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Puan: HAN 2022 Harus Jadi Momentum 

Jakarta, FN-
Ketua DPR RI Puan Ma-
harani meminta agar Hari 
Anak Nasional (HAN) yang 
diperingati setiap tanggal 
23 Juli dijadikan pengin-
gat bagi semua pihak untuk 

memenuhi hak-hak anak. 
Menurutnya, pemenuhan 
hak anak akan menjadi ja-
minan bagi masa depan In-
donesia.
 “Hari Anak Nasional 2022 
harus menjadi momentum 

untuk meningkatkan kese-
jahteraan anak,” kata Puan, 
Kamis (21/7/2022).
 Perempuan pertama yang 
menjabat sebagai Ket-
ua DPR itu menegaskan, 
Negara harus memasti-

kan anak-anak Indonesia 
mendapatkan hak-haknya. 
Puan merinci, mulai dari 
hak atas lingkungan kelu-
arga dan pengasuhan alter-
natif, kesehatan dasar dan 
kesejahteraan, pendidikan, 

pemanfaatan waktu luang 
dan kegiatan budaya, serta 
perlindungan khusus anak.
 “Karena pemenuhan hak 
anak menjadi pijakan masa 
depan bangsa, khususnya 
hak atas kesejahteraan mer-

Mukhlis Basri Gelar Senam 
Sicita & Makan Bakso 

Lampung Barat, FN-
Anggota DPR RI Daer-
ah Pemilihan Lampung 
I Drs. H. Mukhlis Basri 
menggelar Senam Indo-
nesia Cinta Tanah Air 
(Sicita), Makan Bakso, 
Pembagian Doorprize 
dan Kuis berhadiah di-
halaman Rumah Aspi-
rasinya Pekon Purawiwi-
tan, Kecamatan Kebun 
Tebu, Lampung Barat, 

Sabtu Pagi (23/7/2022).
 Kegiatan senam mas-
sal Sicita  yang digagas 
oleh suami dari Helwiaty 
Komala Dewi  itu diikuti 
Seribuan peserta terdi-
ri dari  kader, anggota, 
Pengurus Anak Ranting, 
Ranting  PAC PDI Per-
juangan serta masyarakat 
umum yang berasal dari 
Kecamatan Kebun Tebu, 

Gubernur Lampung Memperoleh Penghargaan Provinsi Layak Anak

Bandar Lampung, FN-
Gubernur Lampung Arinal 
Djunaidi memperoleh Peng-
hargaan Provinsi Layak Anak 
(PROVILA) dari Kemente-
rian Pemberdayaan Perem-

puan dan Perlindungan Anak 
RI pada Kegiatan Penghar-
gaan Kabupaten/Kota Layak 
Anak (KLA) Tahun 2022, Di 
Ballroom Hotel Novotel Bo-
gor, Sabtu (23/07/2022).

Pada kegiatan tersebut, 15 
Kabupaten/Kota di Provin-
si Lampung mendapatkan 
penghargaan KLA untuk kat-
egori Nindya, Madya, dan 
Pratama. Adapun Kabupat-

en/kota yang mendapatkan 
Penghargaan KLA Tahun 
2022 adalah sebagai berikut.
 Kategori Pratama : Pesi-
sir Barat, Mesuji, Tulang 
Bawang Barat.

Kategori Madya : Lam-
pung Selatan, Pesawaran, 
Pringsewu, Lampung Barat, 
Lampung Utara, Lampung 
Tengah.
Kategori Nindya : Lampung 

Mukhlis Sambangi Korban Kebakaran
Lampung Barat, FN- 
Musibah kebakaran yang 
terjadi di Pekon Kena-
li, Kecamatan Belalau, 
Kabupaten Lampung 
Barat pada Jumat 22 Juli 
2022 sekitar pukul 09.40 
WIB, Telah menghangus-

kan tiga rumah warga, 
Langsung mendapat per-
hatian dari Anggota DPR 
RI Mukhlis Basri.
Jumat sore, Didampingi 
Anggota DPRD Lampung 
Barat Fraksi PDI Perjuan-
gan Ali Akbar dan aparat 

pekon setempat, Politisi 
senior PDI Perjuangan 
Daerah Pemilihan Lam-
pung I ini, Menyambangi 
lokasi kejadian.
Kehadirannya adalah un-
tuk mengetahui kondisi 
korban dan menyerahkan 

sejumlah bantuan untuk 
warga yang rumahnya 
terbakar.
"Saya turut merasakan 
dampak yang dirasakan 
para korban, semoga ban-
tuan ini bisa sedikit me-
ringankan korban yang 

terkena musibah," Ucap 
Ketua DPD Siliwangi In-
donesia Lampung itu.
Selain menyerahkan se-
jumlah bantuan, Mukhlis 
juga menyempatkan ber-
bicara dengan korban ke-
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Bandar Lampung, FN-
 Warga RT 06 RT 07 dan RT 
017 Kelurahan Gulak-galik 
Kecamatan Telukbetung 
Utara Kota Bandarlam-
pung, Provinsi Lampung 
mengadakan Pemilihan 

