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Puan: Tindak Tegas Ma� a Obat Terapi 
Covid-19 Tanpa Pandang Bulu!

Jakarta, (FN)-

Ketua DPR RI Puan Ma-
harani mengutuk praktik 
mafi a obat, terlebih untuk 

obat terapi Covid-19. Dia meminta 
pemerintah memastikan keterse-
diaan obat dan harga yang wajar. 
 “Di mana empati ketika orang 
sakit masih harus membayar har-
ga mahal dan obat ditimbun demi 

keuntungan ekonomi? Tindak te-
gas semua mafi a obat,” kata Puan, 
di Jakarta, Sabtu (31/7/2021).
 Puan mengapresiasi sejumlah 
upaya yang mengungkap aksi 
penimbunan obat Covid-19 beri-
kut tindakan tegas dari aparat. 
Dia meminta temuan-temuan 
itu ditindaklanjuti dengan men-
gurai jaringan di baliknya.

 Kesehatan, ujar Puan, adalah 
salah satu mandat paling mendasar 
yang harus dijamin oleh negara. 
Karena itu, negara harus be-
nar-benar hadir dan memberi 
perlindungan, termasuk dengan 
menyediakan akses dan layanan 
kesehatan yang berkualitas, ter-
masuk jaminan ketersediaan obat 
yang ampuh    BACA KE→ H 7

Gubernur Arinal Resmikan 
Dapur Umum 

Bandar Lampung, (FN)- 

Gubernur Lampung Arinal 
Djunaidi meresmikan Dapur 

Umum Lapangan  Brigif 4 Mars/
BS Peduli Covid-19, yang berada 
di Jl. Gatot Subroto, Garuntang, 
Teluk Betung Selatan, Bandarla-
mpung, Jum'at (30/7/2021).
 Pada kesempatan itu, Gubernur 
Arinal mengapresiasi Brigif 4 
Mar/BS dan para donatur yang 
telah mewujudkan adanya dapur 

umum tersebut.
  "Saya menyambut baik dan 
memberikan apresiasi yang tinggi 
kepada Brigif 4 Mar/BS dan para 
donatur dari beberapa perusahaan 
yang peduli dalam rangka penan-
ganan Covid-19 di Provinsi Lam-
pung ini," ujar Gubernur Arinal.
 Gubernur berharap dapur umum 
tersebut dapat membantu mas-
yarakat yang menjalani isolasi 
mandiri.    BACA KE→ H 7

Riana Sari Arinal Bagikan Sembako
Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 

Bandar Lampung, (FN)-

Ketua Yayasan Jantung In-
donesia (YJI) Provinsi 

Lampung Ibu Riana Sari Arinal 
membagikan 100 paket sembako 
kepada masyarakat terdampak 
Covid-19 pada kegiatan Jumat 
Barokah di Mahan Agung, Rumah 
Dinas Gubernur Lampung, Jumat 
(30/7/2021). 
 Kegiatan yang bertajuk Siger 
(Saatnya Ikut berGErak untuk 

Rakyat) ini berisikan paket sem-
bako berupa bahan-bahan pokok 
seperti beras, gula, minyak, sayu-
ran dan bahan lainnya.
 Selain di Mahan Agung, ada 2 
titik lain yang menjadi sasaran ke-
giatan Siger ini yaitu di kelurahan 
Jagabaya II dan Kelurahan Pinang 
Jaya, Kota Bandar Lampung. 
 "Acara hari ini adalah kegiatan 
rutin Jumat Barokah untuk mem-
bagikan ban-    BACA KE→ H 7

Polsek Keluang Giat Bagikan Bantuan 
Sosial Kepada Keluarga ISOMAN 

Muba, (FN)-
Kepolisian Resort (Polres) Musi 
Banyuasin melalui Kepolisian 
Sektor (Polsek) Keluang mem-
berikan Bantuan Sosial (Bansos) 
kepada pasien Isolasi Mandiri 
(Isoman) covid-19. Giat Berbagi 
Bansos ini dalam  rangka mem-
erangi penyebaran wabah Corona 
Virus Diseanse 2019 (Covid-19) 
di wilayah Kecamatan Keluang.
   Giat berbagi Bansos hari ini Sab-
tu (31/07/2021) di pimpin lansung 
oleh Kepala Polisian Sektor (Ka-

polsek) Keluang AKP Dwi Rio 
Andrian SIK di dampingi Kanit 
Intelkam Iwan Susanto  dan Ka-
pospol Desa Mulyo Asih Aipda 
Mulya SH. Bansos di berikan 
kepada warga Desa Sidorejo dan 
Mulyo Asih, Kecamatan Keluang, 
Kabupaten Musi Banyuasin. Ban-
sos yang di berikan berupa : Ber-
as 5 Kg, Madu, Susu, Vitamin C, 
Minyak Kayu putih dan Masker.
 Kapolres Muba AKBP Erlin 
Tangjaya SH SIK melalui Ka-
polsek Kel-    BACA KE→ H 7

Komite Teater DKL Taja Workshop
       Penyutradaraan

BANDAR LAMPUNG,(FN)-

Komite Teater dewan Kesenian 
Lampung (DKL) menggelar 

workshop penyutradaraan. Ke-
giatan yang berlangsung selama 
tiga hari dari, 29-31 Juli 2021 
ini menghadirkan nara sumber: 
Iswadi Pratama (Sutradara Taeter 
Satu), Ari Pahala Hutabarat 
(Teater Kober) dan Imas Soba-
riah (Anggota Akademi Lam-
pung dan Aktivis Teater) digelar 

di Gedung Kesenian Lampung, 
Way Halim, Bandar Lampung.
 Menurut Ketua Komite Teater 
DKL, Desi Sudanti, workshop 
penyutradaraan ini ditaja dalam 
rangka pembekalan Festival Dra-
matic Reading yang bakal di-
gelar digelar oleh Komite Teater 
Dewan Kesenian Lampung, 
September 2021 mendatang.
Lebih lanjut, Desi Susanti me-
m a p a r k a n ,    BACA KE→ H 7

KSKP Bakauheni Gagalkan Penyelundupan 18 Karung Daging Celeng
LAMPUNG SELATAN, (FN) - 
Upaya penyelundupan 18 karung 
daging celeng tanpa dokumen 
yang sah berhasil digagalkan Ke-
polisian Sektor Kawasan Pela-
buhan (KSKP) Bakauheni di 
areal Seaport Interdiction (SI) 
Bakauheni, Kamis (29/07/2021) 
sekira pukul 23.30 WIB.
 Dalam keterangan tertulisnya 
Kepala KSKP Bakauheni AKP 
Ridho Rafi ka menjelaskan, bahwa 
pihaknya berhasil mengamankan 
daging celeng itu dari kendaraan 
Bus PT Sami Jaya Putera war-
na merah dengan nomor poli-

si BE 7179 JA yang dikendarai 
oleh Sunardi (34) dan pembantu 
pengemudi Bambang Irawan (31).
 "Setelah dilakukan pemerik-
saan didapati 18 karung war-
na putih yang berisikan daging 
yang diduga daging celeng tan-
pa dilengkapi dokumen yang 
sah," jelasnya, Jumat (30/7/2021).
 Berdasarkan pengakuan penge-
mudi dan pembantu pengemudi, 
lanjut AKP Ridho, barang terse-
but diangkut dari toko di depan 
Pasar Sentral Kota Bumi Lam-
pung Utara dari seorang laki-laki.
 "Barang itu akan dikirim ke Tan-

gerang, 18 karung tersebut dibagi 
dua. 5 karung akan diturunkan di 
depan loket PT Sami Jaya Putera 
Bitung dan sisanya 13 karung akan 
diturunkan di pinggir jalan Cikokol 
Kota Tangerang," lanjutnya.
 Dia melanjutkan, untuk men-
gangkut belasan daging celeng 
itu, pengemudi mendapat upah 
sebesar Rp50 ribu per-karung, 
dan upah akan diberikan setelah 
barang tiba di lokasi tujuan.
 "Selanjutnya mereka berikut kend-
araan yang dikemudikan dibawa 
ke mako KSKP guna pemeriksaan 
lebih lanjut," tutupnya. (Fn1)

