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Dukung Pengentasan Kemiskinan, PLN Raih 
Penghargaan Best TJSL 2021 with Outstanding

Program Electrifying Agriculture jadi Salah Satu Unggulan Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) PLN untuk Dukung Perekonomian di Sektor Pertanian
Jakarta, (FN)-
PT PLN (Persero) terus 
berkontribusi mendukung 
pemerintah dalam pengen-
tasan kemiskinan. Melalui 
program Tanggung Jawab 
Sosial Lingkungan (TJSL 
atau CSR), PLN turut had-
ir di berbagai sektor untuk 
mendukung kelompok mas-
yarakat agar dapat bertahan 
dan tumbuh, khususnya di 
tengah pandemi.25 Septem-

ber 2021. 
 Seluruh upaya ini tak lep-
as dari itikad PLN dalam 
menghadirkan Creating 
Shared Value atau nilai dan 
manfaat bersama lewat ke-
hadirannya di lingkungan 
masyarakat. 
 Program TJSL lewat PLN 
Peduli tahun ini pun kem-
bali mendapatkan peng-
hargaan melalui Indonesia 
TJSL Award 2021 yang di-

gelar oleh Warta Ekonomi. 
Dalam kesempatan ini, PLN 
mendapatkan Penghargaan 
Best TJSL 2021 with Out-
standing Program in Local 
Community Basic Needs 
Support, Kategori pelaku 
industri energi, minyak dan 
gas. 
 Vice President TJSL PLN 
Agus Yuswanta menyam-
paikan terima kasih atas 
penghargaan yang diterima 

ini. “Menjadi komitmen 
kami bahwa saat ini kami 
fokus pada program TJSL 
yang memberikan social in-
novation bagi masyarakat. 
Salah satu program yang 
paling kami unggulkan 
adalah Electrifying Agricul-
ture,” sebutnya. 
 Agus menyebut lewat 
inovasi, PLN berupaya 
meningkatkan produktivi-
tas petani dengan dukungan 

listrik. Program ini telah 
berjalan di berbagai wilayah 
di Indonesia dan berhasil 
mendorong peningkatan 
kesejahteraan petani. 
 PLN melalui program kelis-
trikan di sektor pertanian, 
telah hadir lewat berbagai 
solusi. Seperti dukungan 
Rumah Tanam (Green 
House) untuk tanaman 
Tomat Cherry serta Food 
Dehydrator di Aceh, dukun-

gan kelistrikan untuk kebun 
buah Naga di Jawa Timur 
dan beberapa provinsi lain-
nya, memberikan dukungan 
pompa air, serta listrik un-
tuk pengairan dan penanga-
nan hama Bawang Merah di 
Sulawesi Selatan.
  Dukungan PLN pada 
program Electrifying Ag-
riculture juga mengalami 
peningkatan. Sebelumnya, 
tahun 2020 sebanyak 11 aksi 

program dengan total dana 
Rp 986 juta digelontorkan 
untuk sektor ini di Jawa dan 
Sulawesi. Sementara tahun 
ini, hingga semester I telah 
terealisasi dana TJSL sekitar 
Rp 3,5 miliar yang dilaku-
kan di 26 unit kerja PLN 
dengan jangkauan wilayah 
lebih luas. Mulai dari Jawa, 
Sulawesi, Sumatera, Kali-
mantan, Nusa Tenggara, 
Bali, Malu-    BACA KE→ H 7

Kamis Pekan depan September, PT HIM Diminta Majelis Hakim 
Menjawab Gugatan Lima Keturunan Bandardewa di PTUN

BANDAR LAMPUNG, (FN) - 
Kuasa hukum 5 (lima) keturunan 
Bandardewa, Okta Virnando 
SH MH mengatakan, bahwa 
berdasarkan hasil sidang terbuka 
e-Court perkara gugatan HGU PT 
HIM di PTUN Bandarlampung 
yang digelar pada hari ini Kamis, 
tanggal 23 September 2021, yaitu 

persidangan akan dilanjutkan 
dengan acara jawaban gugatan 
dari para pihak tergugat dan 
pihak intervensi, dalam hal ini PT 
HIM. 
 "Intinya adalah jawaban Guga-
tan Para Tergugat dan Pihak 
Intervensi (PT HIM) tanggal 30 
September," kata pengacara en-

erjik yang tergabung dalam BPW 
PAI Lampung itu melalui pesan 
elektronik. Kamis, (23/9/2021). 
 "Ini hasil sidang e-Court hari ini," 
ungkap Okta kemudian. 
 Informasi senada, yang berhasil 
dihimpun dalam catatan persi-
dangan PTUN Bandarlampung 
hari ini, soal    BACA KE→ H 7

Ketua PWI Mesuji Jadi Narasumber Webinar Kemenkominfo

MESUJI, (FN) - 
Ketua Persatuan Wartawan  In-
donesia (PWI) Kabupaten Me-
suji Apriadi SE, menjadi salah 
satu narasumber dalam Kegiatan 
Website Seminar (Webinar) yang 
dilaksanakan oleh Kementerian 
Komunikasi dan Informatika Re-
publik Indonesia (Kemenkomin-

fo) dengan Tema Sejahtera Lewat 
Dunia Digital. Rabu (22/09/2021). 
 Dalam Pemaparanya Apri Men-
yampaikan, jika perkembangan 
era digital yang luar biasa me-
mungkinkan masyarakat dapat 
memulai usaha baru dengan 
memanfaat kemudahan dan ja-
ringan dimedia sosial yang ada. 

 "Perkembangan dunia digital 
harus di manfaatkan pengguna 
smartfone, untuk pengembangan 
usaha baru, dengan memanfaat-
kan jaringan dimedia sosial yang 
ada dengan tetap melakukan man-
agemant yang baik," terangnya 
dalam pemaparan yang diikuti ra-
tusan peser-    BACA KE→ H 7

Blusukan ke Tambora, Puan Pantau Vaksinasi dan Beri Bantuan ke Warga

Jakarta, (FN)-
Ketua DPR RI Puan Maharani 
memantau langsung vaksinasi di 
pemukiman padat penduduk di 
Kelurahan Tanah Sereal, Keca-
matan Tambora, Jakarta Barat, 
Sabtu (25/9/2021). Kunjungan 
dilakukan karena belum semua 
penduduk di permukiman ini di-
vaksin.
 “Saya datang jemput bola ke 
Tanah Sereal, permukiman pen-
duduk ini karena mendengar be-
lum semua warga di sini punya 
kesempatan untuk vaksinasi,” kata 
Puan di lokasi vaksinasi.

 Dalam kegiatan vaksinasi berta-
juk ‘Tanah Sereal Bangkit Menu-
ju Zona Hijau’ yang menyasar 
1.000 warga ini, Puan didampingi 
oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR 
Charles Honoris, Kapolda Met-
ro Jaya Irjen M Fadil Imran dan 
Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo 
Aji.
 Selain mengajak vaksinasi, Puan 
meminta warga setempat untuk 
tetap menjalankan protokol kes-
ehatan, sekalipun hidup di per-
mukiman yang sangat padat.
 “Apakah Covid-19 ini akan segera 
hilang? Belum ada yang menya-

takan penyakit ini akan segera 
hilang. Kondisi di luar negeri juga 
seperti ini. Oleh karenanya, mari 
kita semua gotong royong untuk 
vaksinasi dan tetap menjalankan 
protokol kesehatan,” kata Puan.
 Dalam kegiatan vaksinasi ini, 
Puan juga berdialog dengan Lurah 
Tanah Sereal dan Camat Tambo-
ra yang melaporkan perkemban-
gan vaksinasi dan penanganan 
Covid-19 di wilayahnya. Vaksinasi 
dosis pertama di kelurahan dan 
kecamatan tersebut sudah lebih 
dari 70 persen, meski dosis kedua 
masih berkisar di angka 25 persen.

 “Bu Lurah warga yang belum di-
vaksin rata-rata kenapa alasann-
ya?” tanya Puan ke Lurah Suharti.
 “Di luar yang punya komorbid, 
warga tidak mau divaksin lantaran 
takut karena banyak kena hoaks, 
katanya kalau disuntik Astrazene-
ca langsung sakit. Tapi kami terus 
sosialisasi bahwa itu tidak benar,” 
kata Lurah Suharti.
 “Kami di Tambora ini kasus Covid 
tinggal 5. Alhamdulillah meski 
kami di permukiman padat, tapi 
kasus terendah di Jakarta Barat,” 
kata Camat Tambora.
  Bagi Bantu-    BACA KE→ H 7
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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.

