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Surat Kabar Umum

Polsek Kembangan Beri Vitamin Warga 
Positif Covid-19

JAKARTA, (FN) - 
Sejumlah warga terkon� rmasi 
positif Covid-19 di wilayah Kem-

bangan Jakarta Barat mendapat 
bantuan Vitamin Herbamuno, 
Masker dan Beras dari Polisi.

 Bantuan tersebut diberikan 
langsung oleh Kapolsek Kem-
bangan Polres Metro Jakarta 
Barat dalam melakukan trac-
ing by name by adress ses-
uai da� ar aplikasi Tracing 
Polres Metro Jakarta Barat.
 “Bagi warga yang di tracing ada-
lah yang sudah swab lalu PCR 
setelah terkon� rmasi positif 
covid. Selain itu, mereka diberi 

vitamin dan bantuan beras sem-
bako,” ujar Kompol Khoiri saat 
dikon� rmasi, Minggu, 6/6/2021.
 Dia menuturkan, bantuan 
yang diberikan guna untuk 
meringankan warga yang se-
dang isolasi mandiri dirumah.
 Adapun data yang terkon� rmasi 
Isoma adalah Solihin dan Muslim-
in warga Kav HANKAM.Blok X 2 
Rt.001/08 Kelurahan Joglo, Keca-

   BACA KE→ H 7

Ini Calon Lokasi Food Estate di Sumba Tengah

SUMBA TENGAH, (FN) - 
 Menteri Perencanaan Pemba-
ngunan Nasional melakukan 
kunjungan kerja ke calon lokasi 
Food Estate di Desa Makatekeri, 
Kecamatan Katikutana, Kabupat-
en Sumba Tengah, Nusa Teng-

gara Timur, Jumat (4/06/2021).
Menteri terlihat didampingi oleh 
Deputi bidang Sarana Prasarana, 
Deputi bidang Kemaritiman dan 
SDA  serta Staf Khusus Menteri.
NTT Menjadi provinsi pengemban-
gan KSPP atau Food Estate meru-

juk pada hasil Ratas 23 September 
2020, terdapat 5 lokasi pengem-
bangan Food Estate, yaitu Kali-
mantan Tengah, Sumatera Utara, 
Sumatera Selatan, NTT, dan Papua.
Pengembangan KSPP Sumba 
Tengah fokus pada komoditas 

padi dan jagung dimulai tahun 
2020 dengan luasan menca-
pai 5.000 ha, yang meliputi padi 
3.000 ha dan jagung 2.000 ha.   
Sementara itu, target pengem-
bangan 2021 seluas 10.000 hektar, 
Padi 5.620 BACA KE→ H 7

Pemdes Buko Poso Bagikan BLT-DD Tahap I

Tawuran di Kota Bambu Utara Palmerah 
Jakarta Barat Dibubarkan Polisi

JAKARTA, (FN) - 
Sekretaris Kabinet Pramono 
Anung Wibowo melakukan peng-
guntingan pita pembukaan pa-
meran seni rupa ‘Akara’, yang 
dilaksanakan DPP PDI Perjuan-
gan (PDIP) dalam rangka per-
ingatan ‘Bulan Bung Karno’ di 
Yogyakarta, Sabtu (5/6/2021). 
 Pram mewakili Ketua Umum 
Megawati Soekarnoputri yang 
menyampaikan pidatonya secara 
daring dari Jakarta. Saat penggu-
ntingan pita, pria yang bersama 
Tjahjo Kumolo disebut sebagai 
‘sekjen senior’ di kalangan in-
ternal partai itu, ditemani oleh 
Menteri Pekerjaan Umum dan Pe-
rumahan Rakyat Basuki Hadimul-
jono. Ikut juga Wakil Gubernur 
DI Yogyakarta, Sri Paku Alam X. 
 “Semoga pameran ini selalu 
menginspirasi kita semua. Sebab 
ini khas, tak banyak dilakukan 

parpol lainnya. Tetapi PDI Per-
juangan selalu berada di depan 
untuk urusan seni, budaya, dan 
olahraga,” kata Pramono Anung 
sebelum pengguntingan pita. 
 Dia lalu banyak bicara soal Kota 
Yogyakarta. Gubernur Sultan 
Hamengkubuwono X dipujin-
ya karena menginisiasi lagu In-
donesia Raya dikumandangkan 
saat jam kerja dan dimanapun di 
sudut kota tersebut. Bahkan hal 
ini menginspirasi Ketua Umum 
Megawati dan Sekjen Hasto Kris-
tiyanto untuk memerintahkan hal 
sama dilakukan oleh kader PDIP 
yang duduk sebagai kepala daerah. 
 Pria kelahiran Kediri tersebut 
juga berbicara soal kantor PDIP 
Yogyakarta yang megah. Dia ma-
sih mengingat, bagaimana kantor 
partai lama yang kecil, membuat 
partainya itu selalu dipandang se-
belah mata. 

Megawati Ingatkan Peran Seniman 
Menurut Bung Karno

JAKARTA, (FN) - 
Ketua Umum DPP PDI Perjuan-
gan (PDIP) Megawati Soekar-
noputri menyatakan bahwa ke-
budayaan membentuk karakter 
sejati suatu bangsa. Itu sebabnya 
Proklamator RI yang juga Bapak 
Bangsa Indonesia, Bung Karno, 
bersentuhan dengan begitu ban-
yak seniman dan budayawan. 
 “Bung Karno menggelora-
kan rasa cinta pada tanah air 
melalui budaya, melalui seni 
lukisan, seni patung, seni tari, 
dan berbagai ekspresi kebu-
dayaan lainnnya,” kata Mega-
wati dalam pidatonya saat 
membuka  pameran seni rupa 
‘Akara’ yang dilaksanakan da-
lam rangka Bulan Bung Karno 
di Yogyakarta, Sabtu (5/6/2021).  
Pameran dilaksanakan di kan-
tor DPD PDIP Yogyakarta. Se-
mentara Megawati membuka 
acara itu via daring. Kader PDIP 
seluruh Indonesia mengikuti 
acara melalui aplikasi Zoom, 

maupun live di akun Youtube 
serta Facebook resmi partai itu. 
  Sekjen DPP PDIP Hasto Kris-
tiyanto berada di Yogyakarta 
memimpin acara di lokasi. Had-
ir Menseskab Pramono Anung 
Wibowo dan Menteri Peker-
jaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Basuki Hadimulyono. 
 Selain itu, hadir juga An-
ggota DPR dari Frak-
si PDIP seperti Deddy 
Yevri Sitorus dan Paryanto. 
 Kembali ke Bu Mega, pu-
tri Bung Karno itu meng-
ingat, bahwa dengan para 
seniman tersebut, sang ayah 
bisa berdialog berjam-jam.   
 “Saya menjadi saksi, bagaimana 
Bung Karno menempatkan per-
an para seniman tersebut ber-
kaitan dengan tujuan bernegara, 
menggelorakan nasionalisme 
dan patriotisme. Bahkan dalam 
seluruh karya para seniman 
tersebut dapat menggambar-
kan ima-    BACA KE→ H 7
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Pemasangan Tiang Beton di Masjid Nurul Hidayah Oleh Personel Pra TMMD ke-111
Way Kanan , (FN)-
Progres perbaikan Masjid 
Nurul Hidayah di Dusun Sri-
jaya Mulya Kampung Negeri 
Batin, sambil berjalannya per-
baikan plafon Masjid Nurul 
Hidayah, juga mengerjakan pe-
masangan tiang beton di dalam 
Masjid Nurul Hidayah guna 
memperkokoh bangunan ang-
gota Satgas Pra TMMD ke-111 
bersama warga melanjutkan 

proses pengecoran tiang beton.
Program Pra Tentara Ma-
nunggal Membangun Desa 
(TMMD) ke-111 Kodim 0427/
Way Kanan memiliki sejumlah 
sasaran � sik yang harus diram-
pungkan, salah satunya pere-
haban Masjid Nurul Hidayah 
ini. Pembangunan tiang beton 
masjid dianggap penting untuk 
memberikan rasa aman bagi 
masyarakat dalam beribadah.

 Danramil 427-03/Blamban-
gan Umpu Kapten Arm Yana 
Mulyana  mengatakan pemba-
ngunan tiang beton masjid ini 
dikerjakan oleh Personel Pra 
TMMD ke-111 bersama-sama 
dengan masyarakat setempat.
 Sugeng warga Dusun Srijaya 
Mulya yang kediamannya 
tak jauh dari Masjid men-
gaku senang sekali melihat 
pembangunan Masjid dan 

upaya Anggota Satgas Pra 
TMMD ke-111 untuk mem-
bantu penambahan tiang bet-
on Masjid Nurul Hidayah.
 “Terima kasih atas kebaikan 
Bapak-bapak Tentara yang 
tulus membantu melakukan 
perehaban Masjid ini, semo-
ga apa yang telah dikerjakan 
Bapak-bapak semua jadi amal 
ibadah,” ujarnya.(*/LV)

MESUJI, (FN) - 
Guna meringankan beban 
masyarakat, aparatur Pe-
merintah Desa Buko Poso, 
Kecamatan Way Serdang, 
Kabupaten Mesuji mengalo-
kasikan Bantuan Langsung 
Tunai (BLT) Dana Desa 
tahap 1 tahun anggaran 2021.
 BLT diserahkan kepa-
da warga terdampak virus 
covid-19, di balai desa se-
tempat, Sabtu (05/06/2021).
 Turut hadir pada acara, 
Kepala Desa Buko Poso 
Sahril Anuar, Wakil Ketua 
BPD Buko Poso Mulyono, to-
koh masyarakat dan seluruh 
penerima manfaat BLT.
 Penyaluran bantuan ini kita 
laksanakan sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetap-
kan, warga yang mendapat-

kan program BLT- DD tahap 
1 berjumlah 90 kepala kel-
uarga (KK) masing-masing 
KK menerima Rp.300ribu 
bulan februari terhitung 
1 bulan oleh 90 Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM).
 “Semoga BLT tersebut yang 
disalurkan kepada warga 
dapat bermanfaat, sehing-
ga benar-benar bisa mer-
ingankan beban ekonomi 
keluarga di saat kondisi 
sulit terdampak pandemi 
Covid-19,” terang Sahril An-
uar Kepala Desa Buko Poso.
 “Kami ucapkan terimakasih 
kepada pemerintah pusat, 
provinsi dan daerah yang 
telah memberikan bantuan 
dengan harapan bersama se-
moga segala bantuan sosial 
yang telah diterima dapat 

berguna dan bermanfaat 
bagi penerimanya,” ujarnya.
 Mereka juga tak henti meng-
himbau warga untuk tetap 
selalu mentaati protokol 
kesehatan demi memutus 
mata rantai penyebaran vi-

rus corona covid-19, dengan 
selalu menjaga kebersihan, 
memakai masker, jaga jarak, 
dan selalu mencuci tangan 
dengan sabun menggunakan 
air yang bersih,” pungkasnya. 
(Mihsan)

Pramono Anung: PDIP Selalu Terdepan 
Kalau Urusan Seni dan Olahraga

FAKTA NEWS-EDISI 636-2021.indd   1 12/06/2021   16.16.23



222
Terbit Perdana  SKU Fakta News 1 September 2007Website:mediafaktanews.com

RagamRagamRagamRagamRagamRagamRagamRagamRagamRagamRagamRagam

                                                                  Tlep-0823-7711-1476 E-mail: junaidiismail1976@gmail.com. Rek. Bank Lampung No. Rk. 380.03.02.65148.8-An. Junaidi