Ketua Masjid Al-Muttaqin 
periode 2022-2025. Kegi-
atan ini berjalan baik, de-
mokratis, unik, dan lancar 
di area Masjid. Minggu 
(24/7/2022).

Syafiuddin Muas Kembali Ketuai Masjid 
Al-Muttaqin Gulak-galik, Gani Bazar Legowo
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Aceh Barat , FN-
Guna membangkitkan pere-
konomian masyarakat agar 
memiliki ketahanan pangan 
yang kuat, Babinsa Posram-
il 05/PC Kodim 0105/Abar 
Koptu M. Nazir mengor-
bankan hari libur dan waktu 
luangnya untuk mengab-

dikan diri membantu mau-
pun mendampingi Petani 
salah satu warga binaan-
nya dalam aktivitas mer-
awat tanaman Cabe Kerit-
ing yang berlokasi di Desa 
Meunuang Kinco Keca-
matan Pante Ceureumen, 
Minggu (24/7/2022).

 Di Bawah teriknya panas 
air keringat bercucuran, 
namun tak menyurutkan 
Babinsa untuk tetap setia 
mendampingi Petani dalam 
merawat tanaman Cabenya 
agar terbebas dari gulma 
dan hama. Pendampingan 
yang dilakukannya adalah 

bertujuan untuk membakar 
semangat, memberikan mo-
tivasi dan menjalin komuni-
kasi,  sehingga keluh kesah 
Petani mengenai pertumbu-
han tanaman dapat diketa-
hui. Manakala ditemui ken-
dala, maka Babinsa dapat 
dengan segera mencari 

solusi penyelesaiannya. 
Di Tengah hamparan Cabe, 
tampak Koptu M. Nazir 
dan Petani begitu kompak 
menyusuri bedeng demi be-
deng guna mengontrol tum-
buh kembang tanaman dan 
memastikan tidak ada hama 

Kuatkan Ketahanan Pangan, Babinsa Dampingi Petani Budidaya Cabe

Bandar Lampung, FN-
Dosen Institut Informati-
ka dan Bisnis (IIB) Dar-
majaya mendapatkan Re-
search Grant kerja sama 
dengan University Ma-
laysia Perlis (UniMAP) 
tahun 2022.
 Terdapat lima judul pene-

litian dengan lima dosen 
yang mendapatkan hibah 
research grant yakni Su-
santi, S.E., M.M. selaku 
ketua dan anggota Yan 
Aditiya Pratama, S.Pd., 
M.Pd., M.M., dengan jud-
ul “The Development Of 
Entrepreurial Intention 

Model Using the Theory 
Of Planned Behavior and 
Entrepreneurial Even in 
Indonesia and Malaysia”. 
 Kemudian, Dr. Angga-
lia Wibasuri, S.Kom., 
M.M. selaku ketua dan 
anggota Kurnia Fadilla, 
S.E., M.Sc. dengan jud-

ul “Factors Influencing 
Indonesian Customers of 
Environmentally Friend-
ly Products”.
Selain itu, Dra. Linda 
Septarina, M.M. selaku 
ketua dan anggota Rico 
Elhando Badri, S.E.I, 
M.E. dengan judul “Ex-

ploring the Impact of 
Country Differences 
on Readiness of Own-
er-Managers of the SMEs 
in Indonesia and Malay-
sia to Perform Interna-
tional Diversification”.
 Selanjutnya, Dr. Sri Le-