MESUJI, (FN) - 

Bupati Mesuji Saply TH 
mengingatkan kepa-

da seluruh peserta agar ti-
dak memercayai oknum 
yang menjanjikan kelulusan 

Seleksi Penerimaan CASN. 
 Hal ini disampaikannya 
saat memberikan arahan 

kepada para peserta  Selek-
si Penerimaan CASN 2021 
Kabupaten Mesuji yang 

mengikuti tes Seleksi Kom-
petensi Dasar (SKD) yang 
berlangsung di kampus It-
era, Sabtu (25/09/2021). 
  Hadir juga dalam kesempa-
tan itu, Sekretaris Daerah Sya 
sudin, Asisten Bidang Admin-
istrasi Umum Agus Haryan-
to, Inspektur Edyson Basid, 
Kepala Satpol PP Widada, dan 
Kepala BKPSDM Yopi Saputra. 
 Saply menjelaskan bahwa 
yang menentukan kelulu-
san merupakan murni ber-
dasarkan hasil tes peserta. 
 Ia juga kembali menegas-
kan bahwa penerimaan 
Calon Aparatur Sipil Negara 
(CASN) di Kabupaten Me-
suji tanpa pungutan biaya. 
 “Saya ingatkan kepada peser-
ta agar tidak percaya kepada 
siapa pun yang menjanjikan 
kelulusan. Kelulusan hanya 
ditentukan dengan hasil tes 
para peserta. Untuk itu, iku-
ti tes dengan persiapan yang 
sebaik-baiknya, tetap fokus 
dan percaya diri,” ucap Saply. 
(Mihsan)

Bupati Saply Ingatkan Peserta Seleksi CASN Tak Percayai Oknum yang Janjikan Kelulusan 

MESUJI, (FN) - 
Bupati Mesuji Saply TH menin-
jau pelaksanaan hari perta-
ma Seleksi Kompetensi Dasar 
(SKD) Calon Aparatur Sipil 
Negara (CASN) di lingkun-
gan Pemerintah Kabupaten 
Mesuji tahun 2021, Jumat 
(24/09/2021) di kampus Insti-
tut Teknologi Sumatra (Itera), 
Jati Agung, Lampung Selatan. 
 Dalam pelaksanaan tes SKD 
CASN ini akan digelar sela-
ma tiga hari, terbagi menjadi 
lima sesi dan diikuti sebanyak 
1.560 peserta CPNS dan 51 pe-
serta calon PPPK Non-guru. 
 Di lokasi tes, Bupati Saply 
langsung menyapa serta mem-

beri semangat motivasi ke-
pada para peserta yang akan 
mengikuti tes. Selanjutnya, 
juga meninjau secara langsung 
lokasi pelaksanaan tes. 
 Dijelaskan Saply, peninjauan 
ini untuk memastikan pelaksa-
naan tes SKD CASN Kabupat-
en Mesuji berlangsung dengan 
lancar, tanpa kendala, serta 
untuk memberikan semangat 
kepada para peserta yang nan-
tinya akan mengabdi di Mesuji. 
 “Saya berharap kepada para 
peserta agar mengerjakan soal 
dengan baik, tetap tenang agar 
bisa maksimal mengerjakan 
soal. Saya doakan semuanya lu-
lus,” ucap Saply. (Mihsan)

Tinjau Pelaksanaan Tes SKD CASN, Bupati Saply Berikan Motivasi kepada Peserta 

Waspada DBD, Dinkes Muba Imbau Warga Jaga Kebersihan
Muba, (FN) -
Curah hujan belakangan ini 
yang mengguyur sebagian 
wilayah Kabupaten Muba 
berpotensi akan memun-
culkan penyakit Demam 
Berdarah Dengue (DBD). 
 Oleh sebab itu, Pemerintah 
Kabupaten Muba melalui Di-
nas Kesehatan (Dinkes) Muba 
mengimbau masyarakat Ka-
bupaten Muba untuk lebih 
peduli dalam menerapkan bu-
daya hidup bersih dan sehat, 
agar terhindar dari berbagai 
penyakit musim penghujan. 
 “Memasuki musim penghu-
jan, sangat identik dengan je-
nis penyakit batuk, pilek dan 

diare. Namun, saat ini yang 
harus diwaspadai dan diper-
hatikan secara serius, yakni 
penyakit DBD. Karena secara 
Kejadian Luar Biasa (KLB) 
nya lebih berpotensi tinggi,” 
ungkap Kepala Dinkes Muba, 
dr Azmi Dariusmansyah 
MARS, Jumat (1/10/2021). 
 Ia pun menjelaskan, pence-
gahan DBD dapat dilaku-
kan dengan gerakan 3M 
Plus. Diantaranya, mengu-
ras dan menyikat penam-
pungan air, menutup tem-
pat penampungan air 
dan memanfaatkan atau 
mendaur ulang barang bekas. 
 “Sedang-    BACA KE→ H 7

Polres Way Kanan Beri Himbauan 
Pengendara

Way Kanan, (FN) 
Satlantas Polres Way Kanan 
memberikan himbauan 
kepada pengendara kend-
araan dan membagikan 
stiker patuh berlalulintas 
di Jalinsum (Jalan lintas 
tengah sumatera) Umpu 
Semenguk Kabupaten Way 
Kanan. Jum’at (01/10/2021). 
 Kegiatan yang  melibat-
kan 5 personel Satlan-
tas Polres Way Kanan 
dan 3 personel Satpol PP 
Kabupaten Way Kanan 
melaksanakan kegiatan 
himbauan dalam rangka Op-
erasi Patuh Krakatau 2021. 
 Kapolres Way Kanan AKBP 
Binsar Manurung melalui 

Kanit Turjawali Ipda Un-
tung Pribadi  menyatakan 
bahwa pada pelaksanaan 
kegiatan operasi patuh ini, 
pihaknya memberikan edu-
kasi peraturan lalulintas 
dan protokol kesehatan ke-
pada pengguna jalan yang 
tidak pakai helm, sabuk 
pengaman maupun masker. 
 "Setiap berkendara dijalan 
raya baik pengendara roda 
2 maupun roda 4 atau leb-
ih wajib mematuhi aturan 
berlalu lintas disamping 
menjaga keselamatan diri 
sendiri juga orang lain,” 
Ujar Ipda Untung Pribadi. 
 Selain itu pada masa pan-
demi saat 

Terdakwa Penganiayaan Kaur Desa Kamplas Dijatuhi Hukuman Dua Bulan Masa Percobaan
Lampung Utara, (FN)
Terdakwa Mahendra Kusu-
ma (31) tindak pidana kasus 
penganiayaan ringan terhadap  
Terhadap korban, Mahmud 
Albert (39), divonis 15 hari 
hukuman dan masa perco-
baan selama dua bulan ser-
ta mengharuskan membayar 
uang sebesar Rp 2.000 rupiah.  
 Putusan itu, setelah melalui 
persidangan yang dipimp-
in oleh Hakim Ketua, Heng-
ki Alexander, Panitera Peng-
ganti (PP), Zulkifli dan JPU 
dari Penyidik Polres Lampura, 
Iqbal, diruang sidang PN Ko-
tabumi, Jumat, (1/10/2021) 
 "Terdakwa dinyatakan bersalah 
melakukan tindak pidana ringan, 
dihukum 15 hari dan menjalan 
masa percobaan 2 bulan, "kata 
PP, Zulkifli usai persidangan.  
 Menurutnya, terdakwa tidak 
dilakukan penahanan kare-
na masih dalam masa perco-
baan. Apabila dia melakulan 
tindak pidana, makan akan 
langsung ditahan. Begitu-

pun sebaliknya, dibebaskan 
bila tak tersandung masalah. 
 "Hal meringakan terdakwa ialah 
dia telah mengakui kesalahan. 
Sementara untuk memberatkan 
sementara tidak ada, "terangnya. 
 Korban, Mahmud Al-
bet melalui penasehat hu-
kum Samsi Eka Putra 

menyampaikan sementara me-
nerima segala putusan ditetap-
kan dalam persidangan tersebut. 
 "Jelas saksi korban kita tadi, 
telah berbesar hati dan me-
maafkan terdakwa. Meski 
pelaku belum mengakui dan 
masih kekeuh dengan pendapa-
tnya, namun segala keputusan 
hakim diserahkan sepenuhnya 

kepada hakim, "kata PH kor-
ban Albert, Samsi Eka Putra, 
sekaligus Ketua LBH Awalin-
do Lampura usai persidangan. 
 Pihaknya berharap dengan 
kejadian itu dapat memberi 
arti bagi masyarakat luas, bu-
kan hanya bagi terdakwa yang 
kini jadi nara pidana itu. Bah-
wasanya, sekecil-kecil apa 

pun kesalahan diperbuat pas-
ti ada balasan dimata hukum. 
 "Semoga ini jadi pembelaja-
ran semua, bahwasanya hu-
kum masih ada. Jadi jangan 
main hakim sendiri, apala-
gi itu bersinggungan den-
gan masalah kekerasan atau 
penganiayaan, "pungkasnya. 
 (Andrian Folta)   BACA KE→ H 7
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Puan Dorong Percepatan Vaksinasi di Papua Agar Keselamatan Rakyat Terjamin