SUSUNAN REDAKSISUSUNAN REDAKSISUSUNAN REDAKSI

YAYASAN BANDAR DEWA
Penerbit

Pimpinan Umum/ Penanggung Jawab : Junaidi Ismail
Pemimpin Redaksi : Basri Subur 
Wakil Pemimpin Redaksi  : Davit Segara 
Sekretaris Redaksi : -
Tim Redaksi  : 1. Novriadi
   : 2. Erwansyah
   : 3. Auron
   : 4. Hasnudin
Fotograper  : Pe’em Harjoni

BIRO DAERAH
Bandar Lampung   : Lufi  Basran
Pesawaran  : Juanidi
Pringsewu  : Davit Segara Tanggamus  
   : Heru Saputra
Lampung Selatan   : Agus Hidayat
Lampung Tengah   : Irham Taufi k
Lampung Utara  : Amrullah
Lampung Timur  : Iwanto
Lampung Barat  : Iwansyah
Tulang Bawang  : Royamin
Tulang Bawang Barat : Erwansyah
Mesuji   : Mihsan 
Pesisir Barat  : Mansyur Hidayat
Way Kanan  : Mulkanudin
Perwakilan Jakrta  : Erson
Perwakilan Banten : Indra Musputra, Andi
Perwakilan Sumsel  : Daru Qutni (Dani)Perwakilan 
Yogyakarta  : Haryanto
Perwakilan Jawa Timur : Subiyanto
Redaktur Pelaksana  : Amrullah
Fotografer  :     
Sirkulasi   : M. Arif, Husin Rusli

e-mail: Junaidiismail1976@gmail.com
Rek. Bank Lampung

No. Rek. 380.03.01.65148.8
An. Junaidi

Alamat Redaksi:
Jl. Abdi Negara Bawah No. 26

Bandar Lampung Telp . 081274112636
Website: https://media-faktanews.com

Percetakan :
Media Tanjungkarang

(Isi diluar tanggung jawab percetakan)
Wartawan SKU Fakta News dalam melaksanakan 
tugas jurnalistik selalu disertai Kartu Tanda Ang-
gota yang masih berlaku.
Identitas diri tertera dalam master box, bagi yang 
tidak tertera di dalam box, bukan wartawan SKU 
Fakta News dan segala tindakannya di lapangan 
bukan tanggung jawab redaksi.

PLN Lakukan Perubahan Melalui Program Transformasi

JAKARTA, (FN) - 
Kondisi pandemi Covid-19 su-
dah berlangsung selama leb-
ih dari satu tahun. Berbagai 
dampak penurunan ekonomi 
secara nasional pun menja-
di tantangan bagi berbagai 
perusahaan, termasuk PLN.
 Era pandemi berdampak sig-
ni� kan pada perubahan cara 
berbisnis serta kebiasaan dan 
kebutuhan hidup masyarakat. 
Di sisi lain, PLN telah mene-
tapkan visi sebagai perusahaan 
listrik terkemuka se-Asia Teng-
gara dan menjadi nomor satu 
pilihan pelanggan untuk solusi 
energi. Oleh karena itu, PLN 
melakukan perubahan besar 
dalam tata kelola dan cara ker-
ja perusahaan melalui Program 
Transformasi untuk mencapai 
visi sekaligus beradaptasi den-
gan tantangan perubahan jaman. 
 Transformasi PLN memiliki 

empat Aspirasi yang menja-
di arah perubahan PLN, yaitu 
Green, Lean, Innovative, dan 
Customer Focused. Melalui 
Aspirasi Green, PLN terus 
meningkatkan penggunaan 
energi baru terbarukan untuk 
menghasilkan listrik. Dengan 
Aspirasi Lean, PLN memastikan 
pengadaan listrik yang handal 
dan e� sien. Sedangkan, dengan 
Innovative, PLN akan memper-
luas sumber pendapatan baru. 
Terakhir, Customer Focused 
akan menjadikan PLN sebagai 
pilihan nomor satu pelanggan 
dalam solusi energi dan men-
capai 100 persen elektri� kasi. 
 Sejak April 2020, PLN telah 
melaunching program ini, dan 
kondisi pandemi justru dija-
dikan momentum percepatan 
proses pelaksanaan Transforma-
si PLN. Pada awal peluncuran 
Transformasi PLN, telah ditetap-

kan 20 Program Terobosan yang 
pada tahun 2021 ini jumlahnya 
bertambah menjadi 24 Program.
 “Melalui Transformasi, PLN 
ingin mencapai perbaikan yang 
berkelanjutan, baik secara opera-
sional maupun � nansial di tahun 
2024. Mimpi besar ini hendaknya 
dikawal  dengan mencurahkan 
segenap daya upaya dan potensi 
yang dimiliki oleh PLN, dengan 
penerapan Program Terobosan. 
Ini adalah pembenahan dan 
pembaruan, dalam penataan 
dan pengembangan PLN,” ucap 
Direktur Utama PLN, Zulki-
� i Zaini. Minggu, 6 Juni 2021.
 Dengan penerapan Transfor-
masi, laba bersih PLN telah 
meningkat 39,3% dari Rp 4,27 
triliun pada tahun 2019 men-
jadi Rp 5,95 triliun pada tahun 
2020. Kantor Akuntan Publik 
Tanudiredja, Wibisana, Rintis 
& Rekan (PwC Indonesia) yang 

mengaudit Laporan Keuangan 
PLN tahun 2020 mengatakan 
bahwa Transformasi PLN mem-
perkuat daya tahan perusahaan 
di situasi pandemi, bahkan 
membukukan peningkatan laba 
bersih dengan e� siensi cara kerja.
 Salah satu Program Terobosan 
yang telah didorong dan diper-
cepat Transformasi PLN di 
era pandemi ini adalah Digital 
Power Plant, dengan menerap-
kan teknologi digital pada pem-
bangkit-pembangkit PLN. Pada 
Kamis (3/6), PLN mengumum-
kan bahwa Digital Power Plant 
telah naik pada status Business 
as Usual (BAU) di antara 24 
Program Terobosan. Ini artin-
ya transisi ke tata kelola digital 
telah sukses menjadi cara baru 
PLN sekarang dan ke depan. 
 “Percepatan digitalisasi pem-
bangkit ini telah dimulai PLN 
sejak tahun lalu, sebagai upa-

Kedapatan Tidak Gunakan Masker, 39 Warga Tambora Ditindak Petugas

JAKARTA, (FN) - Polsek Tambo-
ra bersama 3 pilar Tambora Ja-
karta Barat gencar melaksanakan 
kegiatan edukasi dalam pendi-
siplinan penggunaan masker.
 Sebanyak 39 warga Tambora 
kedapatan tidak menggunakan 
masker terjaring oleh petu-
gas gabungan dalam ops yustisi 
yang digelar, Minggu, 6/6/2021.
 Pelaksanaan tersebut dilaksanakan 
di dua lokasi yakni di Jalan Kopi Rw 
03 Kel.Roa Malaka dan Jalan Kali 

besar Gg telpon Kel.Roa Malaka 
Kecamatan Tambora Jakarta Barat. 
 Sebanyak 26 Personil gabun-
gan di kerahkan yang terdiri dari 
TNI 2 Personil, Polsek 8 Person-
il, SatPol PP 10 Personil, Dishub  
2 Personil, Damkar 4 Personil.
 Kapolsek Tambora Polres Met-
ro Jakarta Barat Kompol Moh 
Faruk Rozi mengatakan bahwa 
kegiatan tersebut merupakan 
kegiatan untuk menekan penye-
baran wabah virus Covid 19.

 “ pihaknya bersama 3 pilar Tam-
bora mendapati sebanyak 39 
warga yang tidak menggunakan 
masker dalam operasi yusti-
si kali ini “ ujar Kompol Moh 
Faruk Rozi saat dikon� rmasi.
 Faruk menjelaskan dalam op-
erasi yustisi di dua lokasi ber-
beda ini sebanyak 26 pers-
onel gabungan diterjunkan.
 Kami bersama 3 pilar Tambora 
Jakarta Barat secara berkelanjutan 
melaksanakan edukasi kepada mas-

yarakat tentang pentingnya pener-
apan protokol kesehatan ditengah 
pandemi COVID19 guna mence-
gah penyebaran virus COVID-19.
 Faruk menambahkan dalam ke-
giatan pendisiplinan penggunaan 
masker sebanyak 39 pelanggar pro-
tokol kesehatan kedapatan tidak 
menggunakan masker diantaranya 
37 orang diberi sanksi sosial se-
mentara 2 orang memilih untuk 
membayar denda administrasi tut-
upnya. (HMS/)

Satuan Narkoba Polrestro Jakbar Grebek 
Rumah di Brebes

JAKARTA, (FN) - 
 Satuan Narkoba Polres Met-
ro Jakarta Barat menggerebek 
Salah satu rumah di wilayah 
Brebes Jawa Tengah pada 
Minggu dini hari, (6/6/2021). 
 Tindakan tersebut dilakukan adan-
ya informasi tentang rumah yang di 
jadikan sebuah tempat penanaman 
ganja dengan sistem Hidroponik.
 Saat dikon� rmasi Kapolres Met-
ro Jakarta Barat Kombes Pol 
Ady Wibowo membenarkan 
adanya penangkapan tersebut.
 “Ya Benar Kami Baru saja melaku-
kan penggerebekan di sebuah ru-
mah di daerah Brebes Jawa Tengah 
yang di jadikan Tempat Penanaman 
pohon Ganja,” ujar Kombes Polpol 
Ady Wibowo, Minggu, 6/6/2021.
 Sementara dalam kesempatan 
yang sama Kasat Narkoba Polres 

Metro Jakarta Barat Akbp Ron-
aldo Maradona Siregar menga-
takan bahwa baru saja melakukan 
penggerebekan di sebuah rumah 
di daerah Brebes Jawa Tengah.
 Dalam penggerebekan terse-
but kami berhasil menemu-
kan ratusan ganja yang dita-
nam melalui sistem Hidroponik 
dengan media Pot Tanaman.
Namun kami belum bisa lebih 
rinci terkait penangkapan terse-
but pihaknya dibawah pimpinan 
kanit 3 sat narkoba Polres Met-
ro Jakarta Barat Akp Fiernando 
Adriansyah dan Kasubnit Narko-
ba Ipda Ari Nuzul beserta Team 
sedang mendalami lebih jauh.
   “Akan kami beberkan secara de-
tail dalam waktu dekat ini,” tutup 
Ronaldo. (HMS/)
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JAKARTA, (FN) - 
Satuan Reserse Kriminal Khu-
sus Polres Metro Jakarta Barat 
menangkap seorang wanita ter-
kait kasus investasi ilegal/bodong 
sebesar 15, 6 Milyar Rupiah.
 HS als SS ditangkap polisi terkait 
kasus penipuan investasi ilegal 
dengan modus memanfaatkan 
aplikasi trading Lucky star yang 
pusatnya berada di Belgia kemu-
dian dipromosikan melalui media 
sosial, pelaku sudah menjalani in-

vestasi ilegal tersebut sejak 2007.
 Kapolres Metro Jakarta Barat 
Kombes Pol Ady Wibowo did-
ampingi Kasat Reskrim Polres 
Metro Jakarta Barat Kompol Joko 
Dwi Harsono dan kanit Kriminal 
Khusus Akp Fahmi Fiandri men-
gatakan bahwa pelaku Hs als SS 
melancarkan aksinya agar para 
korban tertarik pada investasi 
bodong/ilegal dengan memanip-
ulasi/rekayasa digital mengam-
bil dari internet/sosial media.