Semifi nal Badminton, Harapan Mendapatkan Emas Sirna Ginting Kalah 0:2
Lampung : (FN) –
 Perjuangan Anthony Sinisuka Gint-
ing Atlet berlanjut pada Olimpiade 
Tokyo 2020 cabang Badminton no-
mor tunggal putra babak semifi nal 
berhadapan dengan Chou Tien-chen 
Atlet Asal China.
 Pada Interval gim pertama Anthony 
nampak terburu dengan hasil dipak-
sa kalah, kedudukan dipimpin oleh 
Chou Tien-chen 6-11.
 Setelah interval mengelap keringat 
sembari mendengarkan arahan coach 
Anthony Sinisuka Ginting berusaha 
keras mengejar poin terlihat sempat 
kedudukan 10-16, dengan perlahan 
dirinya terus berjuang memberikan 
hal yang terbaik dengan perolehan 
14-17, 15-18, 16-19.
 Beberapa kali permainan netting 
yang diberikan Anthony Sinisuka 
Ginting gagal memberikan poin , 
dengan hasil Gim pertama ditutup 
dengan smash Chou Tien-chen Skor 
menjadi 16-21.
 Set kedua Anthony Sinisuka Ginting 
mencoba lebih bersabar meski poin 
pertama di dapatkan Chou Tien-chen, 
namun semangat kemenangan nam-
pak terlihat dengan kedudukan yang 
sempat dikejar menjadi 5-6, 6-8.
 Beberapa kali Smash yang diberikan 
Ginting Out memberikan poin kela-

wan hal hasil interval gim kedua di-
tutup dengan kedudukan 6-11 untuk 
Chou Tien-chen.
 Setelah inveral gim kedua Gint-
ing berusaha mengejar Skor dengan 
Smash in poin menjadikan kedudu-
kan 7-12, relay panjang pada kedudu-
kan 9-12, bertambah poin Chou Tien-

chen menjadi 9-13.
 Cukup kewalahan Ginting melad-
eni permainan dari Chou Tien-chen 
kedudukan menjadi 11-15, smash 
keras mengenai net 11-16 , lawan ter-
us meninggalkan 11-20.
 Semua kekuatan telah dikeluarkan 
Ginting namun tetap tidak bisa, gim 

kedua ditutup, harapan mendapatkan 
emas sirna , tetapi perjuangan untuk 
mendapatkan perunggu terbuka dide-
pan mata.
  Dua set untuk kemenangan Chou 
Tien-chen dengan skor , 16-21, 11-
21.
Penulis : (YP)
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Wartawan SKU Fakta News dalam melak-
sanakan tugas jurnalistik selalu disertai Kartu 
Tanda Anggota yang masih berlaku.
Identitas diri tertera dalam master box, bagi 
yang tidak tertera di dalam box, bukan war-
tawan SKU Fakta News dan segala tindakann-
ya di lapangan bukan tanggung jawab redaksi.

Kemendagri Apresiasi Bupati Lampung Tengah

JAKARTA, (FN) - 
Kepala Badan Litbang Ke-
mendagri, Dr. Drs. Agus Fa-
toni, M.Si. mengapresiasi Bu-
pati Lampung Tengah, Musa 
Ahmad atas perhatiannya 
dalam meningkatkan inovasi 
daerahnya. Bupati Lampung 
Tengah dinilai telah melaku-
kan terobosan penting dengan 
menginstruksikan jajarannya 
untuk menghasilkan inovasi 
minimal setiap enam bulan 
sekali. “Tentu ini bisa menjadi 
contoh kepala daerah lain da-
lam upaya meningkatkan ino-
vasi,” ujar Fatoni secara virtual 
dalam acara Sosialisasi Inovasi 
Daerah Kabupaten Lampung 
Tengah, Jumat, 30 Juli 2021.
 Fatoni menilai, atensi bu-

pati tersebut memiliki peran 
signifi kan dalam menunjang 
peringkat inovasi Kabupaten 
Lampung Tengah agar lebih 
maksimal. Terlebih, capaian 
inovasi Kabupaten Lampung 
Tengah dalam Indeks Inova-
si Daerah tahun 2018—2019 
sempat berada pada predikat 
tidak bisa dinilai (disclaimer). 
Namun hal itu segera diatasi, 
sehingga pada 2020 Kabupat-
en Lampung Tengah berha-
sil menempati peringkat 99 
dari 415 kabupaten. Dengan 
capaian tersebut, Kabupaten 
Lampung Tengah memper-
oleh predikat sangat inovatif.
 “Hal ini membuktikan Ka-
bupaten Lampung Tengah 
berhasil melakukan pemben-

ahan terhadap inovasinya. 
Semoga pada Indeks Inovasi 
Daerah tahun 2021 penca-
paian tersebut dapat diting-
katkan kembali,” jelasnya. 
 Dalam kesempatan tersebut, 
Fatoni mengimbau agar Pe-
merintah Kabupaten Lampung 
Tengah dapat terus mening-
katkan jumlah inovasi dan 
sekaligus meningkatkan nilai 
kematangannya. Kematan-
gan tersebut diyakini perlu 
diperkuat untuk lebih memak-
simalkan nilai capaian ino-
vasi. Dirinya menambahkan, 
guna melakukan penguatan 
tersebut, Pemerintah Kabu-
paten Lampung Tengah dapat 
melengkapi data eviden keti-
ka melakukan penginputan. 

Ia berharap, upaya tersebut 
bisa menjadikan hasil inovasi 
Kabupaten Lampung Tengah 
lebih signifi kan dalam pen-
gukuran dan penilaian Indeks 
Inovasi Daerah tahun 2021.
 Sementara itu, dalam kes-
empatan yang sama, Musa 
menyampaikan terima kasih 
kepada Kepala Badan Litbang 
Kemendagri atas waktu dan 
atensinya dapat menghadiri 
undangan dalam memberikan 
motivasi dan pencerahan bagi 
pejabat eselon 2, eselon 3 dan 
eselon 4. Dirinya berharap, 
jajaran pemerintahannya bisa 
melakukan pembenahan pe-
layanan publik lebih optimal 
lagi melalui peningkatan ino-
vasi. Ia meminta segenap jaja-

ran perangkatnya untuk segera 
melakukan penginputan inova-
si ke dalam sistem indeks pal-
ing lambat 17 September 2021. 
Musa juga menyampaikan 
agar seluruh jajaran aparat Pe-
merintah Kabupaten Lampung 
Tengah terus membiasakan 
inovasi, tidak bekerja rutinitas 
dan asal bapak senang, selalu 
meningkatkan kapasitas, pedu-
li dan lebih responsif. “Mohon 
kiranya segenap perangkat 
daerah untuk mempersiapkan 
penginputan lebih optimal. 
Semoga dengan upaya ini Ka-
bupaten Lampung Tengah bisa 
memperoleh juara,” ungkap-
nya. (fnkmf)

JAKARTA, (FN) - 
Ketua Umum PPP Suharso 
Monoarfa menghadiri Ra-
pat Koordinasi Nasional 
PPP, yang digelar secara 

virtual, Sabtu (31/07/2021).
Ketum memberikan sambu-
tan dengan tema “Penguatan 
Organisasi Partai dan Kerja 
Elektoral dalam mengh-

adapi Pemilu 2024 Pada 
Masa Pandemi Covid-19”.
Rakor ini merupakan agenda 
rutin PPP yang dihadiri oleh 
seluruh DPW Se-Indonesia.

Dalam pidatonya, Ketum 
mengatakan PPP dengan 
tema merawat persatu-
an dengan pembangu-
nan, hadir dengan tegas 

memberikan perhatian 
kepada kepedulian so-
sial dan kepedulian so-
sial ini pasti akan ber-
beda di setiap daerah.

Ketum yang juga merupa-
kan Menteri Perencanaan 
Pembangunan Nasional 
ini meminta seluruh kad-
er PPP untuk terus men-
yampaikan kepada mas-
yarakat akan pentingnya 
protokol kesehatan. Selain 
itu, pentingnya vaksina-
si juga harus digencarkan.
 Ketum juga mengim-
bau agar mensosial-
isasikan pengetahuan ten-
tang Covid-19 dengan 
bahasa  yang lebih seder-
hana dan mudah dipahami.
 Menutup paparannya, Ke-
tum mengajak seluruh pen-
gurus DPW agar memajukan 
daerahnya masing-masing.
 “Kita tidak bisa menga-
takan daerah ini menjadi 
baik jika ada 1 atau 2 orang 
yang tertinggal,” tutup Ke-
tum Suharso.(fn1)