Papua, (FN)-
Dalam kunjungannya ke 
Papua, Ketua DPR RI Puan 
Maharani mendorong ter-
laksananya percepatan 
vaksinasi di Bumi Cender-
awasih tersebut. Menurut-

nya, percepatan vaksinasi 
perlu dilakukan agar mas-
yarakat Papua bisa lebih 
terjamin keselamatannya di 
masa pandemi Covid-19. 
 Hal tersebut disampaikan 
dalam kegiatan pengarahan 

kepada Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah (Forkop-
imda) se-Provinsi Papua di 
Kantor Gubernur Papua di 
Jayapura, Sabtu (2/10/2021).  
 “Dari laporan yang saya 
terima bahwa pencapaian 

vaksinasi di Papua ini masih 
rendah, baik dosis pertama 
maupun kedua,” kata Puan. 
 Dari jumlah penduduk 
Provinsi Papua sebanyak ku-
rang lebih 3,4 juta jiwa, pe-
merintah menargetkan vak-

sinasi terhadap 2.583.771 
warga. Namun pencapaian 
vaksinasi di Papua untuk 
dosis pertama baru 22,62% 
dan dosis kedua 14,66%. 
 Data per 30 September 
lalu, total kasus Covid-19 

di Provinsi Papua mencapai 
33.705. Puan mendorong 
pemerintah daerah untuk 
segera mempercepat ca-
paian vaksinasi Covid-19. 
 “Tentu saja dukungan dan 
dorongan dari semua pihak 
harus menjadi salah satu 
komitmen dari kita semua 
agar vaksinasi bisa berjalan 
dengan baik dan benar di 
seluruh wilayah Papua,” 
ucap perempuan perta-
ma yang menjabat sebagai 
Ketua DPR RI tersebut. 
 Ditambahkan Puan, bu-
tuh peningkatan upaya dari 
seluruh pihak agar vaksina-
si Covid-19 bisa menjang-
kau seluruh masyarakat 
Papua. Hal ini mengingat 
kondisi geografis di Pap-
ua yang memang menjadi 
kendala dalam pelaksa-
naan percepatan vaksinasi. 
 “Termasuk dari tenaga kes-
ehatannya. Dan tentunya 
saya sangat mengapresia-
si dengan apa yang sudah 
dilakukan pemerintah pu-
sat, pemerintah daerah, dan 
TNI/Polri beserta seluruh 
jajarannya dan seluruh el-
emen yang sudah berusaha 
untuk bisa melaksanakan 
vaksinasi walaupun tentu 
secara topografi dan geogra-
fi wilayah Papua bukan 
wilayah yang mudah untuk 
kemudian melaksanakan 

vaksinasi,” papar Puan. 
 Mantan Menko PMK itu 
pun menilai diperlukan 
keterlibatan banyak tokoh 
masyarakat untuk men-
dukung tercapainya tar-
get vaksinasi di Papua. 
Puan mengatakan tokoh 
adat, budaya serta tokoh 
agama memiliki peranan 
penting untuk meyakink-
an masyarakat Papua ten-
tang pentingnya vaksinasi. 
 “Tentu saja kita tetap op-
timis bahwa apa yang akan 
dilaksanakan terkait den-
gan pelaksanaan vaksi-
nasi dan dalam menjaga 
protokol kesehatan akan 
menjadi komitmen kita 
bersama sehingga kesela-
matan masyarakat Papua 
lebih terjamin,” sebutnya. 
 Puan meyakini kerja-kerja 
bersama akan membantu 
Indonesia, termasuk Pap-
ua, untuk segera keluar dari 
pandemi Covid-19. Perce-
patan vaksinasi pun, kata 
cucu proklamator Bung 
Karno itu, akan mengurangi 
penyebaran virus Corona. 
 “Gotong royong akan 
membuat Indonesia kemba-
li sehat dan kuat serta hebat 
di masa-masa yang akan 
datang setelah kita melewati 
pandemi Covid-19,” pung-
kas Puan. (R)

Peringati Hari Batik Tahun 2021 Ketua Dharma 
Pertiwi Koorcab Lampung Daerah B Ibu. Epie 
Drajad Brima Yoga Membatik Bersama

Bandar Lampung, Batik Mer-
upakan Budaya Asli Indonesia, 
yang ditetapkan oleh UNES-
CO pada tanggal 2 Oktober 
2009 lalu, UNESCO mene-
tapkan batik sebagai warisan 
kemanusiaan budaya lisan & 
budaya tak benda atau Mas-
terpieces of the Oral and In-

tangible Heritage of Humanity.  
 Memperingati hari batik tahun 
2021, Ketua Dharma Pertiwi 
Koorcab Lampung Daerah B, 
Ibu. Epie Drajad Brima Yoga 
bersama Wakil Ketua Dharma 
Pertiwi Unsur Dharma Pertiwi 
Jalasenastri, Wakil Ketua Dhar-
ma Pertiwi Unsur Dharma Per-

tiwi Pia Ardya Garini, dan Pen-
gurus Lainnya, melangsungkan 
kegiatan membatik bersama, 
saptu (02/10/2021) di Aula 
Sekolah Luar Biasa (SLB) 
Langapura Bandar Lampung. 
 Kegiatan membatik bersama 
ini sekaligus dalam rangka 
memperin-    BACA KE→ H 7

Jelang Pembukaan PON XX Papua, Dirut PLN: Pasokan Listrik Aman dan Andal 

 Jayapura, (FN)
2 Oktober 2021 - Pem-
bukaan PON XX Papua 
akan segera digelar pada 
Sabtu (2/10) pukul 18.00 
WIT di Stadion Lukas En-
embe, Jayapura. Upacara 
pembukaan rencananya 
akan dihadiri oleh Presi-
den RI Joko Widodo dan 
pejabat negara lainnya. 
   Direktur Utama PLN Zu-
lkifli Zaini memastikan 
persiapan PLN dalam men-
jaga keandalan pasokan 
listrik untuk upacara pem-
bukaan pergelaran nasion-
al empat tahun sekali ini.  
 "Kami pastikan PLN sudah 
siap menuju Pembukaan 
PON XX Papua. Semo-
ga Tuhan memberkati kita 
semua, sehingga acara lan-
car tiada gangguan apapun," 
ujar Zulkifli, Sabtu (2/10).  
 Zulkifli pun meninjau 
langsung kesiapan PLN 
bersama para petugasnya 
sehingga PON XX Papua 
dapat berjalan dengan lan-
car. Khusus untuk men-

gawal pembukaan PON 
XX Papua, PLN menyiag-
akan 132 personel di area 
Stadion Lukas Enembe. 
   "Kami siap memasok lis-
trik yang andal untuk men-
dukung kesuksesan acara 
Pembukaan PON XX Papua 
yang akan digelar beberapa 
jam lagi. Seluruh petugas 
telah bersiaga di lapangan 
untuk mengamankan lis-
trik terutama di Stadion 
Lukas Enembe," ujarnya. 
   PLN telah menyiapkan 
pasokan listrik sebesar 2,2 
Mega Watt (MW) untuk up-
acara pembukaan ini. Un-
tuk menjaga keandalan sela-
ma acara berlangsung, PLN 
juga menyiapkan sistem 
yang sukses diterapkan pada 
upacara pembukaan dan pe-
nutupan Asian Games 2018 
di Jakarta dan Palembang. 
   Di samping itu, PLN juga 
telah menyiapkan 94 unit 
mobile genset kapasitas 
100 kW, 200 kW hingga 
500 kW. Selain itu, 55 Unit 
Gardu Berjalan (UGB), 17 

unit Uninterruptible Pow-
er Supply (UPS) Mobile, 
9 unit Unit Kabel Berger-
ak (UKB) dan 3 Unit Ka-
bel dan Kubikel Bergerak 
(UKKB) juga disiapkan. 
   Selama periode siaga 18 
September-15 Oktober 2021 
PLN menyiapkan total 1.574 
petugas yang disiagakan di 
45 lokasi pertandingan dan 
230 lokasi strategis pada 4 
klaster penyelenggara. Di 
tengah pandemi Covid-19 
yang masih berlangsung, 
PLN juga telah melakukan 
berbagai langkah antisipasi 
untuk meminimalisir poten-
si penyebaran virus tersebut 
saat para personel bertugas. 
  PLN tidak hanya member-
ikan komitmen keandalan 
pasokan listrik, tetapi juga 
sejumlah dukungan lainnya. 
PLN juga memberi dukun-
gan dalam menyukseskan 
PON XX Papua, seperti 
biaya pembangunan infra-
struktur kelistrikan dan 
keandalan hingga Rp 308,5 
miliar, dan sponsorship se-

nilai Rp 5,5 miliar. (HM)
Narahubung 
Agung Murdifi 
Executive Vice President 
Komunikasi Korporat dan 
TJSL PLN 
Tlp. 021 7261122 
Facs. 021 7227059
Sekilas Tentang PLN  
PT PLN (Persero) adalah 
BUMN kelistrikan yang 
terus berkomitmen dan be-
rinovasi menjalankan misi 
besar menerangi dan meng-
gerakkan negeri. Memiliki 
visi menjadi perusahaan 
listrik terkemuka se-Asia 
Tenggara, PLN bergerak 
menjadi pilihan nomor 1 pe-
langgan untuk untuk Solusi 
Energi. PLN mengusung 
agenda Transformasi den-
gan aspirasi Green, Lean, 
Innovative, dan Customer 
Focused demi menghadir-
kan listrik untuk Kehidupan 
yang Lebih Baik. PLN dapat 
dihubungi melalui aplikasi 
PLN Mobile yang tersedia 
di PlayStore atau AppStore

istem kelistrikan pembukaan PON XX Papua secanggih saat Asian 
Games 2018 di Jakarta dan Palembang 

Surakarta - 
Bertempat di RT 01 RW 01 
kelurahan Keprabon ke-
camatan Banjarsari kota 
Surakarta Babinsa Kelu-
rahan Keprabon Kora-
mil 02 Banjarsari Kodim 
Surakarta Serka Daniel 
dan Serda Sugiyanto ber-
sama Ba Otsus Serda Si-
mon membagikan masker 
gratis kepada warga mas-
yarakat,Sabtu (02/09/2021). 