Lima Dosen ini Raih Research Grant IIB Darmajaya–UniMAP 2022

Boyolali, FN_
Babinsa Koramil 18/ Kemu-
su Kodim 0724/ Boyolali 
Serma Riya S didampingi 
dua orang Babinsa Kora-
mil 18 Kemusu melak-
sanakan kegiatan melatih 
Paskibra Kec.Kemusu da-
lam rangka mempersiapkan 
upacara HUT RI ke 77 di 
lapangan SMA I Kemu-

su Desa Klewor Keca-
matan Kemusu Kabupaten 
Boyolali. Sabtu, ( 23/7/22) 
Peserta Paskibra merupa-
kan siswa/siswi terbaik 
hasil seleksi yang dilaku-
kan Koramil kepada para 
peserta. Tidak keting-
galan dua institusi aparat 
kewilayahan bersama-sa-
ma ikut melatih kesiapan 

para anggota Paskibra yang 
akan turut memeriahkan 
kemerdekaan RI ini den-
gan melatih kesiapan akhir 
Pasukan Pengibar Bende-
ra (Paskibra) Merah Putih. 
 Para anggota Paskibra seri-
us dalam menjalani latihan, 
agar hasil optimal. “Sudah 
menjadi pilihan dari seki-
an banyak siswa diselek-

si dan ikut seleksi Paski-
bra”, papar Serma Riya  
 “Kalian sebagai penentu 
suksesnya upacara bendera 
peringatan HUT 17 ini nan-
ti, untuk itu tanamkan rasa 
kebanggaan dan jadikan ini 
sebuah kehormatan, karena 
tidak semua siswa bisa ter-
pilih menjadi anggota Paski-
bra”, imbuh Serma Riya 

 Indah (15) salah satu 
siswa mengutarakan, “Rasa 
syukur dan senang serta 
bangga terpilih menjadi 
bagian dari anggota pen-
gibar bendera meskipun di 
tingkat Kecamatan, saya 
bisa mengenal penting-
nya disiplin”. Ucapnya. 
(Agus Kemplu

Jelang HUT RI, Babinsa Kemusu Latih Paskibra  
Baca ke H -8

Koramil Boyolali Bagikan Alat Tulis Gratis

Boyolali, FN-
Upaya dalam membantu ke-
langsungan kegiatan belajar 
mengajar Babinsa Koram-
il 01/ Boyolali Kodim 0724/ 
Boyolali Serda Joko Susanto 
dan Koptu Hardono mem-
berikan bantuan alat tulis 
kepada siswa dan siswi se-
kolah di wilayah binaannya. 
 Pemberian alat tulis terse-
but berupa buku tulis 
yang diberikan di SDN III 
Boyolali, Desa Banaran Ke-
camatan Boyolali Kabupat-
en Boyolali. Sabtu (23/7/22) 

 “Pemberian alat tulis untuk 
anak-anak ini dalam rang-
ka kepedulian kita terhadap 
dunia pendidikan terutama 
untuk murid-murid SDN di 
wilayah binaan,” ujar Babinsa. 
 Eka Nugraha (9) salah satu 
murid di SDN III Boyola-
li sangat senang seka-
li dapat bantuan alat-alat 
tulis dari Pak Babinsa. 
 “Suatu saat nanti saya akan 
menjadi seperti bapak 
itu cita-cita saya,,terima 
kasih pak TNI,” ucap Eka. 
 (Agus Kemplu)

PPKM Di lingkungan Pasar Harjodaksino

Surakarta, FN-
Dalam rangka penanga-
nan virus Pendemi Covid 
-19 khususnya ditempat 
keramaian warga. Babin-
sa Danukusuman Koramil 
04/Serengan Kodim 0735/
Surakarta Serda S.Tito 

melaksanakan kegiatan 
Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) serta pembagian 
masker dalam rangka pen-
anganan Virus Pendemi 
Covid -19 di Pasar Harjo-
daksino jln. Yos Sudarso 

Baca ke H -8
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Bandar Lampung, FN-
Ketua TP PKK Provin-
si Lampung, Riana Sari 
Arinal, menghadiri Peng-
galangan Dana Anak Pen-
derita Kanker dan Lomba 
Mewarnai dalam rangka 
memperingati Hari Anak 
Nasional, di Transmart Ban-
dar Lampung, Sabtu (23/7). 
 Ketua TP PKK, Riana Sari 

Arinal dalam kesempatan-
nya berpesan kepada para 
orangtua yang hadir men-
dampingi, agar dapat men-
didik anak-anaknya menjadi 
anak yang hebat dan cerdas. 
 "Semua anak berhak bahagia. 
Berikan kasih sayang, beri-
kan ketulusan dalam mem-
besarkan dan mendidik anak 
karena mereka inilah harapan 

bangsa Indonesia di masa 
mendatang," kata Riana Sari. 
 Di kesempatan yang sama, 
Riana Sari Arinal mem-
bagikan bingkisan berupa 
snack dan alat tulis bagi 
120 peserta yang terdiri dari 
anak-anak PAUD dan SD. 
 Kegiatan lomba mewarnai 
terselenggara berkat ker-
jasama TP PKK Provinsi 