 "Pelaku mengambil gambar gam-
bar dari google kemudian dilaku-
kan rekayasa digital agar para kor-
ban tertarik pada bisnis investasi 
ilegal pelaku," ujar Kombes Pol 
Ady Wibowo saat Live stream-
ing melalui akun instagram @
polres_jakbar, Selasa, (8/6/2021).
 Ady mengatakan dari hasil 
penyelidikan didapat bahwa dana 
dana yang diambil dari mas-
yarakat (korban) sebagai kedok 
penipuan investasi forex dimana 

uang masyarakat tersebut tidak 
masuk ke rekening perusahaan 
tapi masuk ke rekening pribadi.
 Sampai saat ini yang baru saja 
melapor kan kepada kami ke Pol-
res Metro Jakarta Barat baru 2 
orang pelapor dari kedua orang 
tersebut pernah mendapatkan 
keuntungan 4 sampai 6 kali.
Para korban diberikan im-
ing iming selaku pemberi dana 
akan diberi keuntungan 4 sam-
pai 6 persen perbulan dan 

itu mustahil kalau ditelaah.
 "Pelaku memberikan iming im-
ing sebesar 4 sampai dengan 6 
persen tersebut yang membuat 
para korban tertarik pada in-
vestasi bodong tersebut," ujarnya.
 Dari hasil penyelidikan saat ini 
Kita identi� kasi terdapat 53 orang/
korban yang mengikuti investa-
si ilegal Lucky star, dari bukti 
bukti yang kita kumpulkan ker-
ugian total sebesar 15,6 Miliar.
Setelah kita telusuri lebih dalam 
ada sekitar  100 orang ikut investa-
si jadi kerugian bisa lebih besar.
 Lebih jauh Ady mengatakan ke-
giatan investasi ilegal yang telah 
dijalankan oleh pelaku para kor-
ban investasi tersebut memberi-
kan dananya kepada pelaku berk-
isar investasi terkecil sebesar 25 
juta dan terbesar 500 juta rupiah. 
 "Pengakuan korban kepada 
kami baru menerima keun-
tungan 4-6 kali," tuturnya .
 Pelaku juga berusaha mey-
akini para korbannya den-
gan melakukan rekayasa digi-
tal supaya para investor tidak 
menagih nagih kepada pelaku.
 "Seperti ada berita asli dari CNN 
bahwa ada lockdown di Belgia 
tapi diubah pemberitaan dari 
lucky star diharapkan supaya in-
vestor gak nagih karena ada isu 
berkembang di belgia sehing-
ga terjadi lockdown," ucap Ady.
 Ady mengatakan bahwa pelaku 
sudah melakukan investasi bodong 
Lucky star tersebut sejak 2007.
 "Artinya dari 2007 tersebut 
kemungkinan korban masih 
banyak lagi yang sudah ter-

tipu oleh pelaku," lanjut dia.
 Pihaknya juga sudah membuka 
Posko aduan terkait dengan kasus 
investasi ilegal tersebut, diharap-
kan masyarakat yang sudah men-
jadi korban agar segera melapor ke 
posko pengaduan kami di Sat Re-
skrim Polres Metro Jakarta Barat.
 Diketahui pelaku tidak memi-
liki background mengenai us-
aha investasi kebetulan pelaku 
di tahun 2007 menikah dimana 
suaminya pernah jadi pialang 
jadi dasar itu mereka buat kegia-
tan investasi Kemudian pelaku 
bercerai dan dilanjutkan usah-
anya pada 2011/kerja sendiri.
 Atas kasus tersebut kemudian 
pihaknya berkoordinasi den-
gan pihak terkait dan didapat 
informasi bahwa OJK lucky 
star dinyatakan sebagai investa-
si ilegal sejak september 2020.
  Dari hasil penangkapan tersebut 
pihaknya mengamankan barang 
bukti berupa 2 (dua) unit Laptop 
merek ASUS merek HP, 
 3 (tiga) unit Handphone, 1 (satu) 
unit Hardisk merek Seagate, 
2 buku tabungan untuk nama 
TAN LIE TJUN, 1 buku tabun-
gan an. Pelaku, 11 buku tabun-
gan atas nama HENKI SULAE-
MAN dengan 3 (tiga) nomor 
rekening yang berbeda, 1 (satu) 
dokumen berkaitan data peserta 
investasi, dan dokumen lainnya.
 Guna mempertanggung jawabkan 
atas perbuatan nya pelaku dike-
nakan Pasal 378 KUHP dan atau 
372 KUHP tentang Penipuan dan 
atau Penggelapan. (HMS/)

NasionalNasionalNasional
Wanita Terkait Kasus Investasi Bodong 15 M Ditangkap Polisi

Ternyata Ini Alasan Bung Karno Memakai Peci Hitam

JAKARTA, (FN) – 
Umumnya Bung Karno dikenal 
sebagai Bapak Proklamator, � e 
Founding Father of Indonesia, Sin-
ga Podium, orator ulung ataupun 
seorang intelektual yang revolu-
sioner. Namun, ada sisi lain dari 
Bung Karno yang masih jarang di 
tilik oleh banyak orang. Sisi lain itu 
yaitu seni, khususnya dalam berpa-
kaian yang mengiringi kiprahnya 
dalam memimpin Indonesia. Bung 
Karno memiliki ciri khas tersendiri 
dalam tampil di depan publik.
 Bung Karno biasa memakai setelan 
jas dengan tanda kepangkatan sim-
bol militer dan peci hitam. Ya, se-
lama menjadi presiden, ada atribut 
busana unik yang dikenakan Bung 
Karno, yakni peci hitam.
 Peci hitam yang selalu dipakai 
Bung Karno memiliki � loso�  
tersendiri. Yang menjadi alasan 
pemilihan peci sebagai ‘teman 
out� t’ Bung Karno tak lain karena 
peci merupakan simbol dari rakyat 
kecil pada saat itu. Peci adalah tut-

up kepala yang sering dipakai oleh 
rakyat pribumi, bukan oleh raja, 
petinggi ataupun bangsawan pada 
saat itu.
Pembahasan soal peci sebagai sisi 
humanis Bung Karno diangkat da-
lam Episode 8 Bung Karno Series 
Badan Kebudayaan Nasional Pusat 
PDI Perjuangan bersama Dr. Abdul 
Ga� ar Karim (Dosen Ilmu Politik 
dan Ilmu Pemerintahan UGM) 
dipandu oleh host Kirana Larasati.
 “Bung Karno pernah mencerita-
kan di dalam otobiogra� nya bah-
wa beliau memilih memakai peci 
hitam karena peci merupakan tu-
tup kepala yang biasa dipakai oleh 
rakyat kecil,” kata Ga� ar.
 Selain itu, makna psikologis peci 
adalah simbol perlawanan kepada 
penjajahan kolonialis dan imperi-
alis pada masa itu. Ada pula mak-
na sosiologis bahwa Bung Karno 
seorang pemimpin revolusi yang 
benar-benar merakyat serta tulus 
untuk perjuangan rakyat Indone-
sia, simbol untuk mempersatukan 

rakyat melawan penjajah, serta 
menggambarkan tidak ada kesen-
jangan antara pemimpin revolusi 
dan rakyatnya.
 “Itu merupakan simbol perlawa-
nan kepada penajahan, kepada 
imperialisme dan peci hitam mer-
upakan simbol paling tepat meng-
gambarkan untuk waktunya rakyat 
berada di atas,” lanjut Ga� ar.
 Uniknya, Bung Karno sering terli-
hat di berbagai pertemuan ataupun 
di foto resmi selalu memakai peci 
sedikit miring ke kiri. Bung Kar-
no yang menyukai tentang � loso� , 
menggambarkan simbol keberpi-
hakan kepada rakyat (sosialis) mel-
awan penjajahan.
 Selain peci, jas putih keabuan dan 
tongkat komando yang dikenakan 
oleh Bung Karno saat itu juga 
memiliki makna psikologis, yakni 
menunjukkan rasa percaya diri, 
optimistis, kebanggan, dan kehor-
matan Bung Karno sebagai bagian 
dari bangsa yang merdeka dan ber-
daulat.

 Hal-hal itu merupakan kelebihan 
Bung Karno dalam membangun 
jiwa kharismatiknya mulai dari 
seni berpakaian, hal ini penting 
dalam membangun karakter tokoh 
yang memiliki jiwa nasionalisme, 
santun dan berkharismatik.
 “Pecinya selalu sedikit miring keki-
ri, menggambarkan keberpihakan 
Bung Karno kepada rakyat. Bung 
Karno seorang ideolog, biasa men-
yampaikan pesan ideologi dengan 
cara apapun itu. Salah satunya le-
wat cara berpakaian, dan di sinilah 
Bung Karno menunjukkan bahwa 
beliau tidak ingin memihak kepada 
satu golongan saja,” pungkas Ga� ar.
 Program ‘Talkshow & Musik’ 
BKNP PDIP dengan tema besar 
‘Bung Karno Series’ hadir setiap 
hari pada bulan Juni pukul 16.30 
WIB, tayang selama satu bulan 
penuh, dan dapat diikuti melalui 
kanal Youtube: BKNP PDI Per-
juangan, Instagram: BKNPusat dan 
Facebook: Badan Kebudayaan Na-
sional Pusat. (*)

Polisi Beberkan Pengungkapan Kebun 
Ganja Rumahan di Brebes
JAKARTA, (FN) – 
Satuan Narkoba Polres Metro Jakar-
ta Barat membeberkan secara detail 
pengungkapan kebon ganja rumahan 
hidroponik di Brebes Jawa Tengah be-
berapa hari lalu.
 Dari pengungkapan kasus kebon gan-
ja hidroponik tersebut Polisi berhasil 
mengamankan 4 tersangka mulai dari 
produsen (pemberi perintah yang 
nanam ganja), kurir, tukang tanam 
hingga pengguna diantaranya TM 
(39) Pengguna, HF (30) Kurir, SY(36) 
pemilik kebon ganja hidroponik dan 
UH (39) produsen/pemberi perintah.
 Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes 
Pol Ady Wibowo didampingi Kasat 
Narkoba Polres Metro Jakarta Barat 
AKBP Ronaldo Maradona Siregar 
dan kanit 3 sat narkoba Polres Metro 
Jakarta Akp Fiernando Adriansyah 
menjelaskan bahwa pihaknya berhasil 
membongkar kebon ganja hidropon-
ik tersebut berawal dari penangkapan 
tersangka pertama yaitu TM (39) 
dari penangkapan tersebut pihaknya 
mengamankan barang bukti berupa 
1 paket ganja dengan berat brutto 3,8 
gram dari pengakuan tersangka TM 
barang tersebut diperoleh dari HF.
 “Selanjutnya dilakukan penangka-
pan terhadap pelaku HF pihaknya 
mendapatkan
cukup banyak BB 38 gram, HF ber-
peran Sebagai Kurir,” ujar Kapolres 
Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady 
Wibowo, Rabu, (9/6/2021).
 Ady menjelaskan tak berhenti sam-
pai disitu kemudian team dibawah 
pimpinan kanit 3 sat narkoba Polres 
Metro Jakarta Barat Akp Fiernan-
do Adriansyah dan Kasubnit Nar-
koba Ipda Ari Nuzul beserta Team 
kemudian bergerak cepat melakukan 
pengembangan dan berhasil men-
gamankan tersangka SY dan men-
emukan kebonganja yang ditanam 
melalui sistem hidroponik di lantai 
dua sebuah rumah di daerah Brebes 
Jawa Tengah.