Kodim 0410/KBL melaksanakan 
Komunikasi Sosial 

Anggota Polsek Keluang Pantau Posko Terpadu PPKM Lepel IV di Pasar Tradisional Kelurahan Keluang
Muba, (FN)
Menindaklanjuti Instruksi 
Mendagri dan Bupati Muba 
Nomor 20 tahun 2021 terkait 
Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
level IV. Kepolisian Resort Pol-
res) Musi Banyuasin Melalui 
Kepolisian Sektor (Polsek) Kel-
uang melakukan Giat Pengece-
kan Posko Terpadu PPKM level 
IV di pasar tradisional  Kelura-
han Keluang, Kecamatan Kel-
uang, Kabupaten Musi Banyu-
asin. Minggu (01/08/2021).
 Giat dimulai dari pemeriksaan 
posko terpadu yang berada di 
Pasar Tradisional Kelurahan 
Keluang, serta memberi him-
bawan  terhadap para peda-
gang dan pembeli agar tetap 
mematuhi Protokol Kesehatan 
(Prokes) dan 5M seperti, Me-
makai masker jika keluar ru-

mah, Mencuci tangan di air 
mengalir dengan sabun atau 
Hand Sanitizer, Menjaga Ja-
rak, Menjauhi Kerumunan / 
Jangan berkerumun dan Men-
gurangi Mobilitas. Kemudian 
dilanjutkan dengan pemberi-
an masker kepada masyarakat.
 Giat Pengecekan Posko Ter-
padu PPKM level IV di Pasar 
Tradisional di Kel. Keluang di 
Pimpin oleh Kapolsek Kelu-
ang AKP Dwi Rio Andrian Sik 
yang  diwakili Kanit Intelkam 
Polsek Keluang IPDA Iwan Su-
santo bersama Seketaris Keca-
matan (Sekcam) Keluang Amir 
Saripudin dan di ikuti Kepala 
Pasar Kurahan Keluang Joko 
Sutianto, Ps.Kanit Provos AIP-
TU Hadi Kurniawan, Ps.Kanit 
Binmas AIPDA Harinata Uta-
ma, SH, BRIPTU Manda Wi-
jaya (Bhabinkamtibmas), BRIP-

TU Raldo Andika Mandasia, 
Staf Kelurahan Keluang Sugito 
dan anggota SatpoL PP Hardy.
 Kapolsek Keluang AKP Dwi 
Rio Andrian Sik melalui Kanit 
Intelkam Polsek Keluang IPDA 
Iwan Susantomengatakan,’ Giat 
pengecekan Posko Terpadu 
PPKM Level IV di Pasar Tr-
adisional Kelurahan Keluang 
hari ini guna meninjau kesiapan 
Pasar Tradisional dalam men-
erapkan Posko Terpadu PPKM 
Level IV Menindaklanjuti In-
struksi Mendagri dan Bupati 
Muba Nomor 20 tahun 2021 
Terkait PPKM level IV. Dilan-
jutkan dengan himbawan pent-
ingnya mematuhi Prokes sambil 
membagikan masker,” kata Iwan 
di sela-sela rutinitas Giatnya.
 Selanjutnya Iwan juga meng-
harapkan,” giat ini kami laku-
kan dengan harapan agar peda-

gang  ditengah PPKM level IV. 
senantiasa mematuhi anjuran 
pemerintah dan menerapkan 
prokes yang ketat dalam up-
aya pencegahan Penyebaran 
Covid19. Kami menghimbau 
agar selalu menerapkan peru-

bahan perilaku melalui 5M sep-
erti Memakai masker, Mencuci 
tangan dengan sabun, Menjaga 
jarak, Menjauhi  kerumunan 
Dan Mengurangi Mobilitas,” 
harapnya. 
Sumber: Lampungvisual.com

Ketum Suharso Imbau DPW-PPP Bantu Proses Vaksinasi

Bandar Lampung, (FN)
Babinsa Koramil 410-05/TKP 
Kodim 0410/KBL melaksanakan 
Komunikasi Sosial (Komsos) 
serta menhimbau warga binaan 
agar selalu mematuhi protokol 
kesehatan di Gg. Ciruas RT 
12 LK I Kel. kaliawi, Kec. Tan-
jung Karang Pusat, Kota Bandar 
Lampung, Minggu (1/8/2021)
 Komunikasi Sosial (Komsos) 
dengan masyarakat di wilayah 
binaannya tersebut rutin dan 
berkesinambungan dilakukan un-
tuk mempererat tali silaturahmi 
serta kerjasama yang baik dalam 
rangka mendukung tugas pokok 
Babinsa serta terwujudnya kema-
nunggalan TNI dengan rakyat.
 Hal ini juga, dikatakan Serda 
Ginanjar dalam rangka mem-
peroleh berbagai informasi 
yang sedang berkembang diten-
gah-tengah masyarakat khususn-
ya di wilayah binaannya tersebut.
“Dengan rutin melaksanakan 

komsos maka kita dapat den-
gan cepat memperoleh segala 
informasi yang sedang berkem-
bang ditengah-tengah mas-
yarakat,” kata Serda Ginanjar
 Lebih lanjut, ia menyampaikan, 
ditengah pandemi saat ini, per-
lu juga ia selaku Babinsa intens 
lakukan anjangsana ke wilayah 
binaan guna terus memberikan 
himbauan serta sosialisasi kepada 
warga untuk memberikan him-
bauan kepada warga masyarakat 
agar tetap mematuhi protokol.
 “Sampai pada hari ini, himbau-
an dan sosialisasi cegah terhadap 
Covid-19 termasuk himbauan 
tingkatkan kedisiplinan terhadap 
anjuran protokol kesehatan ma-
sih terus kita sampaikan kepada 
warga. Sehingga, upaya pemutu-
san mata rantai penyabaran virus 
tersebut berlangsung maksimal,” 
tandasnya.
Sumber: LV
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Puan: Antisipasi Dampak Lonjakan Covid-19 di Luar Jawa dan Bali

Jakarta, (FN)-
Ketua DPR RI Puan Maha-
rani mengingatkan kembali 
pemerintah untuk menganti-
sipasi dampak lonjakan kasus 
Covid-19 di luar Pulau Jawa 
dan Bali. Terlebih lagi Presiden 
Joko Widodo sudah mengakui 
ada lonjakan kasus Covid-19 
di luar Pulau Jawa dan Bali.
 “Belajar dari pengalaman,  
jangan sampai terjadi lagi 
situasi  seperti yang terja-
di di Pulau Jawa dan Bali, 
kemarin” tegas Puan, di Ja-
karta, Jumat (30/7/2021).
 Menurut perempuan perta-
ma yang menjabat Ketua DPR 
ini, kondisi fasilitas dan tenaga 
kesehatan (nakes) luar Jawa 
yang tidak sebaik di Jawa, ha-
rus benar-benar menjadi kes-
adaran para pengambil kebija-
kan dan pelaksana di lapangan 
untuk mitigasi lonjakan kasus.
 “Pencegahan harus makin 

dioptimalkan. Sosialisasi dan 
vaksinasi. Jangan tunggu jatuh 
korban dan layanan kese-
hatan pontang-panting lagi 
karena Covid-19,” kata Puan.
 Karenanya, Puan meminta 
pemerintah berupaya ma-
kin mempercepat vaksinasi. 
Fokus vaksinasi pun sudah 
seharusnya merata di seluruh 
wilayah Indonesia, tidak lagi 
hanya di Pulau Jawa dan Bali.
 “Kemarin fokus di Jawa dan 
Bali karena kasus memang 
sedang tinggi. Sekarang, Pres-
iden menyampaikan bah-
wa data kasus di Jawa dan 
Bali melandai. Fokus harus 
diperluas sampai ke luar dua 
pulau tersebut,” tegas Puan. 
 Semakin cepat target vaksi-
nasi nasional terwujud, ujar 
mantan Menko PMK ini, 
risiko terpapar dan kematian 
karena Covid-19 akan sema-
kin kecil. Saat itu pula pemu-

lihan ekonomi bisa dilakukan.
 Pendataan kesiapan dan 
kapasitas layanan keseha-
tan, mulai dari fasilitas hing-
ga nakes, mendesak pula 
diperbarui saat ini untuk 
luar Pulau Jawa dan Bali.
 “Jangan tunggu kasus ma-
kin melonjak dulu. Jangan 
tunggu kekurangan fasilitas 
dan nakes dulu,” tegas Puan.
 Hal serupa harus dilakukan 
pula untuk pasokan obat-
obatan yang diperlukan un-
tuk penanganan Covid-19. 
 “Rakyat sudah bersabar dan 
berjuang selama berlaku ane-
ka pembatasan. Jangan sampai 
momentum kasus yang ter-
pantau melandai di Pulau Jawa 
dan Bali hanya menandakan 
perpindahan lokasi kasus ke 
wilayah yang kondisi layanan 
kesehatan dan nakes-nya lebih 
banyak tantangan,” kata dia.(*)