Lampung, PAUD Provin-
si Lampung dan Lions 
Club Provinsi Lampung. 
 Lions Club merupakan or-
ganisasi sosial NGO inter-
nasional, yang berpusat di 
Amerika Serikat. Salah satu 
pendiri Lions Club Provin-
si Lampung, M. Syarifudin 
mengungkapkan, Lions Club 
bergerak terutama di 5 bidang 

yaitu Kesehatan Mata, Di-
abetes, Kanker pada Anak, 
Pengentasan Kelaparan / 
gizi dan Lingkungan Hidup. 
 Syarifudin berharap, kegia-
tan ini dapat menjadi kegia-
tan rutin setiap tahun guna 
membangun kepercayaan 
diri anak-anak sekaligus 
masyarakat.(Dinas Kominfo-
tik Provinsi Lampung).

221 Jama'ah Haji tiba di Lampura
Lampung Utara, FN- 
221 Jama'ah haji asal kabupat-
en Lampung Utara (Lampura) 
yang tergabung dalam kelom-
pok terbang (Kloter) 11 Kota 
Bandar Lampung telah tiba. 
Kedatangan jamaah haji disam-
but oleh Asisten III, Sofyan me-
wakili Bupati Lampung Utara, 
Budi Utomo di Stadion Sukung 
Kotabumi. Jumat (22/7/2022). 
 Berdasarkan data yang dihim-
pun jamaah haji asal Lampung 
Utara berjumlah 221 ditambah 
1 orang yakni Tim Pendamping 
Haji Daerah (TPHD).  Namun 
dari total keseluruhan yakni 
222 hanya 221 jamaah haji 
yang tiba di Lampung Utara, 
Satu orang tercecer karena visa. 
 Asisten III Pemkab Lampung 
Utara,  Sofyan menyampaikan 
atas nama pribadi dan pemer-
intah mengucapkan selamat 
karena saat ini para jamaah haji 
asal Lampung Utara telah men-
yandang gelar Haji dan Hajah. 
 " Saya berharap kiranya dapat 
semakin menjadi teladan dan 
menjadi penerang dalam ke-
hidupan bermasyarakat dan 
menjadi pribadi yang semakin 
religius dalam mengamalkan 
ajaran Islam," kata Sofyan. 
 Menurut Sofyan, salah satu 
hikmah yang dapat dipetik dari 
menunaikan ibadah haji adalah 
tentang kebersamaan. Dimana 
terang dia, ketika berkumpul 
di Baitul Ka'bah para jamaah 
diperlakukan secara sama dan 

adil tanpa melihat Ras, Suku dan 
latar belakang duniawi lainnya. 
 " Maka sebagai umat Islam, 
kita memiliki tanggung jawab 
yang tidak ringan, karena harus 
mampu menunjukkan diri se-
bagai umat yang baik," ucapnya. 
 Selain itu lanjut Sofyan, Para 
jamah harus mampu mem-
bangun tatanan peradaban 
Islam yang menebarkan per-
damaian, keadilan, toleransi 
dan peduli terhadap sesama 
manusia. Disamping itu juga 
harus mampu membangun 
solidaritas sosial yaitu umat 
yang tidak pernah dilanda ke-
bencian antar sesama manusia. 
 " Oleh sebab itu, mari kita ja-
dikan hikmah haji ini untuk 
membangun kedamaian, mem-
pererat solidaritas dan keber-
samaan serta jangan mudah 
terprovokasi dengan isu yang 
dapat memecah belah," ujarnya. 
 Kepada seluruh jamaah 
haji dan Hajjah asal Lam-
pung Utara, Sofyan berpesan 
agar dapat menjadi seper-
ti air zam-zam yang mampu 
memberikan kesejukan yang 
mendinginkan tubuh dan jiwa. 
 "Karena air zam-zam yang 
mengalir dalam darah dan 
relung hati kita dapat mam-
pu menebarkan kebaikan 
kepada kita semua, kepada 
seluruh manusia yang ada 
di muka bumi ini," tuturnya. 
(Andrian Folta)