 Dari hasil ungkap tersebut pihaknya 
menemukan 300 pot tanaman ganja 
namun yang berhasil tumbuh pohon 
ganja hanya berjumlah 200 Pot Tana-
man.
 Selain itu kami menemukan barang 
bukti alat penyemprot pupuk dan per-
alatan tanam.
 “Kita juga berhasil tangkap produsen 
atau pemberi perintah yg nanam gan-
ja,” ujar Ady.
  Kita tangkap UH yang selaku pem-
beri perintah, ada barang bukti biji 
ganja dan 29 linting.
 ” Yang unik dalam pengungkapan ke-
bon ganja Hidroponik tersebut pelaku 
tidak memiliki motif ekonomi artinya 
pelaku menanam hanya untuk kon-
sumsi pribadi ”
 Sebelum pelaku berhasil menanam 
di daerah Brebes Jawa Tengah, pelaku 
sempat mencoba menanam di daer-
ah Majalengka namun tidak berhasil 
tumbuh.
 Dari hasil pengungkapan kebon 
ganja rumahan hidroponik tersebut 
berusia tanaman ganja berkisar 2 – 
3 bulan dan belum sempat di panen 
oleh pemiliknya, namun keburu ter-
tangkap oleh petugas.
 “1 pot ganja menghasilkan 200 gram, 
jadi semua total 40 kg dari 200 pot ta-
naman ganja,” ucapnya.
 Lebih jauh ady menjelaskan dari pen-
gakuan SY diberikan modal oleh UH 
dengan sejumlah uang sebesar 550 
ribu dan jika berhasil panen maka 
akan dikasi upah 100 ribu satu pot.
 Guna mempertanggung jawabkan 
atas perbuatan nya penyidik memba-
gi dalam 2 berkas yaitu sebagai pen-
yalahgunaan akan dikenakan pasal 
127 UU RI No. 35 tahun 2009 ten-
tang narkotika sedangkan terhadap 
sdr HF, SY dan UH dikenakan pasal 
114 ayat 2 sub 111 ayat 2 juncto pasal 
132 ayat 1 UU RI no 35 tahun 2009 
tentang narkotika dengan ancaman 
hukuman paling singkat 6 tahun dan 
paling lama 20 tahun. (HMS/)
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KPPU Kanwil II Sambangi Mesuji
DaerahDaerahDaerahDaerahDaerahDaerah

MESUJI, (FN) - 
Dalam rangka melaksanakan 
tugas dan kewenangannya, 

Komisi Pengawas Persaingan 
Usaha (KPPU) Kantor Wilayah 
II melakukan audiensi dengan 

Pemerintah Kabupaten Mesuji.
 Dalam kunjungannya itu, 
Kepala Kantor Wilayah II 

KPPU Sumbagsel Wahyu Bekti 
Anggoro memberikan paparan 
dan audiensi dengan Bupati 

Mesuji Saply TH, Sekretar-
is Daerah Syamsudin, serta 
perangkat daerah dan bebera-
pa pelaku usaha di Kabupaten 
Mesuji, Selasa (08/06/2021).
 Dalam paparannya, Wahyu 
mengatakan salah satu tugas 
dan fungsi KPPU secara umum 
adalah pencegahan praktik mo-
nopoli dan persaingan usaha 
tidak sehat serta menciptakan 
iklim usaha yang kondusif.
 Beberapa permasalahan per-
saingan usaha yang ada di Ka-
bupaten Mesuji, diantaranya 
� uktuasi harga ubi kayu, bagi 
hasil koperasi plasma saw-
it dan persoalan selisih harga 
tandan buah segar dari har-
ga yang sudah ditetapkan.
 Wahyu menegaskan, KPPU 
sesuai dengan tugas dan ke-
wenangannya juga akan 
menampung pengaduan 
dari pelaku usaha dan mas-
yarakat, baik melalui surel atau 

datang langsung ke kantor.
 “Terkait penanganan pengad-
uan yang sedang dikaji oleh 
KPPU di Provinsi Lampung, 
yaitu dugaan praktik oligop-
soni oleh perusahaan pengola-
han tapioka di Lampung. Kami 
Sedang mengkaji dan akan 
segera diputuskan,” ujarnya.
 Sementara itu, Bupati Sap-
ly menyambut positif dengan 
kehadiran KPPU. Dia ber-
harap, melalui audiensi ini 
dapat menambah khazanah 
keilmuan terkait persain-
gan usaha dan antimonopoli.
 “Karakteristik wilayah Mesuji 
didominasi oleh perkebunan, 
sehingga hubungan antara 
petani dan perusahaan sudah 
lama terjalin. Dengan kehad-
iran KPPU, diharapkan tidak 
ada praktik monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat,” 
harap Saply. (Kominfo/Ekbang/
rls/Mihsan)

KPPU Kanwil II Sambangi Mesuji

Sambil Sepeda Santai, Aep Sambangi Konstituen di Raja Ratu

LAMPUNG, (FN) - 
Olahraga bersepeda yang 
saat ini semakin marak di era 

pandemi juga dilakukan oleh 
Aep Saripudin, Wakil Ket-
ua DPRD Kota Bandar Lam-

pung. Minggu, 6 Juni 2021.
 Dengan di dampingi Ketua 
Fraksi PKS DPRD Kota Ban-
dar Lampung Agus Djuma-
di, Aep melakukan olahraga 
sepeda santai sambil menyam-
bangi konstituen di jalan Raja 
Ratu, Kelurahan Labuhan 
Ratu Raya, Kecamatan Labu-
han Ratu Bandar Lampung.
 Tidak sekali ini saja Aep 
menyambangi daerah terse-
but. Sebagai penceramah Aep 
juga seringkali mengisi khut-
bah, imam sholat jumat, dan 
mengisi kultum ramadhan di 
Masjid Al-Haq yang terletak 
di daerah tersebut. Tidak ha-
nya kegiatan keagamaan, Aep 
juga pernah menyambangi 
ibu-ibu yang sedang bero-
lahraga Voli. Namun untuk 
kali ini Aep menyambangin-
ya dengan sambil bersepeda.
 Salah seorang warga Raja 
Ratu Purwodiyono yang keb-
etulan ditemui mengatakan 
Aep memang sering berkun-
jung ke Raja Ratu untuk 
melakukan kegiatan atau se-
kedar silaturahim ngobrol.
 "Ya, pak Aep memang ser-
ing berkunjung kesini un-
tuk melakukan kegiatan 

atau sekedar silaturahim 
ngobrol." Kata Yono sa-
paan akrab Purwodiyono.
 Senada dengan Yono, Aep 
juga mengatakan ia memang 
sering menyambangi konstit-
uennya di Raja Ratu untuk 
melakukan kegiatan atau se-
kedar menjalin silaturahim.
 "Saya memang rutin ke-
temu warga silaturahim dan 
Ngobrol. Ya, sepekan atau 
dua pekan sekali saya sam-
bangi warga". Kata Aep.
 Kegiatan ini sering dilakukan 
Aep agar dirinya sebagai peja-
bat publik tidak boleh jauh den-
gan rakyat sekaligus menyerap 
aspirasi masyarakat yang mer-
upakan tugas anggota legilatif.
 Menyikapi dinamika yang ada 
di internal dewan, Aep ber-
harap semua bisa dapat segera 
diselesaikan di internal De-
wan agar agenda kedewanan 
yg sudah tidak tidak tertunda.
 "Mudah-mudahan semua bisa 
segera selesai. Khawatir kalau 
tidak selesai akan tertunda ke-
giatan dewan. Beberapa waktu 
terdekat akan ada agenda de-
wan pembahasan LPJ APBD 
2020, dan juga RPJMD," ujar 
Aep. (*)

Kunker ke Lampung, Ini Kegiatan 
Gubernur Sumbar

BANDAR LAMPUNG, (FN) – 
Gubernur Arinal Djunaidi me-
nerima Kunjungan Gubernur 
Sumatera Barat, Mahyeldi An-
sharullah, di Provinsi Lampung 
dalam rangka Benchmarking 
Rencana Pengembangan Tam-
bak Udang, bertempat di Mah-
an Agung, Jumat (11/06).
  Turut hadir dalam kegiatan 
tersebut Sekretaris Daerah 
Provinsi Lampung, Plt. Asisten 
Perekonomian dan Pemban-
gunan, Kepala Bappeda, Kadis 
Kelautan & Perikanan, Kadis 
Peternakan & Keswan, Kadis 
Kominfo & Statistik, Kadis 
Bina Marga & Bina Konstruk-
si, Kadis Penanaman Modal 
& PTSP, Kadis Perumahan, 
Kawasan Permukiman & Cip-
ta Karya, Kadis Pengelolaan 
Sumber Daya Air, Karo Ad-
bang, Karo Adpim, Plt. Kadis 
Lingkungan Hidup.
  Gubernur Sumatera Barat 
mengucapkan terimakasih 
kepada Gubernur Lampung 
beserta jajaran atas waktu dan 
kesempatan yang diberikan. 
Gubernur Sumatera Barat juga 
memperkenalkan satu per 
satu pejabat tinggi pratama di 
lingkungan Pemprov Sumbar 
yang turut serta dalam kunjun-
gan kerja kali ini.
 Mahyeldi Ansharullah men-
jelaskan bahwa kunjungann-
ya kali ini terkait kesuksesan 
Provinsi Lampung dalam 
bidang perikanan, khususnya 
budidaya udang karena diketa-
hui, Lampung telah menyuplai 
udang untuk kebutuhan nasi-
onal sedangkan Sumatera Barat 
yang memiliki panjang garis 
pantai 800 Km baru akan mem-
ulai mengembangkan budidaya 
udang.
 “Untuk itu kami ingin meng-

gali pengalaman-pengalaman 
di Provinsi Lampung, sehingga 
hal positif yang kami dapatkan 
disini bisa digunakan untuk 
mengangkat perekonomian Su-
matera Barat,” ungkap Mahyel-
di Ansharullah.
 Selain ingin mempelajari 
budidaya udang, Gubernur 
Sumbar juga mengungkapkan 
ingin mempelajari kelebihan 
lain yang dimiliki Lampung di 
bidang pertanian, perkebunan, 
dan peternakan diantaranya 
singkong, pisang, jagung, dan 
sapi.
 Melalui 10% anggaran di 
bidang pertanian yang dituang-
kan dalam RPJMD Sumatera 
Barat Tahun 2021-2026, Guber-
nur Mahyeldi mengharapkan 
dapat meningkatkan pendapa-
tan masyarakat Sumbar yang 
57 persennya berprofesi sebagai 
petani.
 Di akhir sambutannya, Gu-
bernur Mahyeldi mengin-
struksikan kepada jajarannya 
dan OPD terkait yang turut 
serta mendampingi dalam kun-
jungan kerja kali ini agar segera 
membuat kerjasama dengan 
Provinsi Lampung sehingga 
hal yang positif dari Provinsi 
Lampung bisa digali dan disin-
ergikan.
 Sementara itu, mengawali 
sambutannya Gubernur Arinal 
atas nama Pemerintah Provin-
si Lampung mengucapkan se-
lamat datang kepada Gubernur 
Sumatera Barat beserta jajaran.
 Gubernur Arinal menilai tepat 
langkah yang diambil Gubernur 
Sumbar untuk mengunjungi 
Provinsi Lampung dalam rang-
ka menggali pengalaman budi-
daya udang dan bidang lainnya.
 Ekspor Produk Perikanan 
P r o v i n s i    BACA KE→ H 7