Adapun jumlah mask-
er yang dibagikan yaitu 
50 masker diberikan ke-
pada warga masyarakat. 
Serka Daniel menegaskan  
disela - sela pembagian 
masker tersebut dirinya 
menghimbau kepada warga 
masyarakat agar mematuhi 
protokol kesehatan (prot-
kes) diantaranya mencuci 
tangan menggunakan sabun 
dengan air yang mengalir, 

memakai masker apabila 
sedang berada di luar ru-
mah, menjaga jarak den-
gan orang lain, menjauhi 
kerumunan serta men-
gurangi mobilitas (5 M). 
 "Pembagian masker dan 
himbauan protkes tersebut 
bertujuan untuk mencegah 
penyebaran Covid - 19 di 
wilayah kecamatan Banjar-
sari kota Surakarta."pung-
kas Serka Daniel. (Arda 72)

Cegah Penyebaran Covid-19 , Babinsa Kepra-
bon Bersama Ba Otsus Bagikan Masker Gra-
tis Kepada Warga 
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Pemprov Lampung Raih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2021

Bandar Lampung (FN) - 
Sekretaris Daerah Fahrizal 
Dariminto menyerahkan 
Penghargaan Anugerah 
Parahita Ekapraya (APE) 
Tahun 2021 kepada Kepala 
Dinas Pemberdayaan Per-
empuan dan Perlindungan 
Anak (PP & PA) Se-Provin-
si Lampung di Ruang Sakai 
Sambayan, Komplek Per-
kantoran Gubernur Lam-
pung, Jumat (24/09)
 Pemberian penghargaan 
tersebut berdasarkan surat 
Menteri Pemberdayaan Per-
empuan dan Perlindungan 
Anak RI Nomor 72/Men/D.
KG/KG.05/9/2021 tanggal 
21 September 2021, perihal 
pemberitahuan pemberian 
penghargaan APE Tahun 
20201. 
 Kementeriaan Pember-
dayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak RI 
telah menyelesaikan eval-
uasi pelaksanaan strategi 
pengarusutamaan gender 
(PUG) di Kementerian/
Lembaga (K/L) dan pe-
merintah daerah Provinsi 
dan Kabupaten/Kota, ser-

ta telah ditetapkan pener-
ima Anugerah Parahita 
Ekapraya (APE) Tahun 
2021. 
 Anugerah Parahita 
Ekapraya (APE) merupakan 
penghargaan yang diberi-
kan kepada Kementerian/
Lembaga dan Pemerin-
tah Daerah sebagai bentuk 
pengakuan atas komitmen 
dan peran para pimpinan 
Kementerian/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah dalam 
upaya mewujudkan kese-
taraan gender dalam pelak-
sanaan strategi pengaru-
sutaamaan gender (PUG). 
 Berikut adalah daftar 
penerima penghargaan 
APE 2021 : 
 APE Kategori Utama : 
Pemerintah Provinsi Lam-
pung. 
 APE Kategori Madya :  
1. Kabupaten Lampung 
Selatan 
2. Kabupaten Lampung 
Tengah 
3. Kabupaten Lampung 
Timur 
4. Kota Bandar lampung 
5. Kota Metro 

 APE Kategori PRATAMA : 
1. Kabupaten Tulang Bawang 
2. Kabupaten Way Kanan 
3. Kabupaten Pringsewu 
4. Kabupaten Tanggamus 
5. Kabupaten Pesawaran 
6. Kabupaten Lampung Barat 
7. Kabupaten Mesuji 
8. Kabupaten Lampung Utara 
9. Kabupaten Pesisir Barat 
 Adapun Acara Puncak 
Penghargaan Anugerah 
Parahita Ekapraya (APE) 
Tahun 2020 akan dilak-
sanakan oleh Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak RI 
pada tanggal 13 Oktopber 
2021 secara virtual (daring). 
 Dalam sambutannya Sek-
retaris Daerah Provinsi 
Lampung Fahrizal Dar-
minto mengucapan teri-
makasih dan selamat ke-
pada 14 Kabupaten/Kota 
yang telah mendapatkan 
penghargaan, kecuali Kabu-
paten Tulang Bawang Barat. 
"Saya ucapkan terimak-
asih dan selamat, ini san-
gat baik, meningkat drastis 
dari 6 Kabupaten/Kota yang 
mendapatkan APE pada ta-

hun 2018 menjadi 14 (em-
pat belas) Kabupaten/Kota 
pada Tahun 2021," ucapnya.
Menurut Fahrizal, pening-
katan inimerupakan bukti 
nyata bahwa para Bupa-
ti dan Walkoya memiliki 
komitman yang kuat untuk 
melaksanakan PUG didaer-
ah, meskipun masih banyak 
permasalahan yang harus 
diselesaikan dalam pemba-
ngunan pemberdayaan per-
empuan dan perlindungan 
anak di Provinsi Lampung 
maupun di Kabupaten/Kota. 
 Sejalan dengan hal terse-
but menurut Fahrizal Dar-
minto, Gubernur dan Wakil 
Gubernur Lampung telah 
menempatkan isu pember-
dayaan perempuan men-
jadi salah satu isu sentral 
dalam visi dan misi nya 
pada periode 2019 — 2024, 
yakni dengan berkomit-
men melaksanakan strate-
gi mewujudkan kesetaraan 
dan keadilan gender antara 
perempuan dan laki-la-
ki didalam pembangunan, 
serta untuk meningkatkan 
kualitas sumber daya menu-

sia melalui upaya perlind-
ungan anak, pemberdayaan 
perempuan dan kaum difa-
bel, sesuai dengan visi misi 
ketiga yaitu untuk mewu-
judkan Provinsi Lampung 
yaitu Rakyat Lampung Ber-
jaya. 
 Oleh karena itu, lan-
jut fahrizal, Pemerintah 
Provinsi Lampung dari ta-
hun ke tahun terus mem-
benahi dan melaksanakan 
kebijakan pemerintah pusat 
sampai ketingkat kabupat-
en/kota, kecamatan bahkan 
sampai ketingkat desa den-
gan mewujudkan komit-
men pelaksanaan pengaru-
sutamaan gender tersebut.  
 "Melalui kesempatan ini 
saya mengharapkan kepada 
kita semua dengan diraihn-
ya penghargaan Anugerah 
Parahita Ekapraya tahun 
2021 ini, agar bersama-sa-
ma mewujudkan dan 
meningkatkan pembangu-
nan yang Responsif Gen-
der di Provinsi Lampung 
maupun Kabupaten/Kota." 
Pungkasnya. (Advertorial)
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Bandar lampung, (FN) -
 Gubernur Arinal Djunaidi 
didampingi Kepala Dinas 
Kehutanan Provinsi Lam-
pung Yayan Ruciyansah, se-
cara simbolis menyerahkan 
Piala dan Sertifikat Penghar-
gaan kepada para pemenang 
Lomba Wana Lestari Ting-
kat Provinsi Lampung Ta-
hun 2021, di Mahan Agung, 
Rumah Dinas Gubernur 
Lampung, Jumat (25/09) 
 Lomba Wana Lestari 
diselenggarakan sebagai 

suatu metode penyuluhan 
yang dilaksanakan un-
tuk menilai prestasi per-
orangan, kelompok atau 
aparatur pemerintah da-
lam memberdayakan dan 
mengubah perilaku mas-
yarakat di bidang lingkun-
gan hidup dan kehutanan. 
 Kepala Dinas Kehutanan 
Provinsi Lampung Yayan 
Ruciyansah menerangkan 
dari 6 orang juara ting-
kat Provinsi, dua orang 
diantaranya berhasil me-