Terus Maksimalkan Perhatian ke Pasien Isoman dan Isolasi Terpusat

Muba, (FN)-
Angka kematian terpapar 
COVID-19 masih tinggi 
di sejumlah wilayah yang 
menerapkan PPKM Level 
IV. Kondisi ini diprediksi 
bakal membuat PPKM be-
lum segera berakhir.  Data 
satgas covid19 menyebut-
kan hingga hari ini seban-
yak 21 provinsi dan 45 
kabupaten/kota di Indo-
nesia sudah menerapkan 
PPKM Level IV terhitung 
sejak 26 Juli lalu hing-
ga 2 Agustus mendatang. 
 "Andai memang di Muba 
PPKM Level IV akan diper-
panjang tentu prinsipnya 
Muba siap. Aktifi tas tetap 

berjalan dengan batasan 
ketat serta selalu mematuhi 
protokol kesehatan (Prokes) 
COVID-19," ucap Dodi 
Reza dalam kesempatan 
Video Conference Eval-
uasi Perkembangan dan 
Tindak Lanjut PPKM Lev-
el IV, Sabtu (31/7/2021). 
 Kepala Daerah Inovatif 
ini melaporkan, sejak pen-
erapan PPKM Level IV di 
Kabupaten Muba, disamp-
ing tetap memprioritas-
kan pembatasan kegiatan 
masyarakat dan memaksi-
malkan pencegahan serta 
penanganan COVID-19 di-
rinya  juga memaksimalkan 
perhatian ke pasien isolasi 

mandiri (isoman) di Muba. 
 Ia menambahkan, Pemkab 
Muba juga akan memaksi-
malkan tempat isolasi ter-
pusat. "Dengan harapan 
angka pasien sembuh ter-
papar COVID-19 terus 
bergerak cepat," ulasnya. 
 Dodi menambahkan, se-
jauh ini Kabupaten Muba 
tidak menemukan kenda-
la serius. "Terkait oksigen 
kita pastikan stok banyak 
dan RS Darurat COVID-19 
tetap disiagakan," ucapnya. 
 Sementara itu, Menko 
Perekonomian Airlangga 
Hartarto menyebutkan per-
an seluruh Kepala Daer-
ah dan Forkopimda dalam 

menekan angka terpapar 
COVID-19 sangat penting. 
   "Dalam kesempatan ini 
juga saya minta agar di setiap 
daerah yang masuk PPKM 
Level IV untuk memperkuat 
3T yakni testing, tracing, 
dan treatment," sebutnya. 
 Pada rapat ini Bupati Dr 
Dodi Reza Alex Noerdin 
Lic Econ MBA turut did-
ampingi Kepala Dinkes 
Muba dr Azmi Darius-
mansyah MARS, Kepala 
BPBD Muba Joni Marto-
honan AP MSi dan Kepa-
la Dinkominfo Muba 
Herryandi Sinulingga AP.
Sumber : LV

Wonogiri , (FN)-
Sebanyak 4 (empat) Ton paket 
beras kemasan 5 kg mulai disal-
urkan para Babinsa di Koramil 
jajaran Kodim 0728/Wonogiri.
 Disampaikan Dandim 0728/
Wonogiri Letkol Inf Imron 
Masyhadi melalui Pasit-
er Kpt Inf Moch Sambudi, 
ribuan paket beras itu beras-
al dari bantuan pemerintah.
 “40 ton beras sudah kita 
kemas menjadi paket 5 ki-
logram, kemudian sudah 
mulai didistribusikan untuk 
warga masyarakat di Kabupat-
en Wonogiri yang terdampak 
perpanjangan Pandemi,” 

terangnya Minggu (1/8/2021).
 “Agar bantuan tepat sasaran 
yaitu warga yang kurang/ti-
dak mampu dan benar-benar 
terdampak pandemi covid-19, 
maka para Babinsa bersin-
ergi dengan perangkat desa 
di wilayah binaannya mas-
ing-masing,” sambungnya.

Ditambahkan Pasiter, ser-
buan bantuan sosial itu di-
harapkan dapat meringank-
an beban hidup masyarakat, 
terlebih bagi keluarga pra 
sejahtera dan yang sedang 
isolasi mandiri covid-19.
 Serbuan bantuan sosial sela-

ma masa PPKM Darurat yang 
gencar dilakukan akhir-akh-
ir ini oleh pihak TNI-Polri, 
merupakan kolaborasi an-
tara kedua institusi itu guna 
membantu pemerintah dalam 
upaya percepatan penanga-
nan dampak ekonomi pem-
berlakuan PPKM Darurat.
 Seperti yang dilakukan 
Babinsa Koramil 19/Purwan-
toro Sertu Kemis mendistri-
busikan bantua beras dengn 
cara door to door guna 
menghindari kerumunan 
warga, bertempat di Lingkun-
gan Kelurahan Purwantoro. 
(Arda 72)

Babinsa Jajaran Kodim 0728/Wonogiri Salurkan 
Beras Bantuan Pemerintah Kepada Warga

Demi Kelancaran Program Vaksinasi, Babinsa Bersama 
Bhabinkamtibmas Dampingi Kegiatan Tersebut

Wonogiri , (FN)-
Program Vaksinasi 
Covid-19 di wilayah 
kabupaten Wonogiri telah 
berjalan dengan sasaran 
Vaksinasi kini di kon-
sentrasikan bagi Lansia 
Kecamatan Ngadirojo. 
Untuk pelaksanaan di 
wilayah kecamatan Nga-
dirojo, Babinsa Koramil 
03/Ngadirojo bersama an-
ggota Polsek melakukan 

pendampingan dan me-
mantau kegiatan Vaksina-
si yang di selenggarakan 
oleh UPTD Puskesmas 
Ngadirojo, Kabupaten 
Wonogiri, Minggu (1/8). 
 Kegiatan pendampingan 
yang dilakukan Babinsa 
adalah upaya dalam rang-
ka memberikan rasa aman 
bagi Lansia tentang pro-
gram Vaksinasi tersebut.
 “Vaksin Covid-19 ini 

aman dan halal, selama 
ini belum ada laporan 
tentang adanya kejadian 
pasca vaksinasi jadi saya 
berharap warga yang 
akan menerima Vaksinasi 
ini agar bersikap ten-
ang, Efek samping dari 
Vaksinasi ini biasanya 
hanya sedikit mengantuk 
dan perasaan lapar saja 
karena saya sudah di 
vaksinasi jadi saya sudah 

merasakannya” ujar Sertu 
Maryadi. 
 Menurut Koordinator 
Vaksinasi kecamatan 
Ngadirojo, “ jumlah 
Vaksin Covid-19 yang 
kita terima masih terbatas 
untuk tahap ini kita pri-
oritaskan kepada Lansia 
yang berada di Desa Nga-
dirojo Lor” jelasnya. 
 (Arda 72)
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Kapolres Tubaba Pimpin Upacara Wisuda Purnabakti Personel

Tubaba, (FN)-
Kepolisian Resor Tulang 
Bawang Barat Polda Lam-
pung menggelar upacara 
wisuda purna bakti 2 (dua) 
personil Polri Polres Tula 
g Bawang Barat di hala-
man Mapolres. Bertindak 
selaku Inspektur Upacara 
Kapolres Tubaba AKBP 
Hadi Saepul Rahman. S.IK,.
 Pada kesempatan tersebut 
Kapolres Tubaba AKBP 

Hadi Saepul Rahman. S.IK, 
secara simbolis menyer-
ahkan tanda penghargaan 
dan cindera mata serta pen-
galungan selendang dan 
karangan bunga kepada 
anggota yang mengakhiri 
masa baktinya tersebut. Se-
lanjutnya, bersama seluruh 
anggota dan mengiringi 
hingga gerbang Mapol-
res. Sabtu, (31/07/2021).
 Kapolres Tubaba AKBP 

Hadi Saepul Rahman. S.IK, 
menyampaikan, upacara ini 
pada hakekatnya merupa-
kan penghargaan yang tulus 
dan ungkapan rasa hormat 
yang setinggi-tingginya 
dari segenap kesatuan atas 
pengabdian selama dinas 
aktif sampai mengakhiri 
tugas bagi anggota yang 
memasuki masa pensiun.
 “Atas nama pimpinan dan 
pribadi menyampaikan 

penghargaan serta rasa hor-
mat kepada segenap ang-
gota yang telah memasuki 
masa purna atas dedikasi 
dan kinerja serta darma 
baktinya kepada bangsa 
dan negara", ujar Kapolres.
 Menurutnya kegiatan ini 
juga menindak lanjuti per-
intah pimpinan, bahwa 
dilaksanakan upacara pur-
na bakti kepada para per-
wira tinggi Polri yang me-

masuki masa purna tugas.
 Sementara tradisi pele-
pasan pedang pora ini se-
bagai bentuk wujud nyata 
penghargaan satuan intitusi 
Polri kepada tugas dan ja-
sa-jasa para anggotanya. 
 “Tak ada gading yang 
tak retak, atas nama ke-
satuan dan keluarga be-
sar memohon maaf. Kami 
juga akan terus bersama 
rekan sekalian sebagai ba-

gian dari keluarga besar 
Polri. Jadi kapan saja, kita 
selalu terbuka", paparnya.
 Sementara 2 anggota terse-
but masing-masing yang 
mengikuti wisuda purna 
bakti periode Juli 2021 an-
tara lain, Purn. Kompol 
Purnawirawan Sobari dan 
AKP Prnawirawan  Suhardi. 
 Kasubbag Humas Polres 
Tubaba, IPDA Dian Purna-
ma, mengungkapkan bahwa 

pelepasan ke dua Purna Bak-
ti yang memasuki masa pur-
na tugas, dirinya mewaki-
li teman teman di jajaran 
Polres Tubaba mengucap-
kan terima kasih atas peng-
abdian selama bertugas. 
  "Selama masih aktif, Kom-
pol Purn Sobari dan AKP 
Purn Suhardi telah member-
ikan pengabdian  terbaik di 
Polres Tubaba ", cetusnya.
Sumber: LV