Gubernur Arinal Dorong Pemenuhan Modal Inti Minimum 
Bank Lampung Agar Sesuai Ketentuan OJK
LAMPUNG, (FN) – 
 Bank Lampung didirikan untuk 
memberikan layanan masyarakat 
dibidang perbankan, salah satunya 
adalah sebagai sumber pembiayaan 
dalam dunia usaha, selain itu Bank 
Lampung juga diharapkan dapat 
memberikan kontribusi dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD).
 Demikian disampaikan Guber-
nur Lampung Arinal Djunaidi saat 
menghadiri kegiatan Roadshow 
Kementerian Dalam Negeri Re-
publik Indonesia bersama dengan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 
Asosiasi Bank Pembangunan Daer-
ah (Asbanda) terkait Pemenuhan 
Modal Inti Minimum Bank Pem-
bangunan Daerah (BPD), di Hotel 
Novotel, Bandarlampung, Kamis 
(10/06/2021).
Menurut Gubernur, ketentuan 
yang ditargetkan oleh OJK mer-
upakan target yang serius, oleh 

karenanya Gubernur Arinal ber-
harap agar kegiatan hari ini tidak 
hanya sekedar seremoni biasa, tapi 
juga dapat menghasilkan lang-
kah-langkah dalam meningkatkan 
Pemenuhan Modal Inti Minimum 
Bank Pembangunan Daerah sesuai 
dengan peraturan OJK Nomor 12/
POJK.03/2020 tentang Konsolidasi 
Bank Umum
 “Saya sangat berharap pertemuan 
ini tidak sekedar seremoni, Ke-
mendagri dan OJK juga tidak ha-
nya sekedar memberikan nasehat, 
saya minta Kemendagri, OJK dan 
Asbanda untuk bersama-sama ber-
diskusi, mencari solusi dan mem-
berikan masukan-masukan untuk 
meningkatkan Pemenuhan Modal 
Inti Bank Lampung,” ucap Guber-
nur
 Gubernur Lampung juga menya-
takan bahwa saat ini Permodalan 
Bank Lampung memang masih 
sangat terbatas jika dibandingkan 

dengan BPD lain, yang mana sudah 
beroperasi tidak hanya mengelola 
APBD tapi memang menjalankan 
fungsi perbankan secara umum.
 “Pada masa yang akan datang, 
kita tahu akan banyak kegiatan di 
Provinsi Lampung, tentunya me-
merlukan dukungan pembiayaan 
dari sisi perbankan. Oleh karenan-
ya saya benar-benar berharap Bank 
Lampung dapat menjalankan fung-
si tidak hanya sebagai mengelola 
APBD tapi juga menjalankan fung-
si perbankan secara umum, dan 
menjadi tuan rumah di Lampung, 
Semoga Bank Lampung dimasa 
yang akan datang dapat menjadi 
lebih baik lagi,” pungkasnya.
 Pada Roadshow tersebut Budi San-
tosa, Direktur BUMD, BLUD dan 
Barang Milik Daerah Kementerian 
Dalam Negeri Republik Indonesia 
menyatakan bahwa Kementerian 
Dalam Negeri terus mendorong 
Pemerintah Daerah untuk mening-

katkan modal inti minimum BPD 
menjadi diatas Rp3 triliun agar 
memenuhi ketentuan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) seperti yang ter-
tuang dalam peraturan OJK Nomor 
12/POJK.03/2020 tentang Konsoli-
dasi Bank Umum.
 Budi Santosa juga menyampaikan 
bahwa terdapat 1097 BUMD di 
Indonesia yang mana 26 diantara-
nya adalah BPD. Adapun dari 1097 
BUMD tersebut, 90% keuntungan 
yang didapat adalah dari sektor 
perbankan.

“Dari 1097 BUMD, 90% keuntun-
gan adalah dari sektor perbankan 
yang hanya berjumlah 26. Untuk 
itu saya mengajak seluruh Kepala 
Daerah baik Provinsi maupun Ka-
bupaten/Kota silahkan berinvestasi 
di BPD karena saya jamin pasti un-
tung,” tegasnya.
 Sementara 
itu, Busrul 
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PendidikanPendidikanPendidikanPendidikanPendidikanPendidikan
Tatam, Anak Sulung Mega Bantu Penyematan Gelar Profesor Kehormatan

JAKARTA, (FN) – Presiden RI 
kelima Megawati Soekarnopu-
tri resmi menyandang Profesor 
Kehormatan Guru Besar tidak 
tetap di bidang Ilmu Kepemi-

mpinan Strategik Universitas 
Pertahanan (Unhan).
 Sebelum memulai orasi ilm-
iahnya, Megawati berdiri di 
Panggung utama Auditorium 

Bela Negara Unhan, di Sentul, 
Bogor, Jawa Barat. Penyematan 
tanda gelar diberikan langsung 
oleh Rektor Unhan Laksamana 
Madya TNI Amarulla Oktavi-

an. 
 Tampak Anak Megawati Mo-
hammad Rizki Pratama atau 
yang akrab disapa Tatam den-
gan sigap berdiri. Dia lalu 

membantu penyematan tanda 
gelar tersebut di pundak Mega-
wati, dan memastikannya teri-
kat dengan baik. 
 Tatam jarang disorot di publik. 
Namun faktanya, dia adalah 
anak sulung Megawati. Dua 
adiknya adalah M. Prananda 
Prabowo dan Puan Maharani.
 Untuk diketahui, keputusan 
grlar profesor kehormatan 
guru besar tidak tetap untuk 
Megawati itu tertuang dalam 
Keputusan Menteri Pendidikan 
Kebudayaan Riset dan Teknolo-
gi RI, nomor 33271/MPK.A/
KP.05.00/2021.
 Dalam sambutannya, Rektor 
Unhan berharap penganugera-
han gelar profesor kehormatan 
bagi Megawati menjadi tradisi 
intelektual di lingkungan Uni-
versitas Pertahanan. 
 “Di tataran dunia, belum ada 
wanita yang berturut turut 
menjabat wakil Presiden dan 
menjadi Presiden. Beliau mam-
pu membawa bangsa Indonesia 

melalui masa masa sulit pasca 
reformasi 98,” kata Laksamana 
Madya TNI Amarulla Oktavi-
an.
 Hadir dalam acara penguku-
han tersebut, Ketua DPR Puan 
Maharani, dan Ketua MPR 
Bambang Soesatyo. 
 Sejumlah menteri Kabinet 
Indonesia maju juga tampak 
hadir, antara lain: Menhan 
Prabowo Subianto, Menteri 
PAN-RB Tjahjo Kumplo, Men-
sos Tri Risma Harini, Menteri 
KP Sakti Wahyu Trenggono, 
Menteri Perhubungan Budi 
Karya Sumadi, Menteri ESDM 
Ari� n Tasrif, Mendikbudristek 
Nadiem Makarim, Sekretaris 
Kabinet Pramono Anung.
 Petinggi TNI dari tiga matra 
juga tampak hadir lengkap an-
tara lain: KASAD Jenderal An-
dika Perkasa, KASAU Marsekal 
Fadjar Prasetyo dan KASAL 
Laksamana Yudo Margono.

Dosen IIB Darmajaya Diberi-
kan Pelatihan Digital Market-

ing, Kupas Tuntas What’s Apps
Bandar Lampung, (FN) –
 Biro Humas dan Pemasaran 
Institut Informatika dan Bisnis 
(IIB) Darmajaya memberikan 
pelatihan digital marketing 
kepada perwakilan dosen di 
Fakultas Ilmu Komputer dan 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
  Pelatihan dilakukan di Ruang 
Laboratorium Information Ac-
ces Center (IAC) IIB Darma-
jaya, Rabu (9/7/2021). Adapun 
sebagai pemateri Ruki Rizal Nul 
Fikri, S.Kom., M.T.I. Dia mem-
berikan tata cara memanfaat-
kan What’s Apps sebagai media 
promosi.
  Wakil Rektor 3 IIB Darmajaya, 
Muprihan � aib, S.Sos., M.M., 
mengatakan kegiatan ini juga 
untuk memberikan keterampi-
lan penggunaan media sosial 
dalam pemasaran. “Era Disrup-
si 4.0 informasi sangat bebas 
dapat diperoleh siapapun. Salah 
satunya melalui What’s Apps, 
setiap gadget ataupun smart-
phone sudah terinput platform 
tersebut,” ungkapnya.
 Muprihan–biasa dia disapa–
menerangkan dengan turut ser-

tanya dosen di masing-masing 
prodi juga memudahkan dalam 
menyampaikan konten kepada 
calon mahasiswa maupun para 
orangtua. “Terutama ketika 
terdapat pertanyaan mengenai 
prodi yang bisa langsung di-
jawabnya,” ujarnya.
 Sementara, Kepala Biro Humas 
dan Pemasaran IIB Darmajaya, 
Muhammad Ra� q, S.E., M.Si., 
menambahkan kegiatan pelati-
han ini juga dalam menunjang 
pemasaran dan promosi kam-
pus biru Darmajaya. “Era Dis-
rupsi 4.0 banyak saluran infor-
masi yang dapat digunakan dari 
berbagai platform,” ungkapnya.
 Dosen Prodi Manajemen IIB 
Darmajaya ini menerang-
kan dalam memaksimalkan 
pelayanan kepada calon ma-
hasiswa pelibatan dosen un-
tuk mendekarkan langsung. 
“What’s Apps juga menjadi 
salah satu kebutuhan utama saat 
ini dalam menjalin komunikasi 
sehari-hari. Kita maksimalkan 
dalam platform tersebut untuk 
mengenalkan IIB Darmajaya ke 
khalayak,” tutupnya. (R/YP)

13 Mahasiswa IIB Darmajaya Lolos Program 
Bangkit 2021 Kemendikbudristek RI

Bandar Lampung, (FN) –
 Berkesempatan belajar den-
gan expert dalam bidang 
IT kini didapatkan Sabrina 
Mutamimul Ula. Mahasis-
wi Sistem Informasi Institut 
Informatika dan Bisnis (IIB) 
Darmajaya ini berhasil lolos 
dalam Program Bangkit 2021 
Kementerian Pendidikan, Ke-
budayaan, Riset dan Teknolo-
gi Republik Indonesia (Ke-
mendikbudristek RI).
 Program Bangkit merupa-
kan program pengembangan 
kompetensi mahasiswa untuk 
berkarir di dunia teknologi 
yang didesain melalui ke-
mitraan Dirjen Pendidikan 
Tinggi Kemendikbud (kini 

Kemendikbudristek), Google, 
Gojek, Tokopedia, Traveloka, 
dan mitra perguruan tinggi 
dengan ditawarkan melalui 
Kampus Merdeka untuk 3000 
mahasiswa terpilih.“Alhm-
dulillah dengan izin Allah, 
Sabrina adalah salah satunya. 
Di Program Bangkit ini terba-
gi menjadi tiga kategori, yaitu 
Machine Learning, Pemro-
graman Android, atau Cloud 
Computing, untuk Sabrina 
pribadi tergabung dalam path 
Machine Learning,” kata Sa-
brina.
 Mahasiswi semester VI ini 
menerangkan banyak keun-
tungan yang didapatkan da-
lam Program Bangkit tahun 