menangkan juara 1 Tingkat 
Nasional pada Lomba Wana 
Lestari yang digelar oleh Ke-
menterian Lingkungan Hid-
up dan Kehutanan (KLHK). 
Yakni untuk kategori Pen-
yuluh Kehutanan PNS dan 
Penyuluh Kehutanan Swa-
daya Masyarakat (PKSM) 
 Sementara itu dalam ar-
ahannya Gubernur Lam-
pung Arinal Djunaidi, 
menyampaikan apresia-
si kepada para pemenang 
Lomba Wana Lestari. "Mari 

kita sama-sama menjaga 
hutan, apalagi dengan pre-
dikat yang telah bapak/ibu 
peroleh menjadi pejuang 
sebagai pelestari alam, jan-
gan sampai hutan dialih 
fungsikan," ucap Arinal. 
 Untuk itu Gubernur Ari-
nal berharap agar Dinas 
Kehutanan dan UPT yang 
menangani dapat beker-
jasama dengan masyarakat 
dalam pelestarian hutan, 
"Hutan Produksi boleh, tapi 
jangan sampai ada sertifikat 

perorangan. Kalau hutan 
tidak kita jaga, maka pro-
duksi-produksi yang terkait 
dengan sektor pertanian 
bisa tergangu." tutur Arinal 
 "Hutan produksi harus 
segera diinisiasi, tanam po-
hon yang memiliki nilai 
ekonomis, tapi tetap dapat 
menjaga fungsi hutan, sep-
erti pohon pete dan se-
bagainya," pungkasnya. 
 Adapun nama-nama pe-
menang Lomba Wana 
Lestari Tingkat Provin-

si Lampung Tahun 2021, 
yakni sebagai berikut : 
 1. Tri Endah Anggareni 
dari UPTD KPH Gunung 
Balak, Kategori Pen-
yuluh Kehutanan PNS 
2.  Slamet dari UPTD KPH 
Gunung Balak, Kategori 
Penyuluh Kehutanan Swa-
daya Masyarakat (PKSM) 
3. M. Mufid Ketua 
KTH Sidomulyo 5 dari 
UPTD KPH Gunung 
Balak, Kategori Kelom-
pok Tani Hutan (KTH) 

4. Rona Fitri Kartiniyadi, 
S.Pd. dari Seksi Konser-
vasi Wilayah III BKSDA 
Bengkulu, Kategori Kader 
Konservasi Alam (KKA) 
5. Suyanto Ketua Gapok-
tan Wana Lestari dari 
UPTD KPH Liwa, Kat-
egori Pemegang izin 
hutan kemasyarakatan. 
6. Sabto Ketua LPHD Toto-
harjo dari UPTD KPH Way 
Pisang, Kategori Lembaga 
Pengelola Hutan Desa. (Ad-
vertorial)

Gubernur Arinal Djunaidi Menyerahkan Penghargaan Pemenang Lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021 



6
Terbit Perdana  SKU Fakta News 1 September 2007Website:mediafaktanews.comEdisi 641- 02 Oktober 2021

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

Bandar Lampung (FN) - Gu-
bernur Lampung Arinal Dju-
naidi mengajak pengurus 
Persekutuan Gereja-Gereja 
Indonesia (PGI) Wilayah 
Lampung bersinergi dalam 
penanganan Covid-19 den-
gan mengingatkan umat 
Kristiani untuk menerapkan 
Protokol Kesehatan.
 Hal tersebut disampaikan 
Gubernur Arinal saat me-
nerima audiensi dari PGI 
Wilayah Lampung, di Mah-

an Agung, Bandar Lampung, 
Jum'at (24/9/2021).
 Gubernur Arinal berharap 
para pengurus PGI Lam-
pung, yang juga sebagai to-
koh yang dipercaya dalam 
menjalankan agama di Ge-
reja, betul-betul bisa melak-
sanakan protokol kesehatan. 
Hal itu karena mempertim-
bangkan kita sedang darurat 
kesehatan dan hukum tert-
inggi adalah menyelamatkan 
anak bangsa.

 Gubernur Arinal menutur-
kan agar disiplin protokol 
kesehatan harus dikede-
pankan. Dia meminta PGI 
menyampaikan hal itu ke-
pada umat Kristiani untuk 
menerapkan protokol kese-
hatan seperti menjaga jarak, 
menggunakan masker, rajin 
mencuci tangan, hindari 
kerumunan.
 "Jaga protokol kesehatan. Ini 
saya pesan betul, supaya Ba-
pak-bapak menjadi pioner 

dan teladan dalam mener-
apkan protokol kesehatan," 
ujarnya.
 Gubernur Arinal mengim-
bau masyarakat tidak ter-
buai dengan menurunnya 
Covid-19 di Provinsi Lam-
pung. "Sepanjang darurat 
kesehatan belum dicabut, 
maka disiplin protokol kes-
ehatan harus tetap dilaku-
kan," terangnya.
 Gubernur Arinal berharap 
tokoh agama dari PGI Lam-

pung tanpa henti mengingat-
kan kepada umat Kristiani 
untuk hati-hati menjaga kes-
ehatan, dan terus menerap-
kan protokol kesehatan.
 Sementara  itu, Ketua Umum 
PGI Lampung Pdt. Samuel 
C. Sitompul menyampaikan 
susunan kepengurusan PGI 
Lampung 2021-2026. Dian-
taranya Ketua Umum Pdt. 
Samuel C. Sitompul, Sek-
retaris Umum Pdt. Riswan 
Pangaribuan, dan Benda-

hara Umum Pnt Ir. Samuel 
Tanjung
 Ia juga melaporkan terkait 
program yang telah dilak-
sanakan dalam mendukung 
Pemerintah dan membantu 
masyarakat pada masa pan-
demi, seperti bersinergi den-
gan elemen lain dalam men-
gadakan bansos sampai tiga 
gelombang bagi masyarakat. 
 Kemudian, Komisi Pemu-
da bersama Polda Lampung 
memberikan makanan sela-

ma seminggu kepada mas-
yarakat.
 Selain itu, pada tanggal 20 
September 2021 yang lalu, 
atas bantuan Dinas Kese-
hatan Provinsi Lampung 
telah melakukan vaksinasi 
masal sebanyak 250 vaksin 
bagi warga. Dan bersama 
Polda tanggal 23 yang lalu, 
melakukan vaksinasi massal 
sebanyak 3.000 vaksin di Ge-
reja HKBP Kedaton. (Adver-
torial)

Gubernur Arinal Ajak Pengurus PGI Wilayah Lampung Bersinergi dalam Penanganan Covid-19
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Sambungan
Dukung Pengentasan Kemiskinan, PLN Raih 
ku hingga Papua. 
 Banyak bentuk dukungan 
TJSL lain yang telah diber-
ikan PLN khususnya di 
sektor pertanian. Selain itu 
beragam bentuk program 
unggulan lain juga dihad-
irkan lewat pembinaan 
UMKM di berbagai daerah 
di Indonesia. Salah satun-
ya seperti UMKM di Pap-
ua yang turut dipersiapkan 
menyambut Pekan Olahra-
ga Nasional XX 2021.
 Berkat beragam TJSL ini, 
kinerja keuangan turut ter-
bantu. Hal ini karena ber-
hasilnya program Electrify-
ing Agriculture mendorong 
pertumbuhan pelanggan 
baru PLN yang akhirn-
ya berdampak pula pada 

pendapatan perusahaan.
 Hingga Juni 2021, inovasi 
program Electrifying Ag-
riculture telah berdampak 
pada peningkatan pelang-
gan sebanyak 136.128 Pe-
langgan. Penambahan daya 
terpasang hingga 1.422 
MVA dan pendapatan se-
nilai Rp 2,26 triliun.
 “Kita terus berinovasi men-
dorong aksi program TJSL 
yang berperan meningkat-
kan nilai manfaat bersama 
antara PLN dan masyarakat. 
Sehingga di tengah tantan-
gan pandemi, kita bisa tum-
buh bersama,” ujar Agus. 
 Sebagai dasar penilaian, 
penghargaan ini menitik-
beratkan pada 3 indikator 
utama. Di antaranya perfor-

ma keuangan perusahaan, 
performa kinerja program 
kemitraan, dan performa 
kinerja bina lingkungan.
 Presiden Komisaris Warta 
Ekonomi, Fadel Muham-
mad, dalam kesempatan 
itu mengapresiasi peran 
berbagai perusahaan da-
lam mendukung pemulihan 
ekonomi yang terdampak 
pandemi. Atas dasar itu, 
pihaknya mengaku memi-
lih perusahaan yang ter-
bukti menunjukkan kiner-
ja TJSL bagi kepentingan 
masyarakat. Termasuk dari 
BUMN yang dinilai turut 
andil memberikan perha-
tian pada aspek lingkungan.
(HM/LV)

