumat (16/4/2021) malam 
sekitar pukul 00.40 WIB di 
RSUD Sekayu. 
 “Sebelumnya almarhum 
mendapatkan perawatan 
intensif di RSUD Sekayu 
selama seminggu dan 
dilakukan tindakan source 
control berupa amputasi 
femur sinistra dan resusita-
si cairan serta darah, Ok-
triandika meninggal akibat 
kegagalan banyak organ 
utama seperti paru paru 
ginjal dan jantung sepsis 
(infeksi sistemik),” tan-
dasnya. (Sum: Lv)
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Antisipasi Kemacetan Peltu Mansyah Dorong Angkot Mogok

Bandar Lampung, (FN)-
Antisipasi kemacetan 
Arus lalu lintas serta 
menghindari Lakalantas 
Babinsa Kelurahan Raja-
basa, kecamatan Rajabasa 
Bandar Lampung Peltu 
Mansyah, bersama warga 

membantu sopir Angkot 
yang sedang mogok di di 
jalan. ZA Pagar Alam.
“Ini merupakan kewa-
jiban kita bersama mem-
bantu warga yang mem-
butuhkan pertolongan, 
apa lagi angkot ini mogok 

di tengah jalan raya ka-
lau tidak segera kita to-
long mendorong Ang-
kot ini ke tepi jalan bisa 
mengakibatkan kemac-
etan,”ujar Mansyah. Rabu 
(14/04/2021).
Peltu Mansyah juga men-

gucapkan terimakasih 
kepada sejumlah mas-
yarakat yang telah turut 
serta membantu men-
dorong angkot mogok, 
menuntutnya antusias 
kepedulian warga seperti 
ini patut di contoh.

“Saya ucapkan terima 
kasih kepada sauda-
ra-saudara saya yang telah 
membantu sopir angkot 
ini, kepedulian akan kes-
elamatan orang lain mer-
upakan perbuatan mulia”.
Ucap Mansyah.

Diketahui Mobil angkot 
yang sedang mogok di 
tengah ruas jalan raya ZA 
Pagar Alam itu merupa-
kan taxi Angkutan umum 
jurusan Rajabasa Tanjung 
Karang. (Sum: LV)

Bupati Tanggamus Membuka Kampung Ramadhan Pasar Takjil

Tanggamus, (FN)-
Bupati Tanggamus Hj. Dewi 
Handajani, menghadiri seka-
ligus membuka secara Resmi 
Kampung Ramadhan Pas-
ar Takjil Banjar Negeri 2021 
dengan tema ” Bersama Kita 

Menjemput Berkah di Bu-
lan Ramadhan 1442 H/2021 
M nan Indah”.Bertempat di 
Pekon Banjar Negeri Keca-
matan Gunung Alip. Sabtu 
(17/4/2021).
Hadir juga Camat Gulip Suto-

to, Kepala Pekon Banjar Neg-
eri , Ketua PKK Pekon Banjar 
Negeri, Penyimbang adat, 
Tokoh Adat , Tokoh Pemuda, 
Karang Taruna , dan Pemuda 
Pemudi Pekon banjar negeri.
Bupati Hj. Dewi Handajani, bi-

asa disebut Bunda Dewi men-
gatakan mengapresiasi dengan 
adanya kampung Ramadhan 
Pasar Takjil ini karena selain 
tempat untuk menjual berb-
agai macam menu buka puasa 
tapi juga untuk mempererat 