2021. “Bene� tnya pengeta-
huan mengenai dunia te-
knologi, kesempatan belajar 
so� skill dan career develop-
ment, kesempatan ujian serti-
� kasi berskala google, dan 15 
tim capstone project terbaik 
akan mendapat hibah inkuba-
si,” jelasnya.
 Pembelajaran, lanjut dia, 
dilakukan dengan didampingi 
instruktur setiap pertemuan 
yang dilakukan secara daring. 
“Sekarang Sabrina dengan tim 
yang berjumlah enam orang 
sedang menggarap aplikasi 
mobile GETLOC,” ujarnya.
 Sabrina menjelaskan GET-
LOC atau get location mer-
upakan aplikasi mobile yang 

merekomendasikan perjala-
nan tempat wisata dengan 
rute tercepat. Pengerjaan tel-
ah dilakukan bersama timnya 
dari bulan April 2021. “Ter-
dapat � tur estimasi biaya dan 
waktu yang diperlukan untuk 
menuju lokasinya. Kalau se-
karang sudah sampai hampir 
selesai,” pungkasnya.
Untuk diketahui, sebanyak 
13 mahasiswa IIB Darmajaya 
lolos dalam Program Bangkit 
2021 dengan rincian maha-
siswa Prodi Sistem Informasi 
(3), mahasiswa Prodi Teknik 
Informatika (9) dan maha-
siswa Prodi Sistem Komputer 
(1). (LV)

Mahasiswa Prodi DKV Darmajaya Pamerkan 
Karya Nirmana Trimatra 3D-Match Stick

Bandar Lampung (FN)
 Program Studi Desain Komunikasi 
Visual (Prodi DKV) Institut Infor-
matika dan Bisnis (IIB) Darmajaya 
menggelar pameran akademik 
bertajuk Pra Event – Dialogue Art 
Exhibition 2 di Darmajaya Soci-
ety Center (DSC) lantai 2, Jumat 
(11/6/2021).
 Karya yang dipamerkan berasal 
dari mata kuliah Nirmana Trima-
tra 3D-Match Stick mahasiswa 
angkatan 2020. Dalam kesempatan 
tersebut sekitar 50 karya dipamer-

kan usai pelaksanaan ujian tengah 
semester (UTS) mahasiswa.
 Ketua Pelaksana, Albar Amrullah 
mengatakan Pra-Event Dialogue 
Art Exhibition 2021 merupakan 
pameran yang menampilkan tri-
matra mahasiswa Prodi DKV 2020. 
“Ini merupakan praevent yang 
menuju main event Dialogue Art 
Exhibition 2,” ungkapnya.
 Dengan pameran ini, lanjut dia, 
dapat meningkatkan kebersamaan 
dan produktivitas mahasiswa. 
“Semoga dapat terus lebih berk-

arya lagi kita kedepannya dengan 
dukungan para dosen,” ucapnya.
 Sementara, Sekretaris Prodi DKV 
M. Rizky Kada� , M.Sn., mengucap-
kan rasa syukur pameran pra event 
ini berjalan dengan lancar. “Banyak 
kegiatan yang dijalankan baik dari 
pembuatan � lm, desain gra� s, dan 
ini pameran karya. Ini suatu ke-
banggaan karena tidak ada kakak 
senior yang membimbing dan bela-
jar secara mandiri,” ungkapnya.
 Bahkan beberapa mahasiswa 
DKV, lanjut dia, juga aktif dilu-

ar dengan berpenghasilan dalam 
dunia ekonomi kreatif. “Jangan 
mengotak-ngotakkan diri karena 
di dunia kerja tidak hanya satu ke-
mampuan saja. Keahlian lainnya 
juga harus dipelajari dan dipaha-
mi meskipun telah memiliki satu 
keahlian,” ujarnya.
 Kada�  berharap karya dan kreati-
vitas dari mahasiswa dapat terus 
produktif. “Jangan pernah untuk 
cepat puas dan selalu belajar un-
tuk terus produktif menghasilkan 
karya,” pungkasnya. (LV)
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Kerjasama SMSI-UPDM (B): Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Harus Jalan

Jakarta, (FN) –
 Lembaga Uji Kompetensi War-
tawan (LUKW) Universitas 
Prof Dr Moestopo (Beragama) 
akan terus menyelenggarakan 
uji kompetensi wartawan serta 
Training of Trainer (ToT) untuk 
menambah kebutuhan penguji 
UKW.
 Hal itu disampaikan oleh Dr 
Prasetya Yoga Santosa, M.M, 
Ketua Lembaga Uji Kompeten-
si Wartawan yang juga Dekan 
Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Prof Dr Moestopo 
(UPDM), Jumat, 11 Juli 2021, 
dalam rapat kerjasama rencana 
UKW dan ToT antara Serikat 
Media Siber Indonesia (SMSI) 
dan Lembaga UKW UPDM.
 “Kami menyambut baik ker-
jasama yang sudah kita niatkan 
bersama, semoga menjadi amal 
ibadah kita bersama,” kata Fir-
daus, Ketua Umum SMSI yang 
mengawali pertemuan yang 
berlangsung di kantor SMSI Jl. 
Veteran II, Jakarta Pusat.

 Hadir dalam pertemuan terse-
but antara lain Dr Wahyudi M. 
Pratopo, SIP (penguji UKW 
yang Ketua Program Studi Ko-
munikasi UPDM), Saifullah 
Ma’sum (Ketua Litbang Fikom 
UPDM), Dr Retno Intani ZA, 
M.Sc (penguji UKW, Ketua 
Bidang Pendidikan dan Pela-
tihan SMSI Pusat), Aat Surya 
Safaat (penguji UKW dan Ket-
ua Bidang Luar Negeri SMSI), 
dan Mohammad Nasir (Sekjen 
SMSI).

 Dalam pertemuan tersebut 
disepakati rencana pelaksa-
naan ToT, bulan Juli 2021. ToT 
ini untuk mempersiapkan para 
calon penguji UKW, supaya 
keberlangsungan UKW dapat 
terjamin.
  Dalam ToT yang akan diseleng-
garakan oleh Lembaga Uji War-
tawan UPDM, telah disiapkan 
peserta para wartawan utama 
yang mempunyai kualitas dan 
track record baik. (R/YP)

Giat Bupati Tubaba bersama Kapolres dan Kapolda Lampung

Tulang Bawang Barat, (FN) –
 Bupati Tulang Bawang Barat 
Umar Ahmad, SP memperin-
gati Hari Lingkungan Hidup 
Se-Dunia Tahun 2021 di Lahan 
Calon MaPolres Tulang Bawang 
Barat sekaligus melaksanakan 
Peletakan Batu Pertama Pem-
bangunan MaPolres setempat, 
Panaragan (11/06/2021).
 Kegiatan yang dimulai pukul 
07.00 pagi tersebut diawali 
dengan menyambut Kunjun-
gan Kerja Kapolda Lampung, 
selanjutnya Kapolda Lampung, 
Bupati Tulang Bawang Barat 
beserta Forkopimda meletakan 
batu pertama calon MakoPol-
res Tulang Bawang Barat dan 
diakhiri dengan kegiatan mena-
nam pohon dalam rangka mem-
peringati Hari Lingkungan Hid-
up Se-Dunia.

 Kegiatan tersebut turut dihad-
iri Kapolda Lampung Irjen Pol. 
Drs. Hendro Sugiatno, M.M., 
Bupati Umar Ahmad, Ketua 
DPRD, KaPolres, Dandim, Ka-
jari Tulang Bawang, Kepala 
OPD, Kepala Bagian, dan tamu 
undangan.
  Dalam sambutannya, Kapolda 
Lampung mengapresiasi atas ce-
patnya dalam pembangunan di 
Kabupaten setempat, termasuk 
penyiapan lahan untuk Mako 
Polres sehingga tahun ini sudah 
mulai dibangun.
 “hari ini kita melakukan pele-
takan batu pertama Mako Pol-
res Tulang Bawang Barat, dan 
dalam pembangunan ini saya 
menginginkan ada nilai-nilai 
kebudayaan yang ada di Tulang 
Bawang Barat dapat digambar-
kan pada bangunan Mako Pol-

res ini nantinya, sehingga tidak 
terlalu kaku kesannya dan saya 
rasa itu lebih jauh menarik.” 
Ujarnya.
 Sementara itu, pada sambutan-
nya KaPolres Tulang Bawang 
Barat AKBP.Hadi Saeful Rah-
man, SIK. mengatakan bahwa 
pembangunan ini sebagai lang-
kah untuk semakin meningkat-
kan pelayanan dan kesejahter-
aan masyarakat.
 Selanjutnya Bupati Tulang 
Bawang Barat Umar Ahmad,S.P 
mengatakan bahwa untuk 
penyediaan lahan pembangu-
nan Polres Tulang Bawang Barat 
ini adalah dari APBD dengan 
luas lahan 4,8 Hektare.
 “mulai dibangunnya MaPolres 
Tulang Bawang Barat ini di-
harapkan kedepannya menjadi 
ruang yang bisa mengayomi 

dan melindungi masyarakat 
Tulang Bawang Barat dengan 
pelayanan-pelayanan yang se-
makin baik, kita do’akan pem-
bangunan ini bisa berjalan se-
suai dengan harapan, dan bisa 
bermanfaat untuk kemajuan 
Tulang Bawang Barat,” kata Bu-
pati.
 Soal kearifan lokal dalam ban-
gunan MaPolres Tulang Bawang 
Barat, Bupati menjelaskan dilo-
kasi bangunan tersebut memang 
akan disesuaikan dengan semua 
desain Kota Uluan Nughik.
   “Desain Tubaba mungkin akan 
kita masukkan dalam pole-
san-polesan diluar bangunann-
ya, karena soal ruang didalam 
bangunan mungkin sudah di 
desain dan disesuaikan dengan 
fungsi dan kebutuhan yang ada 
di polri,”tambahnya. (R/YP)

Karya Bhakti: Bentuk Kepedulian 
Rindam XII/Tpr kepada Masyarakat

Kalimantan (FN)
Kegiatan karya bhakti yang dilaksanakan Rindam XII/Tpr melalui 
Siswa Diktuba TNI AD TA. 2021, Jumat, (11/6/21), merupakan 
bentuk kepedulian Rindam XII/Tpr kepada masyarakat.
 Selain itu, kegiatan ini juga bisa menjadi sarana menumbuh kem-
bangkan semangat gotong royong. “Selain bentuk kepedulian Rin-
dam XII/Tpr kepada masyarakat, di sisi lain, kegiatan ini merupa-
kan sarana untuk menumbuh kembangkan lagi semangat gotong 
royong,” ungkap Danrindam. (LV)