Bupati Tanggamus Berikan Bantuan Sembako Kepada 
Petugas Kebersihan di Kotaagung

KOTAAGUNG,FN–
 Bupati Tanggamus Hj. 
Dewi Handajani, menyer-
ahkan secara simbolis ban-
tuan untuk para petugas 
kebersihan yang terdampak 
Covid-19, di Rumah Dinas 
Bupati, Kotaagung, Jum’at 
(30/07/2021).
 Bupati mengatakan bah-
wa bantuan yang diberikan 

adalah untuk petugas ke-
bersihan di wilayah Kota-
agung, dalam bentuk sem-
bako.
 “Semoga bantuan ini 
bisa bermanfaat, dan se-
dikit meringankan beban 
mereka akibat terdampak 
Covid-19,” ujar Bupati.
 Lebih lanjut Bupati meng-
himbau kepada para petu-

gas kebersihan dan mas-
yarakat pada umumnya, 
agar senantiasa mematuhi 
protokol kesehatan yakni; 
memakai masker, mencu-
ci tangan, menjaga jarak, 
menghindari kerumunan 
dan mengurangi mobilitas.
 “Semua demi kesehatan 
dan keselamatan kita ber-
sama. Apalagi sekarang 

Tanggamus masuk dalam 
zona merah. Semoga Virus 
Corona Covid-19 ini ce-
pat berakhir dan ekonomi 
kembali membaik,” harap 
Bupati.
 Sementara Camat Kotaa-
gung Erlan Deni Saputra, 
dalam laporannya men-
yampaikan bahwa bantuan 
sembako diberikan kepada 

60 orang petugas kebersi-
han dilingkungan Kotaa-
gung.
 “Bantuan diberikan kepada 
60 orang petugas kebersi-
han yang sudah di SK kan 
oleh Bupati. Semoga bantu-
an ini bisa bermanfaat dan 
meringankan beban mere-
ka,” terangnya. (Kominfo/
Heru)

AZWAR HADI HADIRI SERTIJAB 
CAMAT WAY JEPARA

Lampung Timur, (FN)-
  Wakil Bupati Lampung Timur 
Azwar Hadi Memberi Sambu-
tan dalam acara Serah terima 
Jabatan Camat Way Jepara 
yang dilaksanakan di Aula 
Kantor Kecamatan Way Jepa-
ra kabupaten Lampung Timur, 
Jumat (30/7/2021).
 Hadir dalam acara tersebut 
Asisten Bidang Pemerintah-
an dan Kesejahteraan Rakyat, 
Syahmin Saleh, Anggota    
DPRD lampung Timur, Imam 
Zaki Nurhidayat, Kepala Badan 
Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan Daerah, Mohammad 
Ridwan, Kepala Bagian Tata 
Pemerintahan Pada Setdakab 
Lampung Timur, Idham Yusuf 
dan Forkopimcam Way Jepara.
 Mengawali sambutannya, 
Azwar mengucapkan selamat 
kepada camat yang baru dan 
mengucapkan terimakasih ke-
pada Camat yang lama atas 
jasa-jasanya.
  “Selamat bertugas kepada Ba-
pak Mustajab sebagai Pelaksa-
na Tugas (Plt) Camat Way Jep-
ara. Semoga dapat mengemban 
amanah dan pengabdian kepa-
da masyarakat”.
 Selanjutnya kami mengucap-

kan terimakasih dan penghar-
gaan setinggi-tingginya ke-
pada Bapak Supriyanto atas 
pengabdiannya selama menja-
bat sebagai Camat Way Jepara 
dan selamat menempuh purna 
sebagai ASN”.
 Lebih lanjut, suami dari Wakil 
TP PKK lampung Timur itu 
juga memberikan nasehat ter-
kait kepemimpinan kepada 
Camat dan Ketua TP PKK.
 “sebagai seorang pimpinan, 
saudara tidak hanya dituntut 
untuk menyesuaikan hal-hal 
administratif saja, tetapi juga 
harus mampu menyerap berb-
agai aspirasi masyarakat, seka-
ligus memberikan solusinya”.
 “Kepada tim Penggerak PKK 
tingkat kecamatan dan tingkat 
desa saya harapkan untukmen-
dukung sepenuhnya tugas dan 
tanggung jawab suami serta 
terus tingkatkan kualitas hidup 
perempuan dengan cara mel-
ibatkan diri dalam kegiatan 
pembangunan, terutama pem-
bangunan keluarga”.
 Diketahui Supriyanto akan 
memasuki masa pensiun per 
tanggal 01 Agustus 2021.
Sumber: LV
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Penandatanganan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020

BANDAR LAMPUNG, (FN) 
- 

Gubernur Lampung 
Arinal Djunaidi ber-
sama Ketua DPRD 

Provinsi Lampung Mingrum 
Gumay dan 4 Wakil Ketua 
DPRD Lampung menandatan-
gani persetujuan bersama 
Raperda Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Provinsi 
Lampung Tahun 2020 di Ru-
ang Sidang DPRD Provinsi 
Lampung, Jum’at (30/7/2021).
 Setelah ditandatangani, Rap-
erda selanjutnya akan disam-
paikan kepada Menteri Da-
lam Negeri untuk dievaluasi.
 Empat Wakil Ketua DPRD 
yang ikut menandatangani 
yakni Elly Wahyuni (Wakil 
Ketua I), Ririn Kuswan-
tari (Wakil Ketua II), Ra-
den Muhammad Ismail 
(Wakil Ketua III) dan Fau-
zan Sibron (Wakil Ketua IV).
 Dalam sambutannya, Gu-
bernur Arinal mengapresi-
asi Pimpinan dan Anggota 
Dewan, Badan Anggaran 
dan juga Fraksi-fraksi yang 
telah mencurahkan tenaga, 
pikiran, dan waktu serta ber-
sedia melakukan koordinasi 
yang baik dan intensif den-
gan pihak eksekutif selama 
proses pembahasan Raperda.
 “Kami juga mengucapkan 

terima kasih atas apresiasi 
yang diberikan dalam mem-
pertahankan opini Wajar 
Tanpa Pengcualian (WTP) 
dari BPK RI Perwakilan 
Lampung yang ke-7 kalin-
ya” ujar Gubernur Arinal.

Menurut Gubernur Arinal, 
program kegiatan yang telah 
dilaksanakan maupun yang 
akan dilaksanakan, merupakan 
referensi yang digunakan untuk 
melakukan pembenahan serta 
perbaikan di kemudian hari.
 “Pemerintah Provinsi Lam-
pung akan terus berupaya 
mengoptimalkan seluruh po-
tensi Pendapatan Daerah yang 
ada, baik Pendapatan Asli 
Daerah maupun Dana Trans-
fer Pemerintah Pusat sehingga 
Pemerintah Provinsi Lampung 
mempunyai ruang fi skal yang 
cukup untuk mendanao pro-
gram pembangunan prioritas 
di masa mendatang,” ujarnya.
 Gubernur Arinal menyebut-
kan Raperda tersebut akan 
disampaikan kepada Menteri 
Dalam Negeri untuk dievalua-
si sesuai dengan amanat pasal 
195 ayat 1 Peraturan Menteri 
dalam Negeri Republik Indo-
nesia Nomor 12 tahun 2019 
tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah. (Adverto-
rial)
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Gubernur Arinal Resmikan Posko Serbaguna
Brigif 4 Mar/BS Peduli Covid-19 Lampung