Masyarakat Lampung Kagum akan Sosok Seorang Tokoh yang ‘Low Prof

Bandarlampung(FN)- 
Tak bosan-bosan, seorang tokoh 

adat Lampung ini selalu menjadi 
perbincangan menarik dikalangan 

masyarakat Lampung. Apalagi se-
bentar lagi di Indonesia akan me-

masuki pesta demokrasi serentak. 
 Siapa tak kenal sosok mantan Ka-

polda Lampung pada tahun 2016 
yang fenomenal, Irjen Pol. (Purn.) 
Drs. DR. H. Ike Edwin, SH., MH., 
MM., atau biasa orang menyapan-
ya dengan sebutan Dang Gusi Ike 
Edwin, atau bahkan ada juga yang 
memanggilnya hanya dengan 
Dang Ike, ¬jika di Way Kanan da-
lam adat Lampung beliau bergelar 
Suttan Raja Lampung, juga 
Pangeran Gusti Raja Mangkuneg-
ara dari Pesawaran, bahkan dari 
tanah Makassar, Sulsel dipanggil 
Karaeng Makulle, ialah seorang 
tokoh adat Lampung yang ter-
lihat low profile namun meng-
gemaskan bagi semua kalangan 
dan usia, seorang tokoh yang 
selalu menerapkan disiplin diri 
maupun bagi orang disekitarnya. 
 Awak media berkesempatan 
berbincang bersama Dang Ike 
diselah sedang mencukur rambut 
dipemangkas rambut atau lebih 
kerennya barber shop disebelah 

Baca ke H -8

Riana Sari Arinal Hadiri Peringatan Hari Anak Nasional
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Surakarta, FN
 Bertempat di Stasiun 
Kereta Api solo Balapan 
jl Monginsidi kelurahan 
Kestalan kecamatan Ban-
jarsari Babinsa Kelurahan 
Kestalan Koramil 02 Ban-
jarsari kodim 0735 sura-
karta Serda Supriyanto 
bersama security melak-
sanakan pengawasan 
PPKM dan himbuan pro-
tokol kesehatan  kepada  
Penumpang  kereta Api, 
Minggu (24/07/2022). 
 "Pengawasan PPKM 
dilaksanakan di wilayah 
Surakarta terutama di 
stasiun dan terminal 
untuk mengantisipasi 
dan mencegah terhadap 
penyebaran Virus Covid 
-19.di masyarakat teruta-

ma tempat - tempat yang 
rawan terjadinya Penyeb-
arannya ."tegas Supriyan-
to disela-sela kegiatan . 
 "Sosialisasi ,himbuan 
Protokol kesehatan kami 
lakukan kepada penump-
ang serta dengan patroli 
masker dan mengajak 
kepada seluruh calon 
penumpang untuk selalu 
matuhi protokol penanga-
nan Covid 19 sesuai den-
gan yang telah di tetapkan 
oleh pemerintah dalam 
rangka Pengendalian , 
penanganan serta tinda-
kan pencegahan Covid 
19 di Masyarakat khu-
susnya wilayah Surakar-
ta."pungkas Supriyanto. 
(Arda 72)

Ada Apa Serda Supriyanto Sambangi Stasiun
 Balapan Solo, Ini Jawabannya Gubernur Arinal Djunaidi Ajak Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Beri Kontribusi 
Lampung Tengah, FN
Gubernur Lampung Ari-
nal Djunaidi mengajak 
Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat (LPM) mem-
berikan kontribusi posi-
tif dalam mewujudkan 
Provinsi Lampung ber-
jaya.
Hal itu disampaikan Gu-
bernur saat menghadi-
ri HUT LPM RI ke- 22 
bertajuk “Bersama Ban-
gkitkan Aksi Nyata Pem-
berdayaan Masyarakat 
Menuju LPM Berjaya” di 
Taman Wisata Embung, 
Kampung Tanjung Anom, 
Kecamatan Terusan 
Nunyai, Lampung Ten-
gah, Minggu (24/7/2022).
“Mari kita bergerak ber-
sama, satukan tekad terus 
berkarya bersama LPM 
Lampung Berjaya,” ujar 
Arinal.
Pada HUT LPM RI ke- 
22 itu, Gubernur Arinal 
mendapatkan penghar-
gaan LPM Award 2022 
sebagai Tokoh Pember-
dayaan Masyarakat Desa 
karena telah menggagas 