Komsos Jadi Sasaran Non Fisik TMMD

 Sarmi, Papua (FN) 
Pelaksanaan TMMD ke-111 Ta-
hun 2021 di wilayah Kodim 1712/
Sarmi, Sabtu, (12/6/21), tak hanya 
terlihat saat pengerjaan sasaran 
� sik pembangunan saja.
 Namun, juga terlihat pada kegiatan 
non � sik, salah satunya Komunika-
si Sosial (Komsos) yang dilakukan 
Satgas TMMD dengan masyarakat 
sasaran, yakni Kampung Dorba 
Distrik Pantai Timur, Kabupaten 
Sarmi.
 Disamping melaksanakan pem-
bangunan, para Babinsa melak-
sanakan Komsos yang menjadi sa-
rana penting yang harus dilakukan 

agar terwujud hubungan yang har-
monis, dan dapat saling bertukar 
informasi dengan warga.
 Dalam Komsos tersebut, diketahui 
warga tampak senang dengan ke-
hadiran Satgas TMMD. Warga pun 
turut membantu pengerjaan pem-
bangunan dalam pelaksanaan pro-
gram tersebut dengan semangat.
 “Dengan Komsos bisa menjadi 
upaya Satgas TMMD dekat dengan 
masyarakat dan menjalin sinergitas 
serta mewujudkan kemanunggalan 
TNI dengan rakyat,” terang Dan-
dim 1712/Sarmi, Letkol Inf Rizky 
Marlon Silalahi. (pendim sarmi)

TMMD KE 111 KODIM 1407/BONE MEWUJUDKAN 
IMPIAN MASYARAKAT DESA BARINGENG

LIBURENG (FN)
Dengan adanya TMMD KE-111 
Kodim 1407/Bone tepatnya di Desa 
Baringeng Kecamatan Libureng 
dimana salah satu sasaran � sik 
utamanya membangun jalan yang 
baru terealisasi sekitar 400meter 
dan lebar 6 Meter, menjadikan 
mimpi warga desa sasaaran TMMD 
terwujud.Sabetu29/5/21
 Lantaran mimpi yang terwujud itu 
mendorong semangat warga yang 
luar biasa untuk terlibat di pemba-
ngunan jalan tersebut.
 Di setiap harinya, terlebih saat 
TMMD dimulai, mereka bahu 
membahu dengan personil satgas 
TMMD Kodim 1407/Bone untuk 

menyelesaikan pembangunan jalan 
tersebut. Rasa lelah tak pernah 
diperlihatkan, justru kebalikannya, 
senyum simpul memancar dari wa-
jah warga.

BACA JUGA:  Hari Keempat Pra 
TMMD, Anggota Kodim 1407/
Bone Dengan Warga Semakin 
Kompak
”Impian warga Baringeng untuk 
mempunyai jalan yang akhirn-
ya akan segera terwujud berkat 
TMMD. Terimaksih Pak Tentara, 
jasamu selalu kami kenang,” ung-
kap warga Desa Baringeng,Baha-
ruddin (41)
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Polsek Kembangan
matan Kembangan, Jakarta Barat. 
 Zahra Aulia warga Komplek 
DKI Joglo blok E Bawah Rt 02 
/08 Kelurahan Joglo, Kecamatan 
Kembangan, Jakarta Barat.
 Dilain sisi, Kapolsek Kem-
bangan Kompol H Khoiri juga 
menghibur kaum lansia di 
sekitar lokasi kunjungan den-
gan memberikan sedikit rezeki
 Terlepas dari itu, Kompol Kh-
oiri mengimbau kepada warga 
untuk tetap mematuhi protokol 
kesehatan degan melakukan 5M.
 Sementara, salah satu war-
ga yang tidak menyebut 
nama mengaku sangat senang 

dan merasa sangat terbantu.
 “Iya, saya senang karna pak poli-
si sangat   perduli kepada kami. 
Karena sejak covid saya merasa 
jadi serba sulit. Apalagi warga 
yang lagi isolasi mandiri diru-
mahnya jadi engga bisa cari duit 
kan, tapi untungnya ada pak 
polisi yang bantu kasih kita swab 
gratis ditambah lagi tadi di kasih 
bantuan juga. Maka itu, saya ber-
terima kasih sekali kepada bapak 
Polisi,” tutup salah seorang war-
ga yang tidak menyebut nama 
saat ditemui usai swab antigen. 
(HMS/)

Ini Calon Lokasi Food Estate
ha, Jagung 4.380 ha, yang terse-
bar di 5 kecamatan, yaitu Ka-
tiku Tana, Katikutana selatan, 
Umbu Ratu Nggay, Umbu Ratu 
Nggay Barat, dan Mamboro.
 Sasaran kegiatannya adalah 
meningkatkan produktivitas dan 
indeks pertanaman di wilayah ta-
dah hujan/lahan kering dengan 
sumur bor, embung dan mata air. 
Target produktivitas padi dari 
2,5 ton per ha menjadi 4-5 ton 
per ha, sementara pproduktivitas 
jagung ditargetkan dari 4-5 ton 
per ha menjadi 5-6 ton per ha.
 Bentuk bantuan berupa benih 
padi inbrida, benih jagung hibri-
da, pupuk, sarana produksi, sumur 

bor/jaringan irigasi/pompa, corn 
sheller, combine harvester, drone 
semprot hama/sebar pupuk, culti-
vator, traktor roda 4, traktor roda 2.
 Calon o�  aker untuk padi adalah 
BULOG, sementara jagung oleh 
PT Santoras Utama Lestari yaitu  
anak perusahaan Japfa Comfeed.
 Pengelolaan Kawasan Food Estate 
Sumba Tengah diusulkan melalui 
Badan Layanan Umum yang 
dibangun dari Gabungan Kelom-
pok Tani bersama di lokasi Food 
Estate/Gapoktan Bersama, ber-
dasarkan Pengukuhan SK Bupati 
No. 56/2021, 29 Maret 2021. (*)
 Tim Komunikasi Publik
Kementerian PPN/Bappenas

Pramono Anung: PDIP Selalu Terdepan 
  “Tetapi hari ini, terus terang saya 
salut atas capaian teman-teman di 
DPD dan support pak sekjen, bah-
wa DI Yogyakarta punya kantor 
bagus, tetapi tetap menjadi rumah 
rakyat. Tak boleh berubah,” kata dia. 
 Bahkan Pram mengaku mene-
mukan bagaimana bendera par-
tainya berkibar hampir di setiap 
tempat di provinsi itu. Hal itu 
ditemukannya saat bersepeda di 
pagi hari tadi mengelilingi sejum-
lah kabupaten/kota di Yogyakarta. 
 “Ini menandakan PDI Perjuan-
gan adalah rumah rakyat, rumah 
kaum nasionalis, rumah kita 
semua,” pungkas Pramono Anung. 
 Sementara Wakil Gubernur 
Yogyakarta, Sri Paku Alam X, 
hadir mewakili Gubernur  Sri 
Sultan Hamengkubowono X. 
Dalam pidatonya, dia menga-
takan pihaknya mendukung 
langkah PDIP yang mengemas 
peradaban melalui karya seni. 
 Hal ini merupakan pendekat-
an kultural ideal yang mengem-

bangkan rasa kebangsaan.   
 “Bung Karno pernah menyatakan 
bahwa ‘aku bersyukur karena dila-
hirkan dengan perasaan halus 
dan rasa seni. Bagi beliau, karya 
seni bukan sekedar hiburan se-
mata, tapi merupakan bagian per-
juangan dan esensial dari nation 
building,” kata Sri Paku Alam X. 
 “Kami berterima kasih terpilihn-
ya Yogyakarta sebagai lokasi pa-
meran seni rupa ini. Kreativitas 
masyarakat Yogyakarta terpancar 
dari karya seni dan budayanya. 
Selamat melaksanakan pamer-
an,” pungkas Sri Paku Alam IX. 
 Acara itu berlangsung di kantor 
PDIP Yogyakarta, dimana 78 luki-
san dari 78 seniman dipamerkan. 
Para seniman berasal dari Yogya-
karta, Malang, Sorong, Bandung, 
Bali, Wonosobo, Solo, dan daerah 
lainnya. Diantaranya adalah Na-
sirun, Butet Kertaradjasa, Putu Sut-
awijaya, Budi Ubrux, Melodia, Sigit 
Santoso, dan Hadi Susanto. (*)

Megawati Ingatkan 
jinasi tentang arah masa de-
pan dan cita-cita Indonesia 
Raya tercinta,” ulas Megawati. 
 Maka itu, Megawati men-
gatakan dirinya menyam-
but baik pameran itu, se-
bagai bagian dari Kegiatan 
Bulan Bung Karno tahun 2021. 
 “Saya mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh seniman 
yang telah terlibat dan me-
mersembahkan karyanya di da-
lam Pameran ini,” kata Megawati.  
 “Kesemuanya mengekspresikan  
gagasan besar Bung Karno, 
juga tentang Pancasila, Ke-
bhinnekaan Indonesia; ekspresi 
keindahan tanah air; dan berb-
agai ekspresi yang menggam-
barkan potret kehidupan rakyat, 
namun juga semangat rakyat 
untuk berbicara tentang keIn-
donesiaan kita,” tambahnya. 
 Menurutnya, kegiatan ini, 
meskipun diadakan di DPD 
Partai, namun skala kegia-
tannya bersifat nasional.   
  Hal ini sejakan dengan in-
struksi yang diberikannya ke-
pada seluruh kader Partai un-
tuk terus memerkuat jati diri 
Indonesia yang berkepribadian 

dalam kebudayaan. Bahwa itu 
sebagai salah satu esensi pokok 
Trisakti yang digagas oleh Bung 
Karno sebagai jalan pembu-
mian ideologi bangsa, Pancasila. 
 Megawati mengatakan, be-
rulang kali dirinya telah men-
egaskan, bahwa berpolitik itu 
mengedepankan keseluruhan 
aspek kebudayaan bangsa. Bah-
wa berpolitik itu menyentuh 
elemen yang paling hakiki ten-
tang rasa, imajinasi, dan daya 
cipta yang terus memerkuat 
aspek kemanusiaan kita. 
 “Di Yogyakarta, kita bisa men-
gambil nilai kehidupan bahwa 
berpolitik itu mewayu hayun-
ing bawana,” kata Megawati. 
 Lebih jauh, Megawati mengin-
struksikan kader partai seluruh 
Indonesia, agar menjadikan 
kantor Partai sebagai ru-
mah rakyat, tapi sekaligus 
juga menjadi rumah budaya.   
 “Dimana seluruh ekspresi ke-
budayaan nasional, dan penca-
paian kebudayaan rakyat Indo-
nesia dibahas, didiskusikan dan 
ditampilkan di kantor Partai,” 
pungkas Megawati. (*)

PLN Lakukan Perubahan Melalui Program
ya meningkatkan keandalan, 
e� siensi, dan daya saing pemban-
gkit PLN Group,” ungkap Zulki� i. 
 Total kapasitas pembangk-
it yang tata kelolanya menuju 
digital adalah sekitar 30 Giga 
Watt (GW) atau 75% dari to-
tal kapasitas pembangkit PLN. 
Langkah digitalisasi ini menjadi 
salah satu alasan PLN menja-
di BUMN yang berhasil mem-
bukukan kenaikan laba bersih 
di tengah kondisi pandemi.
 “Terobosan Digital Power 
Plant ini termasuk yang kami 
percepat prosesnya, mengingat 
unit-unit pembangkit listrik 
adalah infrastruktur utama pe-
rusahaan dalam menyediakan 

layanan kelistrikan bagi para 
pelanggan,” tambah Zulki� i.
 “Seluruh percepatan digitalisa-
si pembangkit sudah terimple-
mentasi dengan baik. Digital-
isasi sudah berjalan di 53 unit 
pembangkit PLN yang opera-
sionalnya dijalankan anak pe-
rusahaan. Yaitu 29 unit oleh PT 
Indonesia Power (PT IP) dan 24 
unit pembangkit oleh PT Pem-
bangkitan Jawa-Bali (PT PJB) 
yang tersebar di segenap penjuru 
Nusantara mulai dari Sumatera, 
Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, 
Maluku, Papua dan Nusa Teng-
gara,” terang Wiluyo Kurdwi-
harto, Direktur Bisnis Regional 
Sumatera-Kalimantan PLN.