BANDAR LAMPUNG, (FN) - 

Gubernur Arinal Ju-
naidi meresmikan  
Posko Serbagu-
na Brigif 4 Mar/

BS Peduli Covid-19 Lam-
pung, Jum'at (30/07/2021).
  Lokasi Posko yang berada di 
lahan kosong milik PT. Asia 
Makmur telah  didirikan be-
berapa tenda darurat yang di-
pakai sebagai Dapur Umum, 

sarana istirahat untuk person-
il, fasilitas MCK personil dan 
fasilitas pendukung lainnya.
 Dengan kekuatan personil 
yang diterjunkan sebanyak 
100 orang,  berasal dari Sat-
uan Brigif 4 Mar/BS,  Pos-
ko serbaguna tersebut setiap 
harinya menyiapkan seban-
yak 1.000 paket makanan 
untuk membantu masyarakat 
yang sedang melaksanakan  

isolasi mandiri (isoman) di 
wilayah Bandar Lampung.
 Bertindak sebagai penang-
gungjawab Posko Dan Brigif 
4 Mar/BS, Kolonel Marinir 
Nawawi, SE. MM serta di-
komando oleh Dansatgas 
Dan Yonif 7 Marinir, Let-
kol Marinir Budi Wijani.
 "Tujuan  didirikannya Pos-
ko ini adalah untuk memban-
tu  masyarakat yang  sedang 

melakukan isolasi mandiri 
(isoman)  akibat Pandemi 
Covid-19 termasuk mem-
bantu masyarakat  yang ter-
dampak langsung pandemi 
Covid-19," ungkap Dansatgas.
 Sementara dalam sambutann-
ya, Gubernur Arinal mengung-
kapkan bahwa dengan mem-
berikan dukungan logistik 
secara langsung kepada mas-
yarakat yang sedang isolasi 

mandiri akan  mengurangi in-
teraksi/ruang gerak dan dapat 
membantu memutus mata ran-
tai penyebaran virus Covid-19.
 Gubernur memberikan apre-
siasi kepada Brigif 4 Mar/BS 
yang mendukung penuh pen-
anganan Covid-19 di Provinsi 
Lampung dengan mendirikan 
Posko Serbaguna, juga kepa-
da para donatur dari beber-
apa pengusaha serta kepa-

da  semua pihak yang peduli 
dalam penanganan Covid 
-19 di Provinsi Lampung.
 Selain menyampaikan uca-
pan terimakasih, Gubernur 
juga berharap kepada seluruh 
pengusaha dapat mendukung,   
berkoordinasi dan berperan 
serta aktif bersama Brigif 4 
Mar/BS dalam kegiatan ini.
 Dalam kesempatan tersebut 
Gubernur berkenan menyer-

ahkan bantuan kepada mas-
yarakat secara simbolis yang 
diterima oleh perwakilan 
warga masyarakat ter-
dampak pandemi Covid-19.
 Hadir mendampingi Gubernur 
dalam kegiatan peninjauan, 
jajaran Forkopimda Provinsi 
Lampung, dan beberapa kepa-
la Perangkat Daerah terkait. 
(Advertorial)
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Polsek Keluang Giat Bagikan Bantuan
uang AKP Dwi Rio Andrian SIK 
mengatakan," Giat hari ini kami 
lakukan kegiatan mendatangi ru-
mah warga yang sedang menjal-
ani Isolasi Mandiri Covid-19 di 
Desa Sidorejo dan Desa Mulyo 
Asih. Tujuannya untuk mem-
beri suport dan semangat ke-
pada mereka dan memberikan 
sedikit bantuan untuk merin-

gankan beban mereka," ujarnya.
 Kemudian Dwi melanjutkan," 
selain mendatangi warga yang se-
dang menjalani Isoman kami juga 
mensosialisasikan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) Level IV. Dan memberi 
himbawan kepada masyarakat 
agar mematuhi Protokol Keseha-
tan seperti Memakai masker jika 

keluar rumah, Mencuci tangan di 
air mengalir dengan sabun atau 
Hand Sanitizer, Menjaga Jarak, 
Menjauhi Kerumunan / Jangan 
berkerumun dan selalu mener-
apkan pola hidup sehat dengan 
5M," pungkasnya. (Muhammad 
Ruswan)

Komite Teater DKL Taja Workshop
workshop ini bertujuan, antara lain;
 Pertama, mampu memberi 
penyegaran baik dari segi ben-
tuk maupun konten kegiatan 
sehingga mendatangkan antu-
siasme dari kalangan pelaku 
seni maupun masyarakat dan 
stakeholder yang dilibatkan. 
 Kedua, mampu memberikan 
peningkatan kapabilitas pelaku 
seni dan merangsang munculnya 
apresiasi baru dari masyarakat 
terhadap bidang seni teater. 
 Ketiga, memberikan pengalaman 
baru bagi pelaku seni yang terlibat. 
 Keempat, emiliki dampak secara 
langsung bagi ekosistem kese-
nian khusnya teater di Lampung, 
dan Kelima, adanya kontinuitas/
keberlanjutan bentuk dan konten 
kegiatan sehingga menjadi agenda 
rutin yang dapat menjamin proses 
kreatif pelaku seni dengan cara 
menjadikan kegiata rutin komite 
teater DKL ini sebagai bagian 
dari agenda mereka berkesenian.
 Untuk peserta workshop sen-
gaja dibatasi hanya 6 orang saja 

yaitu,  khusus sutradara , karena 
menerapkan protokol keseha-
tan yang berlaku, terang Desi. 
 “Enam orang sutradara dari enam 
grup teater terpilih yang masih ak-
tif berproses dan memiliki SDM 
yang mumpuni se- Provinsi Lam-
pung; Abdul Duma (Teater Malam 
– Metro),  Asep Kurniawan  (Teater 
Jabal – Tanggamus), Rian Krama 
Yudha  ( Sanggar Seni Gauri – 
Lampung Barat), ( Novian Prata-
ma - Teater Kurusetra – UKMBS 
Unila), Naomi Ambar Wulan  
(Teater UKM KSS – FKIP Unila) 
dan  Baysa Deni  (Teater Orion 
– Bandar Lampung),” rinci Desi.
 Workshop diampu oleh tiga 
orang Narasumber yang ahli 
di bidang teater diantaranya:
 Lebih lanjut, Desi  memapar-
kan, hasil dari workshop 
nantinya akan tampak pada 
Pagelaran Pertunjukan Festival 
Dramatic Reading yang akan 
digelar di bulan September.
 “Selama proses latihan peserta 
juga akan mendapatkan fasilitas 

mentoring oleh para narasumber 
selama dua kali latihan agar bisa di-
evaluasi sehingga bisa tercapai tu-
juan dari project ini,” imbuh Desi.
 Sedangkan materi yang disam-
paikan para pengampu lanut Desi, 
diantaranya;  tentang bagaimana 
menafsir naskah dan menemu-
kan sisi menarik dan keindahan 
yang ada dalam naskah tersebut 
sehingga bisa mewujudkan es itu 
di atas panggung estetika dalam 
bentuk pertunjukan. Kemudian, 
bagaimana sutradara membuat pe-
rencanaan pertunjukan yang men-
jadi landasan dan dasar sutradara 
untuk menggarap pertunjukan 
sehingga tidak hanya mengandal-
kan naluri dan intuisi saja.
 “Teknik-teknik menggarap per-
tunjukan dramatic reading, dan 
bagaimana membuat pertunjukan 
dramatic reading yang menarik 
dan bisa dinikmati oleh penonton, 
juga menjadi materi workshop,” 
pungkas Desi Susanti. (Cristian)

Puan: Tindak Tegas Ma� a Obat
dan terjangkau.

“Perbanyak pula riset di da-
lam negeri untuk penyediaan 
obat, termasuk obat terapi un-

tuk Covid-19. Dorong industri na-
sional untuk menggeluti bidang ini 
juga. Pangkas jalur-jalur birokrasi 
dan distribusi yang bisa menjadi 
celah bagi mafi a bermain di situ,” 
tegas mantan Menko PMK ini.
 Pemerintah, kata Puan, sudah pula 
punya aturan harga eceran terting-
gi (HET) untuk obat-obatan terapi 
Covid-19, yaitu lewat Keputu-
san Menteri Kesehatan Nomor 
HK.01.07/MENKES/4826/2021. 
Puan meminta aturan ini benar-be-
nar dikawal dan menjadi pato-
kan harga obat terapi Covid-19.
 “Harus ada tindakan tegas un-
tuk memastikan HET obat ter-
api Covid-19 ini berlaku nyata. 

Ketersediaan harus dijamin seh-
ingga harga juga terkendali ses-
uai ketentuan HET,” ujar Puan.  
 Dugaan keberadaan mafi a obat 
terus mencuat di pemberitaan 
sejak pandemi menerjang pada 
tahun lalu. Harga obat-obat 
yang digunakan dalam rang-
kaian penanganan Covid-19 
pun terpantau membumbung 
di pasaran, kalaupun tersedia.
 “Kenaikan harga dan kelang-
kaan obat yang terjadi saat ini 
sudah tidak wajar. Bongkar dan 
tindak mafi a obat tanpa pandang 
bulu! Negara harus hadir den-
gan kekuatan dan kekuasaannya 
untuk mengatasi ini. Jaga ke-
percayaan rakyat,” ujar Puan.
 Di tengah lonjakan kasus 
Covid-19 yang masih terjadi, se-
jumlah pengungkapan dugaan 

praktik mafi a obat terus mun-
cul di pemberitaan. Salah satu 
yang terbaru adalah fakta harga 
obat terapi Covid-19 di Pap-
ua yang mencapai Rp 25 juta.
 Sebelumnya, aparat kepolisian 
telah pula menggerebek gudang 
obat di kawasan Jakarta Barat yang 
menimbun obat-obatan termasuk 
obat terapi Covid-19. Penggere-
bekan juga dilakukan kepolisian 
di Bogor, Jawa Barat, terhadap pu-
luhan pelaku penimbun obat tera-
pi Covid-19 dan tabung oksigen.
 “Orang sakit masih harus berh-
adapan dengan permainan harga 
obat terapi Covid-19 dan alat kes-
ehatan seperti ini tidak boleh di-
tolerir,” kecam perempuan perta-
ma yang menjadi Ketua DPR ini.