tali silaturahmi.
Ini juga adalah inisiatif muli 
mekhanai Pekon Banjar neg-
eri untuk membuka pasar 
takjil dan kegiatan ini sangat 
baik dan positif. Prakarsa muli 
mekhanai atau bujang gadis 
Pekon banjar negeri layak 
dihargai kelompok milenial 
tergerak mempermudah umat 
muslim untuk mendapatkan 
takjil.
Namun Bunda Dewi, mengin-
gatkan tetap patuhi protokol 
kesehatan seperti memakai 
masker, menjaga jarak, ser-
ta hindari kerumunan, karna 
jangan sampai dengan adanya 
kegiatan pasar takjil ini akan 
menimbulkan cluster baru 
ada warga disini yang terpapar 
Covid-19 akibat berkurumun-
nya antara si penjual dan pem-
beli serta sarana cuci tangan 
disiapkan, ” Tegasnya.
Bupati berharap, dengan adan-
ya pasar takjil ini akan menjadi 
kesempatan bagi masyarakat 
khususnya Pekon Banjar Neg-
eri untuk memperkenalkan 
kuliner – kuliner yang ada dis-

ini termasuk UMKM nya dan 
kemungkinan ada masyarakat 
yang akan datang kesini juga 
untuk membeli takjil menu 
buka puasa. Serta ini adalah 
upaya kita untuk menjadi 
salah satu cara memulihkan 
dampak ekonomi dan dengan 
pasar takjil ini maka dihara-
pkan keadaan ekonomi mas-
yarakat disini bisa lebih baik, 
Ujarnya”.
Ketua Panitia Dodoi Tri Pamu-
ka, menyampaikan banyak 
usaha yang dilakukan panitia 
untuk mensukseskan kegiatan 
ini, kami para mulli mekhanai 
membuat kegiatan positif yai-
tu Kampung Ramadhan Pasar 
Takjil Banjar Negeri Tahun 
2021.
Diharapkan dengan kegia-
tan ini dapat membantu 
masyarakat meningkatkan 
pendapatan selama bulan Ra-
madhan, dan ini adalah ini-
siatif muli mekhanai Banjar 
Negeri , pasar takjil kampung 
Ramadhan ini berlangsung 
dari tanggal 17 sampai 05 Mei 
2021.  (Sum: Lv)
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BUKA MUSRENBANG PROVINSI LAMPUNG 
alanan tahun 2020 yang lalu, di 
mana Lampung menghadapi ben-
cana global Pandemi Covid-19. Ini 
merupakan masa-masa yang sulit 
untuk semua jenjang pemerintahan 
di Pusat maupun di Daerah. 
 Berbagai upaya telah dilakukan 
untuk pencegahan penyebaran 
Covid-19 yang dilaksanakan     oleh 
Gugus Tugas Penanggulangan 
Covid-19 tingkat Provinsi dan 
Kabupaten/Kota, juga sangat 
didukung oleh DPRD, Forkopimda,  
Lembaga masyarakat lintas agama, 
Perguruan Tinggi, serta partisipasi 
mandiri dari berbagai eleman mas-
yarakat dan dunia usaha.
 “Alhamdulillah, hasil kerja keras 
dan kekompakkan Tim Gugus 
Tugas Provinsi dan Kabupaten/
Kota dalam menangani penyeba-
ran Covid-19, Provinsi Lampung 
mendapatkan penghargaan dari 
Pemerintah Pusat dengan memper-
oleh Dana Insentif Daerah (DID) 
sebesar Rp18,1 milyar yang akan 
dipergunakan untuk mendorong 
pemulihan ekonomi daerah ter-
masuk mendukung industri kecil, 
usaha mikro kecil dan menengah, 
koperasi dan tradisional serta pen-
anganan Covid-19 bidang kese-
jahteraan dan bantuan sosial,” jelas 
Gubernur.
 Fakta berikutnya, lanjut Gubernur 
Arinal, di tengah tekanan ekonomi 
nasional dan global, pertumbuhan 
ekonomi Lampung tidak terlalu 
jatuh terpuruk. Jika pertumbu-
han ekonomi nasional tahun 2020 
mencatat angka Minus 2,07 pers-
en, maka ekonomi Lampung  ma-
sih lebih baik, yaitu Minus 1,67  
persen. Demikian pula laju in� asi 
tahun 2020, yang terkendali pada 
level 2,00 persen.
 Contoh lain, yang baru-baru ini 
terjadi adalah masalah merosotnya 
harga komoditas penting di Lam-