 “Jumlah pembangkit terdigital-
isasi terus bertambah. Digital-
isasi di pembangkit lain tinggal 
melanjutkan sesuai timeline 
yang sudah ditetapkan. Karena 
prosesnya tinggal melanjutkan 
dan mempercepat, ini bisa dika-
takan bahwa Program Terobosan 
Digital Power Plant sudah dapat 
dijalankan sebagai Bussiness 
as Usual (BAU),” tambahnya. 
 Digitalisasi pembangkit PLN 
dilakukan di seluruh lini mulai 
dari pemantauan, pengenda-
lian, dan optimalisasi pemban-
gkit. Percepatan PLN dalam 
mendigitalkan tata kelola pem-
bangkitnya di tengah pandemi 
ini bertujuan meningkatkan 

keandalan, e� siensi, dan daya 
saing pembangkit PLN melalui 
penggunaan platform digital.
 Dari sisi keandalan sistem, ter-
implementasinya Program Tero-
bosan Digital Power Plant ini 
meningkatkan faktor kesiapan 
(EAF) sekaligus menurunkan 
tingkat pemadaman (EFOR). 
Selain itu, akan ada e� siensi 
generator dan konsumsi bahan 
bakarnya (NPHR). Di samping 
menge� sienkan beban opera-
sional perusahaan, peningkatan 
keandalan akan  berpengaruh 
pada peningkatan kualitas 
layanan kelistrikan kepada para 
pelanggan PLN. (*)

Kunker ke Lampung
Lampung pada Tahun 2020 se-
besar 17.487,8 ton dengan nilai 
2,305 triliun, dimana 85,26% 
dari komoditas ekspor tersebut 
adalah udang dengan volume 
ekspor udang sebesar 14.910 
ton, dengan Negara tujuan 
Amerika Serikat, Jepang, dan 
Uni Eropa.
 Adapun sebaran usaha budi-
daya tambak udang berada di 
6 (enam) kabupaten yaitu Ka-
bupaten Tulang Bawang, Lam-
pung Timur, Lampung Selatan, 
Pesawaran, Tanggamus dan 
Pesisir Barat, dengan luasan 
48.146 Ha (empat puluh dela-

pan ribu seratus empat puluh 
enam hektar) terdiri dari tam-
bak intensif 3.340 Ha, semi 
intensif 21.157 Ha dan tambak 
sederhana 23.649 Ha.
 “Provinsi Lampung memiliki 
peran strategis sebagai salah 
satu sentra pertumbuhan per-
ekonomian regional di Pulau 
Sumatra bahkan nasional, serta 
memiliki peran penting dalam 
usaha budidaya udang dan ber-
komitmen untuk mendorong 
tumbuhnya usaha budidaya 
perikanan,” ujar Gubernur Ari-
nal.
  Gubernur Arinal memapar-

kan, ketika Lampung mengh-
adapi posisi yang sulit akibat 
pandemi Covid terutama dalam 
hal ekonomi, dirinya mengini-
siasi koordinasi ke daerah seh-
ingga situasinya aman. Guber-
nur Arinal juga diamanatkan 
langsung oleh Presiden Joko 
Widodo untuk menjaga Lam-
pung sebab 40% kebutuhan 
nasional dari berbagai sektor 
berasal dari Lampung.
 Gubernur Arinal berharap, 
melalui pertemuan ini dapat 
menjadi brainstorming yang 
solutif antara 2 provinsi yaitu 
Lampung dan Sumatera Barat, 

mampu menumbuhkan komit-
men bersama, dalam memecah-
kan masalah pengembangan 
budidaya tambak udang, me-
munculkan ide dan inovasi 
untuk memajukan produksi 
perikanan khususnya usaha 
budidaya tambak udang di 
Provinsi Lampung dan Sumat-
era Barat.
 “Saya instruksikan kepada 
OPD-OPD terkait jangan se-
gan-segan memberikan infor-
masi, juga membantu yang per-
lu dikaji dan dikembangkan,” 
harap Gubernur Arinal. (Kmf/)

Gubernur Arinal Dorong Pemenuhan Modal
Iman, Wakil ketua Umum II Aso-
siasi Bank Pembangunan Daerah 
(Asbanda) menyampaikan bahwa 
di tengah pandemi Covid-19, kin-
erja Bank BPD seluruh Indonesia 
terus menunjukkan pertumbuhan. 
Kinerja BPD ini dilihat dari kinerja 
keuangan maupun operasional se-
makin membaik yang mana terlihat 
dari berbagai indikator yang berha-
sil dibukukan oleh BPD seluruh 
Indonesia.
 Basrul Iman juga mengingatkan 
kembali Peraturan OJK Nomor 12/
POJK.03/2020 tentang Konsolida-
si Bank Umum. Dimana tertulis 
didalamnya bahwa perbankan wa-
jib memenuhi ketentuan modal inti 
minimum Rp2 triliun pada akhir 
tahun 2021, yang kemudian keten-
tuan modal inti minimal tersebut 
menjadi Rp3 triliun pada 31 De-
sember 2024.
  “Saya berharap Bank Lampung 
dapat dukungan penuh dari stake 

holder dan share holder dengan 
seluruh pihak Se-Lampung, agar 
dapat memenuhi kecukupan modal 
minimum tersebut,” tuturnya.
 Pada kesempatan tersebut, Basrul 
Iman juga memaparkan bahwa Per 
Desember 2020, aset BPDSI men-
capai Rp 765,89 triliun atau naik 
yoy sebesar 6,64% dari Rp 718,19 
triliun. Dana Pihak Ketiga, posisi 
Desember 2020, DPK BPDSI men-
capai Rp 588,62 triliun atau naik 
yoy sebesar 10,9% dari Rp 530,78 
triliun.
 Begitu juga kredit yang disalurkan, 
pada posisi Desember 2020, men-
capai Rp 492,04 triliun atau naik 
yoy sebesar 5,15% dari Rp 467,92 
triliun, di mana secara nasional, 
kredit perbankan turun sebesar 
2,41%.
 Kemudian, laba meningkat yoy 
sebesar 6,64% menjadi Rp 12,07 
triliun dari 11,32 triliun. Sedang-
kan modal inti BPDSI, posisi De-

sember 2020 mencapai Rp 85,85 
triliun, naik yoy sebesar 9,57% dari 
Rp 78,35 triliun, dengan modal inti 
terbesar yaitu Bank BJB sebesar Rp 
10,04 triliun dan terkecil yaitu Bank 
Sulteng sebesar Rp 1,05 triliun.
 Sampai dengan Desember 2020, 
BPD terdiri dari 4 BPD pada buku 
3, dan 23 BPD pada buku 2. Na-
mun bila mengacu pada kecuk-
upan modal inti minimum, sampai 
dengan Desember 2020, sudah ada 
11 BPD memiliki Modal inti di atas 
Rp 3 triliun dan masih ada 16 BPD 
yang memiliki Modal Inti di atas 
Rp 1 triliun namun di bawah Rp 3 
triliun.
 Di sisi lain, Panca Hadi Suryatno, 
Advisor Koordinator Pengawasan 
Perbankan Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) menyampaikan beberapa 
langkah yang dapat dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah dalam pem-
bangunan perekonomian melalui 
penguatan BPD. Diantaranya yak-

ni dengan penguatan struktur dan 
keunggulan kompetitif, Akselerasi 
transformasi digital, penguatan 
peran perbankan dalam perekono-
nian nasional, serta penguatan 
pengaturan perizinan dan penga-
wasan.
 Senada dengan pernyataan Guber-
nur Lampung, Direktur Bank Lam-
pung Presley Hutabarat juga ber-
harap bahwa dari pertemuan hari 
ini akan didapatkan Konsep atau-
pun langkah-langkah strategis yang 
dapat dilakukan dalam pemenuhan 
modal inti BPD sesuai dengan 
POJK nomor 12/POJK.03/2020.
 Roadshow kemudian ditutup den-
gan penyerahan Cinderamata oleh 
Sekretaris Daerah Provinsi Lam-
pung Fahrizal Darminto selaku 
Komisaris Utama Bank Lampung 
kepada Kemendagri, OJK, dan As-
banda. (Kmf/)

Edisi 636- 13 Minggu - Juli 2021

Big Project Bangunan Mako Polres TUBABA Gulirkan Dana 10M

Tulang Bawang Barat ,(FN) –
 Ciptakan Kamtibmas (Keamanan dan 
Ketertiban Masyarakat) yang mengay-
omi serta menumbuhkan sumberdaya 
manusia di bidang Kepolisian, Pemer-
intah Tulang Bawang Barat (TUBABA) 
bekerjasama dengan Polisi Republik 
Indonesia (Polri) membuat big project 
pembangunan Mako Polres di daerah 
setempat.

 Pembangunan Mako ditandai den-
gan peletakan batu pertama dilakukan 
langsung oleh Kepala Polisi Daerah 
(Kapolda) Lampung Irjen Pol Hendro 
Sugiatno . M.M, Jum’at (11/06/2021) di 
Kompleks kota Budaya Uluan Nughik.
 Melalui keterangan saat diwawancarai 
, Kapolres Tubaba AKBP Hadi Saepul 
Rahman. S.IK mengatakan pembangu-
nan Mako Polres dengan kisaran ang-

garan Global sebesar 10 miliar (M) me-
merlukan dukungan seluruh elemen.
 “Setelah kita liat seksama simbolis 
pembangunan Mako Polres dengan 
peletakan batu pertama oleh Kapol-
da Lampung, bahwa di kabupaten 
Tulangbawang barat akan dibangun 
� sik dan sumberdaya manusia , untuk 
pemeliharaan Kamtibmas yang me-
lindungi masyarakat, tentunya dalam 

pelaksanaan kegiatan kita memerlukan 
dukungan, sinergitas seluruh elemen 
dan komponen masyarakat. Besar ang-
garan bangunan yang didapatkan sebe-
sar 10M dengan rincian, 8M digulirkan 
dari DIPA Polri dan bantuan mobilier 
sebesar 2M”paparnya.
Sementara itu Bupati Tubaba Umar 
Ahmad S.P mengharapkan pembangu-
nan yang memakan waktu sekitar 120 
hari (6 Bulan) dapat berjalan dengan 
lancar sesuai harapan.
 Ditempat yang sama Kapolda Lam-
pung Irjen Pol Drs. Hendro Sugiatno. 
M.M., mengatakan, Keberadaan Polres 
Tubaba saat ini sudah ada kurang leb-
ih 1 tahun 8 bulan, serta telah mem-
berikan kontribusi dan manfaat bagi 
masyarakat Tubaba, walaupun dengan 
kantor MaPolres yang seadanya, dan 
personel anggota yang minim, lalu su-
dah dapat berjalan hingga saat ini, dan 
dapat membantu, serta melayani mas-
yarakat”, ujar Kapolda Lampung.
Kapolda berharap, dengan adanya 
MaPolres baru nanti dapat menambah 
semangat kinerja kepolisian serta jaja-
ran anggota Polri dalam memberikan 
pelayanan bagi masyarakat Tubaba. 
(LN/YP)
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