Kamis Pekan depan September, PT HIM
perkara gugatan HGU PT HIM. 
Majelis hakim telah memeriksa 
dan memverifikasi surat gugatan 
para penggugat, majelis hakim 
juga telah menerima berkas 
permohonan dari pihak ketiga 
a.n PT HIM untuk masuk sebagai 
pihak dalam perkara ini, dan pada 
persidangan hari ini majelis telah 
menyikapi permohonan tersebut 
dalam putusan sela. 
 "Majelis hakim menunda pada 
hari Kamis tanggal 30 September 
2021 Jam 10.00 WIB dengan acara 
jawaban tergugat dan tergugat 2 
intervensi," tulis catatan persidan-
gan e-Court tersebut. 
 Sebelumnya, tim lipsus sem-
pat salah menghubungi kepala 
perkebunan provinsi Lampung se-
belumnya Achmad Chrisna Putra 
yang saat ini telah Widyaiswara. 
Namun dengan bijak Chrisna 
menyebutkan siapa nama peng-
ganti dirinya di Dinas Perkebunan 
Provinsi Lampung sekarang ini. 
 "Ke kantor Disbun kapan? Saya 
sejak 09 Agustus sudah bera-
lih jadi Widyaiswara. Plt Kadis 
namanya Jabuk. Jabatannya 
Sekretaris Dinas.. Demikian info," 
tutur Chrisna menjawab per-
tanyaan wartawan media ini via 

WhatsApp baru-baru ini. 
 "Ya dinda, gak enak saya kalau 
menanggapi. Kemarin juga ada 
yang (memberikan) info ke saya. 
Tapi saya gak kasih pernyataan. 
Karena sudah diluar kapasitas 
(emoji ramah)," ujar pria ber-
penampilan menarik yang dikenal 
dekat dengan kalangan pewarta di 
Provinsi Lampung ini. 
 "Salam sehat (emoji jempol)," 
tutupnya. 
 Jawaban mantan kepala dinas 
Kominfotik Provinsi Lampung 
tersebut sekaligus meralat nara-
sumber berita yang kami sam-
paikan sebelumnya, sebagai upaya 
melengkapi informasi terkait 
pernyataan yang pernah dising-
gung kuasa ahli waris sekaligus 
satu-satunya juru bicara resmi 5 
(lima) keturunan Bandardewa Ir. 
Achmad Sobrie MSi, kepada awak 
media ini beberapa hari terakhir.  
 Terkait hal tersebut tim tetap 
mempersilahkan Dinas Perkebu-
nan Provinsi Lampung member-
ikan tanggapannya tentang dua 
poin keresahan Sobrie dibawah 
ini. 
 Pertama, mengapa tidak diambil 
tindakan atau sanksi terhadap PT 
HIM yang melanggar Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 26/OT 
140/02/2007 tentang Pedoman 
Perizinan Usaha Perkebunan? 
 Kedua, memberikan penjelasan 
terhadap tindak lanjut hasil audit 
PT HIM sesuai dengan perintah 
Dirjen Perkebunan Kementerian 
Pertanian melalui surat No. 1309/
HK.410/E/09/2013 Tanggal 30 
September 2013 telah memer-
intahkan Kepala Dinas Perke-
bunan Provinsi Lampung untuk 
melakukan, Pertama, Indentifikasi 
dan evaluasi terhadap dokumen 
legalitas PT HIM diantaranya Izin 
Lokasi dan Izin Usaha Perkebu-
nan. Kedua, Audit terhadap kewa-
jiban PT HIM untuk membangun 
kebun Masyarakat seluas 20% dari 
total luas HGU PT HIM. Lalu 
Ketiga, Evaluasi kinerja peru-
sahaan melalui penilaian usaha 
perkebunan. 
 Namun, hingga Kamis 
(23/9/2021) Sore saat berita ini 
ditayangkan, masih tidak ada 
tanggapan apapun baik dari pihak 
Dinas Perkebunan Provinsi Lam-
pung, maupun PLT Kepala Dinas 
Jabuk yang kami hubungi melalui 
ponsel sekaligus WhatsApp-nya 
di nomor +62 813-6926-1xxx. 
(fn1)

Ketua PWI Mesuji Jadi Narasumber Webinar 
ta dalam aplikasi zoom meeting. 
 Ditempat yang sama Reni Haerani 
S.Kom.,M.Kom Dosen dan Prakti-
si Digital mengatakan, mesti pel-
uang usahan di dunia digital ter-
buka lebar, pengguna media sosial 
wajib menjaga etika komunikasi 
di kanal digital sehingga dengan 
begitu dapat terhindar dari hal-hal 
yang dapat berdampak hukum. 
 Menariknya sesi webinar dengan 
pemaparan dari Tomrist, yang 
menjadi Key Opinion Leader, 
salah satu presenter Jurnalis NET 
TV asal Provinsi Lampung yang 

pernah menjadi moderator De-
bat Presiden beberapa waktu lalu. 
 Menurutnya kalangan milenial 
penting untuk memahai litera-
si digital yang saat ini perkem-
bangannya sangat luar biasa, 
termasuk di Provinsi Lampung.  
 "Saya kenal Provinsi Lampung, 
dan saya anggap dengan webinar 
ini saya terasa kembali ke kam-
pung halaman, salam untuk war-
ga lampung, dan terus semangat 
kembangkan literasi digital yang 
sehat dan membangun," harapnya. 
 Diketahui Webinar kali ini juga 

menghadirkan beberapa Nara-
sumber antara lain, Keynote 
Speech : Samuel Abrijani Panger-
apan, B.Sc Direktur Jendral Ap-
likasi Informatika, Cecep Nurul 
Alam, S.T., M.T Bidang Ahli ICT 
Kopertais II Jawa Barat, Kepala 
Divisi e-Learning, Roly Aditiawan 
Jaya, S.E.,M.M Kabid Keuangan, 
Pembangunan Dan Aset Desa, Di-
nas PMD Kabupaten Mesuji, acara 
sendiri di Moderatori oleh Adnin 
Adinda.(Mihsan)

Blusukan ke Tambora, Puan Pantau Vaksinasi 
an
Usai memantau vaksinasi, Puan 
kemudian masuk ke gang-gang 
sempit tempat warga Tanah Sereal 
bermukim. Sambil berdialog den-
gan warga yang kebanyakan ibu-
ibu, Puan memberikan sejumlah 
paket bantuan sembako kepada 
mereka.

 Total ada 1.000 paket bantuan 
yang diberikan kepada warga 
Tanah Sereal dalam kegiatan ini.
“Terima kasih Mba Puan, semoga 
berkah bantuannya,” kata Sopiah 
(43).
 Saat dialog dengan warga, Puan 
mendapat keluhan dari warga 
yang banyak kehilangan peker-

jaan dan anak-anak mereka jenuh 
karena harus belajar daring.
 “Makanya kita harus gotong 
royong, jaga prokes dsan ajak 
tetangga-tetangga untuk divaksin. 
Supaya masa-masa sulit ini cepat 
berlalu,” kata Puan diamini warga. 
(red)

Waspada DBD, Dinkes Muba Imbau Warga
kan Plus-nya yaitu mencegah 
gigitan dan perkembang-
biakan nyamuk. Mulai dari 
memelihara ikan pemakan 
jentik nyamuk, meletakkan 
pakaian bekas pakai ke da-
lam wadah tertutup, meng-
gunakan obat nyamuk, me-
masang kawat kasa pada 
jendela atau ventilasi serta 
gotong-royong membersih-
kan lingkungan, periksa tem-
pat penampungan-penam-
pungan air, membersihkan 
lavarsida pada penampun-
gan air yang sudah dikuras, 
memperbaiki saluran dan 
talang air yang tidak lancar 
dan menanam tanaman pen-
gusir nyamuk, ” papar Azmi. 
 Kata dr Azmi, Dinas Kes-
ehatan Kabupaten Muba 
telah mengimbau seluruh 
Puskesmas dan Rumah Sakit 
di Kabupaten Muba untuk 
tidak lengah dengan pen-
yakit DBD selain penanga-

nan COVID-19. Begitu juga 
dengan ketersediaan obat-
obatan dalam penangan se-
jumlah penyakit di musim 
penghujan juga sudah di-
pastikan ketersediaannya. 
“Puskesmas sebagai pe-
layanan kesehatan mas-
yarakat yang terdepan un-
tuk tetap menjalankan 
program-program kesehatan 
lainnya. Salah satunya, Juru 
Pemantau Jentik (Juman-
tik) bersama kader-kader 
wilayah, untuk mengingat-
kan dan melakukan pemer-
iksaan langsung kelayakan 
penampungan-penampun-
gan air masyarakat,” katanya. 
 Lebih lanjut Azmi men-
jelaskan gejala DBD yaitu, 
demam tinggi mendadak 
sakit kepala,ruam, nyeri otot 
dan sendi, mual dan muntah 
serta kelelahan, pada kasus 
yang parah terjadi pendar-
ahan hebat dan syok, yang 

dapat membahayakan nyawa. 
 "Hindari gigitan nyamuk, bi-
asa menggigit di pagi dan sore 
hari, gunakan obat oles anti 
nyamuk, memakai baju len-
gan panjang dan celana pan-
jang serta tidak menggantung 
pakaian habis pakai," ulasnya. 
 Sementara itu, Bupati Dr 
Dodi Reza Alex Noerdin Lic 
Econ MBA mengingatkan ke-
pada warga untuk selalu mem-
inimalisir tumpukan sampah 
di area lingkungan rumah. 
"Jangan sampai jadi sarang 
nyamuk yang dapat menu-
larkan penyakit," ucapnya. 
 Kepala Daerah Inovatif In-
donesia ini mengajak agar 
warga lebih aktif untuk 
melakukan kegiatan got-
ong royong bersih-bersih 
lingkungan. "Kalau lingkun-
gan bersih kita akan terhin-
dar dari segala macam je-
nis penyakit," pungkasnya. 
Dilansi: LV