pung yang terkait dengan anjloknya 
harga singkong. Didorong adanya 
komitmen untuk mensejahterakan 
rakyat yaitu kaum petani, Pemer-
intah Provinsi Lampung hadir un-
tuk menginisiasi dan memfasilitasi 
pertemuan antar pihak terkait. Pen-
gusaha, asosiasi petani, Perguruan 
Tinggi, Pemerintah Kabupaten/
Kota dan pelaku utama yang terkait 
berkumpul untuk bermusyawarah. 
Hasilnya, sangat membanggakan. 
Terdapat kesepakatan dan Win-
win solution, petani dan pengusa-
ha tidak ada yang dirugikan. Dari 
harga singkong sebelumnya sekitar 
Rp.400/kg menjadi harga minimal 
Rp.900/kg dengan rafaksi maksi-
mal 15 persen. 
 Selanjutnya, di tengah lesunya per-
ekonomian akibat dampak Covid 
19, Lampung masih bisa berbangga 
bahwasanya kita   masih mampu 
berprestasi khususnya sektor per-
tanian.  Berdasarkan rilis Angka 
Tetap Badan Pusat Statistik RI ta-
hun 2020, produksi padi Lampung 
sebesar 2,65 juta ton GKG (Gabah 
Kering Giling) atau peningkatan 
hingga 22 persen dibanding pro-
duksi padi tahun 2019 (peningka-
tan tertinggi nasional),  dan mene-
mpati peringkat ke- 6 Nasional.  
 Tren peningkatan produksi padi 
terus berlanjut di tahun 2021, pada 
periode Januari  April 2021 ber-
dasarkan angka sementara  BPS 
Provinsi Lampung produksi padi 
meningkat 66 persen dibanding 
periode yang sama tahun 2020. 
 “Itulah contoh yang Saya mak-
sudkan. Jikalau tahun depan ingin 
lebih baik, maka pastikan bahwa 
tahun ini kita harus sukses. Sukses 
meraih target, juga sukses men-
jalankan proses. Saudara-saudara 
harus kuasai medan dan kenali 
lapangan,” jelasnya.
 Sementara itu, Agenda yang 

Kedua, terkait dengan rencana 
pembangunan yang akan diran-
cang. Sebagaimana diketahui, bah-
wa tahun 2022 merupakan tahun 
kunci bagi pemulihan dan akseler-
asi pertumbuhan ekonomi, dihara-
pkan menjadi tahun pertama yang 
mulai lepas dari tekanan Covid-19.
 Seiring dengan semangat yang 
telah dicanangkan dalam tema 
pembangunan  Provinsi Lampung 
Tahun 2022, yaitu Memantapkan 
Pemulihan Ekonomi  dan Kese-
hatan serta Peningkatan Sumber 
Daya Manusia Berkualitas, Guber-
nur Arinal menyampaikan bebera-
pa arahan.
 Terkait Pemulihan Ekonomi, 
Gubernur Arinal ingin adanya 
Perkuatan ketahanan pangan daer-
ah, meningkatkan keberdayaan 
masyarakat melalui pengembangan 
usaha mikro, kecil dan menengah, 
dukungan kepada koperasi, kegia-
tan perbaikan infrastruktur berba-
sis padat karya, mengakti� an kem-
bali roda bisnis secara berangsur, 
seraya memaksimalkan efekti� tas 
alokasi anggaran pembangunan 
dengan tetap memberikan perlind-
ungan sosial bagi masyarakat yang 
rentan. 
 Terkait Penanganan Kesehatan, 
perlu Penguatan sistem kesehatan 
melalui peningkatan upaya pro-
motif dan preventif melalui Ger-
mas, upaya surveilans, kapasitas 
laboratorium, dan sistem informa-
si, serta pemenuhan sumber daya 
kesehatan seperti fasilitas, farmasi, 
alat kesehatan, serta SDM keseha-
tan. Langkah ini diperlukan untuk 
memberikan keyakinan kepada 
pelaku ekonomi untuk kemba-
li melakukan aktivitas konsumsi 
dan produksi dengan normal. Ser-
ta, Terus mengkampanyekan dan 
berdisiplin protokol kesehatan 3 
M (Memakai Masker, Mencuci 