Gubernur Arinal 
"Mudah-mudahan masyarakat 
yang diisolasi mandiri dan mas-
yarakat yang terdampak Covid-19 
dapat terbantu dengan bantuan lo-
gistik dan teratasi," ujarnya.
 Tujuan dapur umum lapangan 
Brigif 4 Mars/BS adalah untuk 
mendukung dan membantu mas-
yarakat yang sedang Isoman (Iso-
lasi Mandiri) dan masyarakat yang 
sangat membutuhkan di sekitar 
Kota Bandar Lampung khususnya 
dan masyarakat Lampung umum-
nya.
  Kegiatan ini didukung oleh para 
para pengusaha peduli Covid19, 
diantaranya PT. Asia Makmur, 
PT. Rindang Tiga Satu, PT. Bumi 
Waras, PT. Sungi Budi, PT. Fajar 
Laut, PT. Aman Jaya, PT. Kapal 
Api, dan lainnya.

 "Dapur Umum Lapangan Pedu-
li Covid  19 pada intinya adalah 
bentuk kepedulian Brigif 4 Mar/
BS khususnya dalam mencegah 
dan memutus rantai penyebaran 
Covid-19 yang semakin masif di 
Lampung," jelas Gubernur Arinal.
 Dengan memberikan dukungan 
logistik secara langsung kepada 
masyarakat, Gubernur berharap 
dapat meringankan beban mas-
yarakat yang sedang Isoman. "Se-
hingga secara otomatis mengu-
rangi interaksi/ruang gerak yang 
dapat memutus penyebaran mata 
rantai Covid-19," ujarnya.
 Dalam kesempatan itu, Gubernur 
Arinal mengajak Bupati/Walikota 
dan seluruh stakeholder untuk ber-
sama-sama dan saling bahu mem-
bahu dalam penanganan Covid-19 

di Provinsi Lampung.
"Mari kita bersama-sama, bahu 
membahu memutus mata rantai 
penyebaran Covid-19 di Provinsi 
Lampung," ajak Gubernur Arinal.  

Usai meresmikan dapur umum 
itu, Gubernur Arinal, didampingi 
Forkopimda Provinsi Lampung, 
Walikota Bandarlampung, dan 
Perwakilan donatur melakukan 
peninjauan Dapur Umum Lapan-
gan tersebut.
 Untuk hari ini, Dapur Umum 
tersebut menyiapkan 1.000 porsi 
yang akan diberikan kepada mas-
yarakat terdampak covid-19 di 7 
Kecamatan di Bandarlampung. 
(Adpim)

Riana Sari Arinal Bagikan Sembako
tuan sembako kepada keluarga 
yang membutuhkan sebagai ben-
tuk kepedulian kita terhadap ses-
ama" ujar Ibu Riana. 
 Ibu Riana berharap bantuan yang 
diberikan tersebut dapat berman-
faat bagi masyarakat terutama 
yang terkena dampak pandemi 
Covid-19. 
 "Saya berharap dengan adanya 

pemberian bantuan pada hari ini 
masyarakat lebih terbantu dan 
saya juga selalu menghimbau ke-
pada mereka untuk tetap menjaga 
protokol kesehatan serta harus 
tetap tabah atas segala cobaan 
ini." lanjutnya. 
 Pada kesempatan yang sama, Yu-
suf Helmi, warga Kelurahan Jaga-
baya II yang mendapatkan ban-

tuan, mengucapkan terima kasih 
kepada Ibu Riana karena telah 
memberikan bantuan kepada dir-
inya dan masyarakat sekitar. 
"Terima kasih atas bantuan dan 
kepedulian ibu. Semoga ibu sela-
lu sehat serta diberkahi dunia dan 
akhirat, aamiin" ujar Helmi. (Ad-
pim)

Lampung Utara, (FN)
 Satuan Tugas (Satgas) covid 
19 tingkat desa dan Keca-
matan di Lampung Utara 
memiliki kewenangan un-
tuk membubarkan kegiatan 
yang sifatnya berkerumun 
atau mengumpulkan masa 
jangan hanya mengandal-
kan Satuan tugas khusus ka-
bupaten.
 Kepala Badan Penanggu-
langan Bencana Daerah 
(BPBD) Kabupaten Lam-
pung Utara, Nozie Efi alis 
menjelaskan bahwa ke-
wenangan pembubaran ker-
umunan juga dimiliki oleh 
Satgas di tingkat Desa dan 
Kecamatan bukan hanya 
mengandalkan tim Satgasus 

dari Kabupaten.
 "Jadi Satgas tingkat Desa 
dan Kecamatan harus aktif, 
kalau ada kegiatan yang tak 
sesuai Surat Edaran Bupati 
bersama Forkopimda maka 
harus dibubarkan" jelas 
Nozie, Minggu (1/7/2021).
 Dikatakannya. apabila ter-
jadi kendala ataupun per-
lawanan dari masyarakat 
tentang penertiban dan 
penegakan surat edaran 
PPKM tersebut maka Tim 
Satgasus Kabupaten akan 
membantu memberikan 
penindakan.
 "Lampung Utara ini sangat 
luas bahkan ada 23 Keca-
matan maka masing-mas-
ing Satgas Kecamatan ha-

rus aktif menjaga Prokes di 
lingkungan masing-masing 
untuk memutus penyebaran 
covid 19," jelas Nozie.
 Nozi menambahkan un-
tuk saat ini Lampura ma-
suk kategori Zona Orange 
penyebaran Covid 19, maka 
kegiatan pesta yang diper-
bolehkan hanya kurang dari 
50 orang dengan diperketat 
Prokes dan tidak ada hibu-
ran berupa musik.
 Sementara itu Berdasarkan 
data Dinas Kesehatan Kabu-
paten Lampung Utara hing-
ga Rabu (28/07/2021) Pukul 
12.00 WIB yang dikelola 
oleh Dinas Komunikasi dan 
Informasi (Diskominfo) 
Lampura untuk total warga 

yang terkonfi rmasi positif, 
baik dengan gejala (simp-
tomatik) maupun tanpa ge-
jala (asimtomatik) menca-
pai 3.132 orang.
 Meski demikian, pasien 
yang sudah selesai isola-
si dan dinyatakan sembuh 
dari Covid-19 tercatat su-
dah 1.681 orang. Sedangkan 
yang masih menjalani pros-
es isolasi sebanyak 1.334 
orang.
 Disisi lain, total sampai saat 
ini pasien yang meninggal 
dunia akibat terpapar Virus 
Corona di Kabupaten berju-
luk Ragam Tunas Lampung 
mencapai 117 orang. 
 (Sumber: LV)

Satgas Desa dan Kecamatan memiliki wewenang 
bubarkan kerumunan

Babinsa Keprabon Besama Linmas Bagikan Beras Dari TNI 
Dimasa PPKM Level 4 Kepada Warga
Surakarta , (FN) -
Babinsa Kelurahan Keprabon 
Koramil 02/Banjarsari Kod-
im 0735/Surakarta Serda Sugi-
anto bersama Linmas Kelurahan 
Keprabon melaksanakan Penyal-
uran Paket Beras dan Mie Instan  
Kepada warga binaanya yang ku-
rang mampu dan belum mendapa-
tkan bantuan selama terdampak 
Covid-19, Sabtu (31/07/2021).
Sugiyanto menegaskan kegiatan 
ini bertujuan mengurangi beban 

hidup warga yang terdampak 
PPKM Level 4 dimana selama 
masa pandemi ini warga tidak 
dapat melaksanakan aktivitasnya 
seperti sebelum masa pandemi.
 Warga yang menerima bantuan 
mengucapkan terima kasih kepa-
da Babinsa yang telah memban-
tu memberikan paket sembako 
berupa Beras dan mie instan.
 "Kami selaku Babinsa mengin-
gatkan warga binaanya supaya 
tetap patuh dan taat dengan 

aturan yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah Surakarta yaitu 
dengan memakai masker sela-
ma beraktivitas, mencuci tangan 
dengan sabun, menjaga jarak dan 
menghindari kerumunan serta 
kurangi aktivitas bepergian guna 
memutus mata rantai penyeb-
aran Virus Covid-19 diwilayah 
Kecamatan Banjarsari Kota 
Surakarta."pungkas Sugiyanto.
 (Arda 72)