Polres Way Kanan Beri Himbauan 
ini, Protokol Kesehatan 
(Prokes) penggunaan mask-
er telah masuk dalam atur-
an berlalu lintas, sehing-
ga para pengendara wajib 
mematuhi aturan tersebut. 
 "Kami berharap kepada 
seluruh masyarakat dapat 
meningkatkan kesadaran 

dalam hal penerapan di-
siplin protokol Kesehatan 
dan tertib berlalulintas 
dalam rangka mencegah 
penyebaran Covid-19 
serta mewujudkan Kam-
seltibcarlantas yang man-
tap." Tambah Ipda Untung 
 Aryanto salah satu pen-

gendaran roda empat men-
yampaikan bahwa binluh 
dikmas terkait kamselti-
bcarlantas dan penera-
pan prokes Covid-19 ini 
sangat membantu seka-
li demi keselamatan bagi 
pengguna jalan terwujud. 
 "Mudah-mudahan kegiatan 

edukasi seperti inilah dapat 
meningkatkan kesadaran 
masyarakat untuk tertib 
berlalulintas dan lebih me-
matuhi penerapan prokes 
Covid-19.“ ujar  Aryanto 
.(*/Fikri)

Peringati Hari Batik Tahun 2021 

Lampung Utara, (FN)
Kepaksian Pernong Paduka 
Yang Mulia (PYM) Sai Ba-
tin Puniakan Dalom Beliau 
(SPDB) Pangeran Edward 
Syah Pernong, gelar Sultan 
Sekala Brak Yang Di Pertuan 
Ke-23 melakukan kunjungan 
kekediaman  Ketua Badan 
Perwatin Lampung Pepadun 
Kotabumi Tigo Kandung, 
Kabupaten Lampung Utara, 
Ahmad Akuan Abung, Gelar 
Nadikiyang pun minak yang 
abung di Kotabumi Ilir Ke-
camatan Kotabumi Lampung 
Utara, Jum'at (1/10/2021). 
 Berdasarkan pemantau-
an, Rombongan PYM SPDB 

Pangeran Edward Syah Per-
nong beserta rombongan di 
sambut hangat oleh Ahmad 
Akuan Abung gelar Nadiki-
yang Pun Minak Yang Abung 
di kediamannya. Kemudian, 
Kedua tokoh adat ini saling 
memberikan sebuah cindera 
mata. Pertama Edward Syah 
Pernong memberikan sebuah 
cindera mata kepada Ahmad 
Akuan Abung dan sebaliknya 
sebagai tandai kerbesamaan. 
 Edward Syah Pernong men-
yampaikan kedatangannya 
hari ini, dalam rangka men-
jalin silaturahmi dengan to-
koh adat untuk menyamakan 
persepsi dalam  mempertah-

ankan budaya adat lampung 
agar tidak dilestarikan sehing-
ga tidak tergerus dari ketidak-
tahuan, tergerus oleh penyim-
pangan dan tergerus oleh hal 
hal yang tidak kita kehendaki. 
 "Penyimbang penyim-
bang ini yang diharapkan 
bisa mempertahankan nilai 
nilai kekerabatan sebagai 
identitas kita, " kata dia 
 Selain itu, Jika ada permasala-
han permasalah yang ada da-
lam masyarakat adar dan men-
carikan solusi mencari solusi 
yang baik sehingga bisa mem-
perkuat kebersamaan sesama. 
 Ditempat yang sama, Ahmad 
Akuan Abung gelar Nadiki-

yang Pun Minak Yang Abung 
menyampaikan kedatangan 
beliau dalam rangka men-
jalin silaturahmi dan berbin-
cang bincang mengenai adat 
daerah kita. Tentunya hal itu 
guna untuk menyamakan 
tujuan dalam melestari-
kan adat budaya lampung. 
 " Saya menyambut baik ke-
datangan PYM SPDB Panger-
an Edward Syah Pernong 
untuk menjalin silaturahmi 
dengan tokoh tokoh adat se-
bagai upaya menyatukan 
persepsi dalam melestarikan 
adat lampung, " tuturnya.  
(Andrian Folta)

Pangeran Edward Syah Pernong berkunjung kekediaman Ahmad 
Akuan Abung gelar Nidikiyang Pun Minang yang Abung 

gati HUT TNI Ke - 76 tahun 
2021, dengan tema “ Membat-
ik Bersama Mendunia “, ini 
juga disampaikan oleh Ket-
ua Umum Dharma Pertiwi 
Ibu Nanny Hadi Tjahjanto, “ 
Kita bersama-sama bergerak 
melaksanakan gerakan sadar 
batik nusantara secara serentak 
diseluruh dunia, perayaan Na-
sional Indonesia untuk mem-
peringati ditetapkannya batik 
sebagai warisan kemanusiaan 
untuk budaya lisan dan non-
bendawi yang ditetapkan pada 

2 oktober 2009 oleh UNESCO “, 
 “Batik telah mendarah daging 
di masyarakat Indonesia sejak 
zaman nenek moyang mer-
upakan hasil dari akulturasi 
budaya yang ada yang ada di 
Indonesia dan motifnya sama 
berdasarkan letak geografis, 
macam-macam wilayah se-
tiap merupakan manifestasi 
kekayaan budaya yang ada, tak 
hanya dipandang sebagai pro-
duk melainkan juga menyim-
pan beragam sejarah dan filosofi 
yang terkandung didalamnya “, 

“Hadirin yang berbahagia 
di manapun berada di masa 
pandemi covid 19 ini Indo-
nesia Bangkit membangun 
kekuatan UMKM melalui 
gerakan sadar membat-
ik, untuk itu kami tergerak 
mengucapkan kekuatan ke-
bersamaan dan keragaman 
Indonesia dengan menyeleng-
garakan Nusantara ikuti oleh 
seluruh perwakilan Indonesia 
di seluruh dunia dalam rang-
ka kebhineka jika Indonesia “ 
 “ Pada kesempatan ini saya 

juga menyampaikan mari kita 
bersama-sama bergandengan 
tangan melestarikan dan men-
jaga hasil karya anak bangsa 
yang patut kita jaga bersa-
ma ini, hari ini juga akan kita 
canangkan dan daerah asal 
pembuat batik dan menam-
bahkan tulisan batik Indonesia 
dalam setiap lembar batik yang 
sehingga memperjelas kepemi-
likan batik Indonesia sehingga 
ini menjadi ciri khas batik “ 
jelas Ibu Nanny Hadi Tjahjan-
to. (*)

Way Kanan, (FN)
 Sejumlah mahasiswa STIT 
AL-Hikmah, pelajar SMP 
Al-Hikmah dan SMK persa-
da serta warga di Kampung 
Pisang Baru Kecamatan 
Bumi Agung Kabupaten 
Way Kanan menerima Vak-
sin Covid-19 kerjasama an-
tara Polres Way Kanan den-
gan Pihak Puskesmas Pisang 
Baru, Sabtu (02/10/2021). 
 Untuk pelaksanaan Vak-
sinasi sendiri melibatan 15 
Tim Vaksinator Puskesmas 
Pisang Baru dan Polres Way 
Kanan dengan jumlah peser-
ta yang di vaksin 738 orang. 
 Kapolres Way Kanan 
AKBP Binsar Manurung 

melalui Wakapolres 
 Kompol Evinater Si-
allagan saat meninjau 
pelaksanaan Vaksinasi  
menyampaikan kegiatan   
Vaksinasi ini  sangat penting 
untuk meningkatkan keke-
balan tubuh bagi kategori 
yang rentan terkena Covid  
19. Selain itu, mengurangi 

resiko penyebaran Covid-19. 
 "Selain itu dengan adanya 
Vaksinasi massal ini target 
untuk mendukung terben-
tuknya  Herd Immunity 
segera terealisasi." Ucap 
Wakapolres. 
Selain  peninjauan Vaksi-
nasi Wakapolres dan rom-
bongan juga menyerahkan 

bantuan sosial berupa paket 
sembako kepada warga ter-
dampak pandemi Covid-19. 
 Arief Bintoro salah satu 
peserta vaksinasi menyam-
paikan apresiasi yang set-
inggi-tingginya bagi Polres 
Way Kanan dan Tim Vak-
sinator telah memfasilita-
si kegiatan vaksinasi bagi 
masyarakat di Pisang Baru  
 "Saya mengajak seluruh 
warga harus melaksanakan 
vaksin agar kekebalan tu-
buh kuat sehingga   Indo-
nesia dapat segera pulih 
dan bangkit dari pandemi 
Covid-19 yang sedang 
melanda,” Ungkapnya.(*LV). 