Tangan, Menjaga Jarak) dan 3 T 
(Testing, Tracing, dan Treatment), 
Mensukseskan program vaksinasi 
Covid-19, Penurunan prevalensi 
gizi buruk/ stunting.
 Dan terkait peningkatan SDM 
Berkualitas, masih terdapat ketim-
pangan kualitas SDM di antaranya 
di Kabupaten, yaitu nilai IPM kom-
posit rata-rata lama sekolah yang 
masih dibawah 8 tahun, sehingga 
perlu diakselerasi dengan program 
Kejar Paket Belajar.
 Lebih dari itu, Gubernur Arinal 
ingatkan pentingnya melakukan 
sinergi pembangunan. Pencapaian 
sasaran pembangunan yang ditu-
jukan untuk mengurangi pengang-
guran, pengentasan kemiskinan, 
peningkatan kualitas pendidikan 
dan kesehatan, dan lainya, dapat 
menjadi perekat bersama an-
tar jenjang pemerintahan untuk 
bersinergi, melalui sinergi, kolab-
orasi, koordinasi, dan konvergensi 
dari kebijakan, penguatan kelem-
bagaan, penganggaran, penetapan 
mata program dan kegiatan, hingga 
penempatan lokasi.  
 Tanpa adanya sinergi lintas bidang, 
maka pembangunan akan berjalan 
tanpa koordinasi. Konsekuensi 
adalah, keluaran (output) dan ca-
paian (outcome) pembangunan 
daerah tidak akan maksimal, bah-
kan manfaat (bene� t) dan dampak 
(impact) positif dari pembangunan 
tersebut kurang atau tidak dapat 
dirasakan oleh masyarakat.
 Dengan mempertimbangkan ke-
butuhan pembangunan ke depan, 
dan sejalan dengan Rencana Ker-
ja Pemerintah (RKP) 2022, maka 
pada tahun 2022 Pemerintah 
Provinsi Lampung mengharapkan 
dukungan beberapa program/ke-
giatan.
 Antara lain: pembangunan jem-
batan pancang sepanjang 9 (sem-

bilan) km yang menghubungkan 
Pelabuhan Panjang dengan Ka-
wasan Wisata Teluk Pandan, pem-
bangunan shortcut jalur kereta api 
Tegineneng-Tarahan sepanjang 42 
km.
 Selain itu, pembangunan Sport 
Center di Kawasan Kota Baru, 
Pembangunan Fasilitas Kesehatan 
berstandar Internasional di ka-
wasan Aero City, Bandara Radin 
Inten II, dan Pembangunan Food 
Estate di Kabupaten Way Kanan 
dan Mesuji.
 Kemudian, pembangunan Kereta 
Api cepat Palembang-Bakauheni 
di ruas Tol Trans Sumatera High-
ways, Pembangunan Kawasan 
terintegrasi Pariwisata Bakauheni 
Harbour City (BHC); dan Pemba-
ngunan Jalan Strategis RE Martadi-
nata--Simpang Teluk Kiluan.
 Selain pembangunan infrastruk-
tur strategis tersebut, Pemerin-
tah Provinsi Lampung juga telah 
melaksanakan beberapa program 
inovasi daerah yang juga memer-
lukan dukungan pemerintah kabu-
paten/Kota dalam upaya memper-
cepat pemulihan ekonomi daerah, 
antara lain Implementasi Program 
Kartu Petani Berjaya, Smart Vil-
lage, Smart School, 
 “Dengan memperhatikan seman-
gat dan antusias seluruh hadirin 
pada hari ini, secara khusus Saya 
sampaikan penghargaan yang set-
inggi-tingginya kepada seluruh 
pelaku, pengampu dan pemangku 
kepentingan pembangunan, semo-
ga seluruh upaya kita untuk meraih 
Visi Rakyat Lampung Berjaya dapat 
kita wujudkan,” jelasnya.
  Acara Musrenbang Provinsi Lam-
pung ini turut dihadiri  Anggota 
DPR RI, Anggota DPD RI, Ketua 
DPRD Provinsi Lampung, Bupati 
Walikota se-Provinsi Lampung, 
Forkopimda Provinsi Lampung, 