Muba, (FV)-
Lampungvisual.com - Kepa-
la Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Musi Banyuasin 
Haryadi SE MSi, melalui Tim 
Pengawas Protokol Kese-
hatan Satpol PP Kabupaten 
Musi Banyuasin, Bersama 
Tim Gabungan Polres Muba, 
Kodim 0401/Muba, UPTD 
Pasar Randik Sekayu dan 
BPBD Kab.Musi Banyuasin 

malaksanakan jegiatan Pem-
berlakuan Pembatasan Ke-
giatan Masyarakat (PPKM) 
Level IV di Pasar Randik 
Sekayu. Minggu, (01/08/2021).
  Dalam Kegiatan kali ini Sat-
pol PP bersama tim gabungan 
melakukan Himbauan untuk 
selalu menjaga prokes yang 
ketat kepada para pedagang 
dan Konsumen di Pasar Ran-
dik Sekayu. dan untuk para 

pedagang di pasar Randik di-
himbau untuk tutup jam 15.00 
WIB. Tim juga lakukan so-
sialisasi PPKM Level IV guna 
pengetatan cegah penyebaran 
Covid-19 di seputaran Pasar 
Randik Sekayu. Selanjutnya 
kegiatan di teruskan dengan 
pembagian masker kepada 
para pedagang dan masyarakat.
 Kasat pol PP Muba Hary-
adi SE MSi mengatakan," di-

minta pada masyarakat un-
tuk mematuhi aturan yang 
telah di sampaikan oleh 
pemerintah dalam penan-
ganan Covid-19," ujarnya.
 Lebih lanjut Haryadi menam-
bahkan," harapan kami kepa-
da seluruh lapisan masyarakat 
agar tetap mematuhi Prokes 
seperti, Memakai masker jika 
keluar rumah, Mencuci tan-
gan di air yang mengalir den-
gan sabun atau Hand Sanitizer, 
Menjaga jarak, Menghindari/
menjauh dari kerumunan dan 
Membatasi Mobilitas," pubg-
kasnya. 
Sumber: LV

Satpol PP Bersama TNI, Polri dan BPBD Sosialisasikan 
PPKM Level IV di Pasar Randik Sekayu
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Bantu Warga Terdampak Pandemi Covid-19, Gubernur Arinal
Kembali Salurkan Bantuan Sembako

BANDAR LAMPUNG, (FN)
 - Pemberian bantuan kepada 
warga yang terdampak pan-
demi Covid-19 terus dilakukan 
Pemerintah Provinsi Lampung, 
Gubernur Lampung pada hari 
ini,  Kamis (29/07/2021) kembali 
bergerak menyalurkan sejumlah 
bantuan bagi warga masyarakat. 
 Bantuan yang berasal dari Pos-
ko Satgas Penanganan Covid-19 
Provinsi Lampung tersebut dis-
erahkan langsung oleh Guber-
nur kepada warga masyarakat 
di dua tempat terpisah, lokasi 
pertama penyerahan bantuan 
yaitu di lingkungan warga seki-
tar padang golf Sukarame se-
banyak 125 paket sembako dan 
di lokasi berikutnya di wilayah 

Jatimulyo sebanyak 50 paket. 
 Gubernur dalam kesempa-
tan tersebut ditenga berdialog 
langsung dengan warga mas-
yarakat penerima bantuan, war-
ga masyarakat mengungkapkan 
kebahagiannya karena mendapat 
perhatian langsung dari Guber-
nur dan berkenan hadir diten-
gah - tengah warga masyarakat. 
 "Terimakasih Pak Guber-
nur, kami sudah dibantu, 
Semoga Bapak sehat dan 
murah rezeki," ucap salah seo-
rang warga penerima bantu-
an di Kelurahan Jatimulyo. 
 Dalam dialog dengan warga 
masyarakat, Gubernur berpe-
san dan berharap agar war-
ga selalu menjaga protokol 

kesehatan di setiap kegiatan 
sehingga dapat menjaga kes-
ehatan diri dan keluarga ser-
ta terhindar dari Covid-19. 
 Menurut Gubernur Arinal, 
pemberian bantuan pada hari 
ini merupakan upaya untuk 
membangun optimisme mas-
yarakat dalam menghada-
pi masa Pandemi Covid-19 
 "Agar mereka selalu da-
lam posisi optimis, yakin 
didalam menghadapi ke-
hidupan," ujar Gubernur Arinal. 
 "Oleh karena itu,  Kita hadir 
dalam rangka meyakinkan mas-
yarakat bahwa ini akan pulih 
kembali," pungkasnya.(Adver-
torial)

Baylen Gelar Lomba Vlog Berhadiah 10 Juta
Muba, (FN)- 
Tetap bergerak meski masa 
pandemi COVID-19, demikian 
kalimat Camat Bayung Lencir, M 
Imron ketika mengawali wawan-
cara gelaran lomba vlog bertema 
Merdeka Bersama Tanggulangi 
Corona, Minggu (1/8/2021).  
 Pilihan lomba vlog, kata Im-
ron,karena banyak alasan. "Masa 
pandemi saat ini memerlukan 
ide-ide agar tetap kreatif seka-
ligus berjuang mengatasi keadaan 
tanpa harus menimbulkan 
kerumunan. Pemkab Muba kini 
juga sedang getol menerapkan 
isoman care. Bupati Muba DR H 
Dodi Reza Alex Noerdin memel-
opori gerakan ini dan kami di 
Kecamatan Bayung Lencir pun 
segera gerilya ke semua pasien 
isoman, memberikan bantuan. 
Nah beberapa kegiatan selama 
masa pandemi sejak setahun lalu 
menjadi inspirasi dan pemicu 
mengadakan lomba ini. Apapun 

kondisinya kita tetap optimis. 
Harus terus merabuk dan memu-
puk harapan. Lomba vlog kali ini 
kita barengkan dengan HUT RI 
ke 76. Silahkan peserta mengadu 
kreatifitas dan kebisaan untuk 
memamerkan karya. Bahwa kita 
tetap peduli, tangguh sekaligus 
mampu menularkan kepedulian 
sosial," tandas Imron.  
 Lomba vlog mengambil tema 
Merdeka Bersama Tanggulan-
gi Corona ini juga diharapkan 
mampu mendongkrak pemulihan 
sosial ekonomi baik di Bayung 
Lencir maupun Muba secara 
umum.  
  Berikut ketentuan lomba. 
Menurut Imron, lomba tidak di-
pungut biaya alias gratis. Peserta 
adalah warga negara Indonesia 
berusia 17 – 30 tahun. Karya 
lomba bersifat individu dan 
setiap peserta hanya boleh mengi-
rimkan 1 vlog dengan durasi 
maksimal 120 detik.  

Peserta bukan pegawai Keca-
matan Bayung Lencir atau kera-
bat dan keluarga 
 Spesifikasi Lomba 
 Panitia mempersilahkan peng-
gambaran opininya baik secara 
paparan atau deskripsi adegan 
tentang pemulihan, upaya, serta 
usaha pencegahan corona. Vlog 
harus diunggah di akun media 
sosial masing-masing peserta dan 
mencantumkan & menyebutkan 
#baylenkeren, #kecamatanbayun-
glencir #Merdeka #indonesia 
#mubamajuberjaya 
Vlog diunggah paling lambat 13  
Agustus 2021. 
 Vlog yang menggunakan bahasa 
asing, bahasa daerah, atau bahasa 
isyarat harus memberikan teks 
terjemahan dalam video. 
Vlog tidak mengandung unsur 
penghinaan terhadap SARA, por-
nografi, radikalisme, kekerasan 
atau nilai yang melanggar aturan/
hukum/norma yang berlaku. Vlog 

bersifat orisinal, tidak plagiasi, 
tidak melanggar hak kekayaan 
intelektual pihak manapun dan 
belum pernah dilombakan sebe-
lumya. 
Semua hasil karya yang telah 
didaftarkan menjadi hak milik 
panitia. Panitia berhak menggu-
nakan karya vlog tersebut untuk 
kepentingan panitia dengan tetap 
mencantumkan kredit pengung-
gah video. 
Pengumuman pemenang melalui 
media sosial dan dihubungi 
langsung. 
Keputusan dewan juri bersifat 
mutlak dan tidak dapat di ganggu 
gugat. 
 "Kami sediakan hadiiah total 10 
juta rupiah. Untuk keterangan la-
bih detil silahkan kunjungi laman 
kami, Kecamatan Bayung Lencir 
baik di FB maupun di IG," terang 
Imron. 
Sumber : LV
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