738 Mahasiswa dan pelajar Yayasan  STIT AL-Hikmah 
Pisang Baru. di Vaksin Covid-19 
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Gubernur Arinal Buka Acara Peringatan Hari Kopi Internasional

Bandar Lampung (FN)
Gubernur Lampung Arinal 
Djunaidi membuka acara 
peringatan Hari Kopi In-
ternasional (International 
Coffee Day), di Lapangan 
Garuda Hitam, Enggal, 
Bandar Lampung, Sabtu 
(2/10/2021).
  Acara ditandai dengan mi-
num kopi serentak bersama 
Gubernur dan mengunjun-
gi sejumlah stan kopi IKM 
yang turut berpartisipasi 
dalam acara itu. 
 International Coffee Day 
atau Hari Kopi Sedunia 
dirayakan pada 1 Okto-
ber setiap tahunnya. Ini 
juga merupakan perayaan 
keragaman, kualitas, dan 
semangat sektor kopi. Mo-
mentum ini menjadi kes-
empatan bagi para pencinta 

kopi untuk berbagi kecinta-
annya pada minuman kopi 
sekaligus mendukung juta-
an petani yang mata penca-
hariannya bergantung pada 
kopi.
 Dalam sambutannya, Gu-
bernur Lampung Arinal 
Djunaidi menjelaskan bah-
wa Indonesia merupakan 
negara penghasil biji kopi 
terbesar ke-empat di dunia 
setelah Brazil, Vietnam dan 
Kolumbia dengan produksi 
rata-rata sebesar 744 ribu 
ton per tahun atau sekitar 
7% dari produksi kopi dun-
ia. 
 Provinsi Lampung menjadi 
salah satu Provinsi pengha-
sil kopi terbesar di Indone-
sia.
"Memang betul kita peng-
hasil Kopi terbesar, tapi tak 

lepas dari produksi kopi Su-
matera Selatan dan Bengku-
lu," jelas Gubernur Arinal.
 Disisi lain, Gubernur Ari-
nal terus berkomitmen 
dalam meningkatkan pro-
duksi kopi Lampung, dan 
perekonomian petani Kopi 
Lampung. Diantaranya 
akan memberikan bantu-
an unit prosesing kepada 
petani, sehingga mampu 
meningkatkan pendapatan 
petani Kopi.
 Gubernur Arinal menutur-
kan kopi sebagai industri 
memberikan multiplier ef-
fect yang luas. Bukan hanya 
bersinggungan pada petani, 
pabrik pengolah kopi, ped-
agang dan supplier kopi, 
pebisnis kafe dan kedai 
kopi, restoran, maupun ek-
sportir.

 Kopi juga nengidupi sek-
tor lain, seperti pariwisata 
dan perbaikan sarana dan 
prasarana pendukung ke-
giatan ekonomi. 
 "Karena itu, perlu upaya 
serius dan berkesinambun-
gan untuk menumbuhkan 
semangat dan aksi gerakan 
cinta kopi nusantara khu-
susnya kopi hitam Lam-
pung yang berkualitas pada 
penikmat kopi," jelasnya.
 Strategi pengembangan in-
dustri pengolahan kopi di 
Provinsi Lampung, dilak-
sanakan melalui peningka-
tan nilai tambah industri 
pengolahan kopi, peningka-
tan mutu produk kopi olah-
an, perluasan pasar produk 
kopi olahan di dalam dan 
luar negeri, peningkatan 
iklim usaha yang kondusif, 

serta peningkatan kapasitas 
SDM-nya.
 Melalui International Cof-
fee Day 2021 yang diinisiasi 
oleh Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Provin-
si Lampung bekerjasama 
dengan seluruh Industri 
Kecil Menengah yang ada 
di Provinsi Lampung, di-
harapkan sebagai ajang pro-
mosi peningkatan konsum-
si kopi. Juga dilaksanakan 
dalam rangka memperkuat 
budaya minum kopi yang 
sudah mengakar sejak lama 
bagi masyarakat di Provinsi 
Lampung.
"Minum kopi akan mem-
buat kita lebih produktif 
dan bersemangat dalam 
menjalankan aktivitas," ujar 
Arinal. (Adpim)

Gubernur Arinal Terima Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR-RI dalam Rangka 
Persiapan Pembelajaran Tatap Muka dan Implementasi Bansos

Bandar Lampung, (FN)
Gubernur Lampung Arinal 
Djunaidi menerima kun-
jungan kerja spesifik Komi-
si VIII DPR-RI ke Provinsi 
Lampung dalam rangka 
persiapan pembelajaran tat-
ap muka dan implementasi 
bantuan sosial di masa pan-
demi Covid-19 di Mahan 
Agung Rumah Dinas Gu-
bernur, Kamis (30/9/2021). 
 Dalam sambutannya, Gu-
bernur Arinal menyam-
paikan bahwa Provinsi 
Lampung sudah mengalami 
penurunan kasus penularan 
Covid-19 sebesar 50% se-

lama 1 bulan terakhir dan 
Provinsi Lampung telah 
berada pada Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Mas-
yarakat (PPKM) Level 1. 
 Menurutnya ini adalah se-
buah prestasi dan membuka 
kesempatan terlaksannya 
kembali pembelajaran tatap 
muka terbatas dengan izin 
dari pemerintah daerah. 
 "Pemerintah Provinsi Lam-
pung dan segenap pihak 
terkait akan terus bersin-
ergi guna mengoptimalkan 
penanganan Covid-19 di 
Provinsi Lampung," ujar 
Gubernur di depan 10 an-

ggota Komisi VIII DPR-RI 
yang hadir.
 Menurut Gubernur, 
penurunan angka Covid 
tersebut juga berkat dari 
diterbitkannya Peraturan 
Gubernur Nomor 45 Tahun 
2020 yang kemudian dit-
ingkatkan menjadi Peratur-
an Daerah Nomor 3 Tahun 
2020 dan juga peran dari 
Satgas Covid-19 dalam hal 
pendisiplinan (TNI, POLRI, 
Satpol PP, Satgas Covid-19) 
sehingga kesadaran dari 
masyarakat terus mening-
kat. 
 Gubernur Arinal menyam-

paikan bahwa saat ini sudah 
ada beberapa Sekolah yang 
telah melakulan pembela-
jaran tatap muka dengan 
menerapkan protokol kese-
hatan yang ketat. 
 "Ada beberapa sekolah 
yang telah melakukan 
pembelajaran tatap muka 
yang tentunya sudah sudah 
berkoordinasi dengan Sat-
gas Covid-19 terkait dan 
menerapkan protokol kese-
hatan yang ketat," tuturnya. 
 Ia pun menyampaikan Pe-
merintah Provinsi Lampung 
telah menyalurkan bantuan 
baik yang bersumber dari 

Pemerintah Pusat maupun 
Daerah, diantaranya melalui  
Program Keluarga Harapan 
(PKH), Kartu Sembako/
Bantuan Pangan Non Tunai 
(BPNT) dan Bantuan Sosial 
Tunai (BST). 
 Gubernur Arinal berharap 
berharap kepada ketua 
dan anggota Komisi VIII 
DPR-RI agar memberikan 
dukungan serta partisipasi 
aktif sesuai tugas serta ke-
wenangannya. 
 "Kiranya data maupun in-
formasi akurat yang diper-
oleh melalui kunjungan 
kerja ini, baik yang men-

yangkut aspirasi masyarakat 
maupun dari instansi Pe-
merintah  Provinsi Lam-
pung terkait, benar-benar 
dapat dijadikan sebagai 
bahan masukan untuk per-
baikan pembangunan di-
masa yang akan datang khu-
susnya mengenai kebijakan 
Pemerintah Daerah dalam 
pembelajaran tatap muka 
dan implementasi bantu-
an sosial," lanjut Gubernur 
Arinal. 
 Dalam acara ini juga diser-
ahkan bantuan dari Kemen-
terian Agama berupa mobil 
Ambulans untuk Pondok 

Pesantren di Provinsi Lam-
pung, bantuan sebesar 210 
juta untuk Pondok Pesant-
ren Tribakti Alfalah, 50 juta 
untuk Forum Kerukunan 
Umat Beragama (FKUB), 
dan uang sebesar 50 juta un-
tuk Pergerakan Mahasiswa 
Islam Indonesia (PMII) 
Lampung serta bantuan 
program keserasian sosial 
tahun 2021 dari Kementeri-
an Sosial dan DPR-RI sebe-
sar 150 juta untuk FKS Nir-
wana Sejahtera Kampung 
Rama Nirwana, Kabupaten 
Lampung Tengah. (Adpim)