Kepala OPD di Lingkungan Provin-
si Lampung, Pimpinan Perguruan 
Tinggi, dan BUMN/BUMD. 
 Musrenbang ini, menurut Guber-
nur, dalam rangka penyusunan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD) Provinsi Lampung Tahun 
2022 dengan mengusung tema  Me-
mantapkan Ekonomi, Kesehatan, 
dan Peningkatan SDM Berkualitas.
  Gubernur Arinal Djunaidi men-
gucapkan terima kasih dan apre-
siasi yang tinggi kepada semua pi-
hak yang telah berpartisipasi pada 
kegiatan Musrenbang di seluruh 
wilayah Provinsi Lampung, mulai 
dari musrenbang desa/ kelurahan/ 
pekon/ kampung, yang dilanjutkan 
dengan musrenbang kecamatan 
serta musrenbang kabupaten/ kota. 
 Semua rangkaian kegiatan tersebut 
merupakan bagian penting dari 
pelaksanaan tugas dan pengabdian 
kita kepada masyarakat Lampung.
  Namun, Gubernur Arinal Dju-
naidi menekankan, bahwa tanta-
ngan dan permasalahan yang kita 
hadapi tahun depan tidak lebih 
ringan dari tantangan sekarang ini. 
Untuk itu diperlukan rencana yang 
sesuai dengan fakta (evidence), dan 
rencana yang credible dan tetap 
searah, selaras dan sinergi dengan 
jenjang pemerintahan di tingkat 
Provinsi maupun Pemerintah Pu-
sat.
 “Satu hal yang juga penting untuk 
diingat, untuk kita semua di semua 
jenjang pemerintahan. Dalam 
merencanakan pembangunan, kita 
harus fokus. Fokus dalam meny-
usun rencana-rencana apa yang 
akan dikerjakan, dan fokus dalam 
mengerjakan hal-hal yang telah 
direncanakan. Bilamana terdapat 
kendala/hambatan, segera lakukan 
koordinasi, konsultasi, ataupun re-
visi, sehingga akan kembali on the 
track,” jelasnya. (Adpim)

PKS Siap Berkolaborasi
bertemu dalam bentuk kegiatan 
yang lain.
“PKS Lampung akan sangat senang 
sekali jika dari pihak Korem 043 
bisa hadir dalam acara-acara yang 
diselenggarakan PKS. Terlebih saat 
ini di PKS ada kurikulum untuk 
anggota yaitu tentang wawasan ke-
bangsaan. Jadi akan pas kalau salah 
satu pematerinya dari TNI atau Ko-

rem 043,” kata Mu� i
Menanggapi hal tersebut Danrem 
043 Drajad Brima Yoga mengu-
capkan terimakasih atas kunjungan 
PKS ke Korem 043. Korem 043 
terbuka bagi siapa pun yang ingin 
hadir dan bersilaturahmi dalam 
rangka mengisi pembangunan. 
Karena menurut Drajad pemba-
ngunan tidak bisa dilaksanakan 

sendiri-sendiri, pembangunan 
akan lebih cepat dan lebih berhasil 
jika dilaksanakan bergotong roy-
ong bersama segenap elemen anak 
bangsa.
“Saya apresiasi PKS yang mem-
buka diri untuk semua golongan. 
Ini bagus, karena memang untuk 
membangun bangsa diperlukan 
kerjasama semua elemen anak 

bangsa. Berpolitik walaupun tu-
juannya berkuasa, tapi jgn sampai 
mengesampingkan orang lain. Saya 
yakin jika PKS benar membuka diri 
untuk semua elemen anak bangsa, 
PKS akan semakin besar. Dan Ko-
rem 043 siap bekerjasama, bukan 
hanya dengan PKS, tapi juga den-
gan semua elemen bangsa,” ujar 
Drajad. (Rls/Davit)

Menteri Suharso Meninjau
direncanakan akan mengun-
jungi 11 titik disana, meliputi 
rencana titik nol pembangu-
nan, rencana titik istana nega-
ra, dan sejumlah tempat yang 
direncanakan untuk pemban-
gunan infrastruktur. Menteri 
Suharso didampingi Gubernur 
Kalimantan Timur dan Bupati 
Penajam Paser Utara.
Menjelang sore, Menteri di-

jadwalkan mengunjungi Ka-
wasan Industri Muara Jawa. 
Usai melakukan kunjungan 
lapangan, Menteri akan kem-
bali melakukan aktivitasnya di 
Jakarta.
 Turut ikut mendampingi Men-
teri PPN/Kepala Bappenas 
adalah Sekretaris Kementeri-
an Perencanaan Pembangu-
nan Nasional, Deputi Polhu-

hankam, Deputi Regional, 
Deputi Pendanaan, Deputi Sa-
rana dan Prasarana, Direktur 
Hankam, Direktur IPEK, Di-
rekur KNAM, Direktur Trans-
portasi, KSP dan Karo Humas.
 Pembangunan IKN diran-
cang sebagai salah satu strategi 
pemulihan ekonomi nasional 
pasca pandemi yang terinte-
grasi dengan berbagai srategi 

pemulihan ekonomi lainnya.
IKN dirancang untuk menar-
ik peluang investasi baik lokal 
maupun global. Pembangunan 
properti dan infrastruktur dapat 
membuka lapangan kerja baru 
yang dapat mendukung tercip-
tanya pemerataan ekonomi ke 
Kawasan Timur Indonesia.(*)
 Tim Komunikasi Publik
Kementerian PPN/Bappenas

Kapolres Tanggamus Bersama Forkopimda
mengikuti strategi perkembangan 
teknologi dan adanya pandemi 
Covid-19,” kata Kapolri dalam 
sambutannya.
Menurut Kapolri, dengan kehad-
iran SIM online ini dapat mem-
berikan pelayanan kepolisian yang 
humanis dan menghindari kontak 
antara petugas dan masyarakat, 
untuk menghilangkan penyalahgu-
naan wewenang.
“Sudah saatnya Polri menampil-
kan polisi lalu lintas (polantas) 

yang berwibawa dan disegani mas-
yarakat tanpa menggunakan senja-
ta,” tuturnya.
Sementara, Kapolres Tanggamus 
AKBP Oni Prasetya melalui Kanit 
Turjawali Satlantas Polres Tang-
gamus Ipda Saprianto mengatakan 
bahwa, untuk sementara Aplikasi 
Sinar baru untuk perpanjangan 
SIM A dan C.
“Untuk masyarakat yang mau men-
gurus perpanjangan SIM A dan 
C harus mengunduh aplikasi di 

playstore bagi pengguna android, 
14 hari sebelum masa berlaku SIM 
habis masyarakat bisa mengajukan 
perpanjangan,”kata Ipda Saprianto.
BACA JUGA:  Tekab 308 Pol-
res Tanggamus Tangkap Seorang 
Pelaku Curanmor, Tiga DPO
Lanjutnya, bahwa, untuk tes kes-
ehatan dan tes psikologi juga 
menggunakan aplikasi yang sudah 
mendapat izin resmi dari Mabes 
Polri, bagi yang lolos tahapan 
tes kesehatan dan tes psikologi 

langsung diproses perpanjangan 
SIM nya.
“Jika sudah membayar melalui 
bank yang telah ditunjuk, maka 
langsung diproses. Bentuk � sik 
SIM sendiri masih sama tidak ada 
perubahan begitu juga dengan tar-
if pendapatan negara bukan pajak 
(PNBP) dari SIM yakni untuk SIM 
A Rp 80 Ribu dan SIM C Rp75 
ribu,” tandasnya. (*Asri)

TNI Polri Bubarkan Balap Liar
pada pemuda yang tertang-
kap,” ujar Pelda Nasib.
“Selain bising, aktivitas bala-
pan liar juga mengancam 
jiwa warga, karena mereka 
memakai fasilitas yang di-
pakai juga oleh masyarakat 

umum.” imbuhnya
 “Pelaksanaan ibadah Puasa 
di tengah pandemi Covid-19 
ini mari kita laksanakan 
dengan penuh kesederha-
naan, tanpa mengabaikan 
protokol kesehatan, jangan 

diisi dengan kegiatan negatif 
seperti balap liar ini,” pung-
kas Pelda Nasib. 
Hal senada disampaikan 
Anggota Polsek Way Bun-
gur Aipda Kodrat,”Semoga 
mereka kapok dan tidak 

mengulanginya kembali, se-
lain kami berikan teguran 
sampai tindakan � sik. Bagi 
kendaraan yang tidak leng-
kap surat-suratnya kami 
bawa ke kantor Polsek,” 
terangnya. ( Sum: Lv)

Wabup Muba : Safari Ramadhan
pihak terkait, agar jalan negara 
yang rusak di Kecamatan La-
wang Wetan dapat diperbaiki, 
mengingat ada beberapa titik 
jalan rusak yang dapat memba-
hayakan pengguna jalan.
  “Semoga melalui kegiatan ini 
dapat meningkatkan silatura-
him antara pimpinan pemer-
intahan dengan masyarakat. 
Mudah-mudahan ini juga akan 
berdampak pembenahan seka-
ligus berkah bagi warga Keca-
matan Lawang Wetan,” pung-
kasnya.
 Pada Safari Ramadhan 1442 
H Pemkab Muba yang dilan-
jutkan dengan ceramah agama 
oleh Kabag Kesra Setda Muba 
H Opi Pahlopi dan buka puasa 

bersama serta sholat berjamaah 
itu, dilakukan pula penyerahan 
bantuan oleh Wabup Muba be-
rupa kunci rumah secara sim-
bolis Program Bedah Rumah 
Tidak Layak Huni (RLTH) BA-
ZNAS Kabupaten Muba kepada 
Yusri, tali asih kepada 10 orang, 
dan 5 (lima) paket sembako.
Turut hadir, Wakil Ketua TP 
PKK Muba Susi Imelda Beni 
sekaligus Anggota DPRD 
Provinsi Sumatera Selatan, 
Dandim 0401 Muba Letkol Arh 
Fariz Kurniawan SST MT, An-
ggota DPRD Muba M Yamin 
dan Rustam, serta Para Kepala 
Perangkat Daerah Muba. 
(Sum: Lv)

Sejumlah Personel Kodim 0410/KBL Melaku-
kan Penyekatan
Bandar Lampung-, (FN)
Dukung pemerintah 
daerah dalam menekan 
angka pemaparan Virus 
Covid 19, sejumlah per-
sonel Kodim 0410/KBL 
bersama dengan Satgas 
Covid 19 Kota Bandar 
Lampung melakukan ke-
giatan penyekatan yang 
tersebar pada lima titik. 
Sabtu (17/4/2021).
 Adapun beberapa loka-
si Pos penyekatan dian-
taranya Posko penyeka-
tan Lematang, Posko 
Penyekatan Panjang, Pos-
ko penyekatan Kemiling, 
Posko penyekatan Raja-
basa dan Posko penyeka-
tan Sukarame Kota Ban-
dar Lampung.

 “Saat dikon� rmasi, Bati 
Ops Kodim 0410/KBL 
Se ka Bagus mengatakan, 
kegiatan penyekatan 
tersebut berlangsung se-
jak hari Rabu tanggal 14 
April 2021 dengan meli-
batkan Satuan TNI, Polri 
dan Pemerintah Daerah 
yang tergabung dalam 
Satgas Covid 19 Kota 
Bandar Lampung,” ung-
kapnya.
 “Adapun tujuan dilaku-
kannya kegiatan penyeka-
tan tersebut yaitu untuk 
mencegah dan memutus 
rantai penyebaran Co-
rona Virus Disease 2019 
(Covid 19),” pungkasnya. 
(Sum: Lv)
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Bandar Lampung, (FN)-
 Ketua Umum Lembaga 
Koordinasi Kesejahteraan 
Sosial (LKKS) Provinsi 
Lampung Ibu Riana Sari 
Arinal akan membagikan 
ribuan nasi kotak selama 
Bulan Suci Ramadhan 1442 
Hijriyah untuk masyarakat 
kurang mampu.
 Memasuki hari ke-5 puasa, 
Sabtu (17/4), bantuan men-

yasar kepada masyarakat di 
Kelurahan Jagabaya 2, Keca-
matan Way Halim, Bandar-
lampung. 
 LKKS Provinsi Lampung 
setiap harinya akan mem-
bagikan 100 nasi kotak di 
sejumlah titik. Adapun 
sasaran pembagian ini se-
lain diberikan kepada mas-
yarakat yang membutuhkan 
seperti warga kurang mam-

pu, juga panti asuhan dan 
kaum dhuafa. 
 Menurut Ibu Riana, sebagai 
Lembaga Koordinasi Kese-
jahteraan Sosial di Provinsi 
Lampung, LKKS Provin-
si Lampung berkomitmen 
untuk terus membantu Pe-
merintah Provinsi Lampung 
dalam usaha mewujudkan 
kesejahteraan sosial bagi 
masyarakatnya. 

 Di luar Bulan Ramadhan, 
LKKS juga melakukan ke-
giatan nyata yaitu Siger 
(Saatnya Ikut berGErak 
untuk Rakyat). Gerakan ini 
sudah berjalan selama satu 
tahun yang diadakan pada 
setiap hari Jumat di 15 Ka-
bupaten/Kota di Provinsi 
Lampung dan menyasar ke-
pada masyarakat yang ter-
dampak Covid-19. Bantuan 

ini berupa paket sembako, 
masker dan kebutuhan lain-
nya.
 Ibu Riana berharap gerakan 
berbagi ini bisa membantu 
masyarakat yang terdampak 
Covid-19 dan menjadi con-
toh masyarakat lain untuk 
mambantu saudara-saudara 
yang membutuhkan. 
 Herman, salah satu warga 
Jagabaya 2 Bandarlampung, 

sangat berterima kasih ke-
pada Pemerintah Provin-
si Lampung karena telah 
memberikan bantuan ke-
padanya. 
 Herman berharap, Pemer-
intah lebih sering melaku-
kan kegiatan berbagi sep-
erti ini karena menurutnya 
kegiatan berbagi ini sangat 
membantu rakyat kecil. 
(Advertorial)
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Selama Bulan Ramadhan, Ketua LKKS Ibu Riana Sari Arinal akan Bagikan 
Ribuan Nasi Kotak untuk Masyarakat  Kurang Mampu