program Kartu Petani 
Berjaya (KPB), Smart 
Village dan dalam menja-
ga kelestarian kehutanan 
bagi masyarakat.
Penghargaan itu diserah-
kan oleh Ketua Umum 
DPP LPM RI Ahmad 
Doli Kurnia Tandjung 
didampingi Ketua DPD 
LPM Provinsi Lampung 
Ahmad Bastian SY.
Arinal mengatakan 
Pemerintah Provinsi 
Lampung sendiri terus 
berkomiten dalam mema-
jukan desa, salah satunya 
melalui program unggu-
lan Provinsi Lampung, 
yaitu Desa Berjaya.
Selanjutnya, Pemerintah 
Provinsi Lampung juga 
terus membuat trobosan 
baru berupa program-pro-
gram unggulan yaitu 
Smart Village yang ter-
koneksi dengan e-Samdes 
(elektronik Samsat Desa).
“Ini untuk memudahkan 
pembayaran pajak kend-
araan bermotor dan juga 
DesaMart sebagai pe-
layanan memenuhi kebu-

tuhan pokok masyarakat, 
serta menampung dan 
menjual hasil produk 
masyarakat sekitar,” ka-
tanya.
Arinal menyebutkan ter-
hadap Implementasi KPB 
yang berintegrasi den-
gan Smart village dan 
BUMDES sebagai wadah 
penyaluran kebutuhan 
petani terkait sarana dan 
prasarana pertanian sep-
erti benih, pupuk, pem-
biayaan, kelembagaan 
dan pemasaran.
Untuk itu, menurut Arinal 
keberadaan LPM Provin-
si Lampung diharapkan 
mampu memposisikan 
dan menunjukkan eksis-
tensi dalam membantu 
Pemerintah Desa seka-
ligus sebagai mitra Pe-
merintah Provinsi Lam-
pung.
 “Yaitu dalam mensin-
ergikan dan menyelaras-
kan perencanaan Pem-
bangunan Desa dengan 
perencanaan Pembangu-
nan Provinsi Lampung,” 
katanya.

Diusia yang ke-22, Arinal 
meminta LPM lebih bisa 
berkembang dan maju da-
lam memberikan kontri-
busi positif dalam proses 
pembangunan yang ada 
di desa.
“Mengajak LPM Provin-
si Lampung untuk bersa-
ma-sama bersinergi den-
gan program Pemerintah 
dalam meningkatkan 
kesejahteraan, partisipasi 
dan swadaya masyarakat 
di Provinsi Lampung,” 
katanya.
Sementara itu, Ketua 
Umum DPP LPM RI Ah-
mad Doli Kurnia Tand-
jung mengatakan ke-
hadiran LPM untuk bisa 
melihat secara langsung 
keadaan masyarakat se-
sungguhnya dan LPM 
di tingkat desa menjadi 
ujung tombak sekaligus 
indikatornya.
“Dari segala aspek, desa 
secara konsentrasi penuh 
untuk membangun. Dan 
saya melihat Tanjung 
Anom ini bisa menjadi 
pilot project dari semua 

rencana konsep strategi 
tentang pengembangan 
desa,” ujar Ahmad. 
Ahmad menyebutkan pe-
san Gubernur Lampung 
agar LPM di Provinsi 
Lampung sebagai mitra 
pemerintah untuk ter-
us bekerja bersama da-
lam pembangunan mas-
yarakat.
“LPM bersama Ba-
pak Gubernur bersama 
membangun masyarakat 
Provinsi Lampung untuk 
semakin maju lagi ke de-
pannya,” katanya.
Dalam rangka memeri-
ahkan HUT LPM ke- 22, 
dilakukan penanaman 
pohon sebanyak 2.022 
pohon dan menebar se-
banyak 20.000 benih ikan 
mujair dan nila.
Pada kesempatan itu, 
diberikan juga bantu-
an satu unit mobil am-
bulance dari Gubernur 
Lampung untuk DPD 
LPM Provinsi Lampung.
(Adpim)

Amoxsa Band Rilis Lagu “Restu Dari Surga

Tulang Bawang, FN
Amoxsa Band, Anda pas-
ti masih ingat dengan 
nama Band asal Lam-
pung ini. Didunia musik 
nama Band yang memi-
liki 5 personil ini sudah 
tidak asing lagi, den-
gan berbagai judul lagu 
yang dirilis beberapa 
kali dichannal Youtube, 
Layar kaca juga hadir 
ditengah-tengah pang-
gung hiburan.
Dimasa situasi pandemi 
ini nama Amoxsa jarang 
muncul dipanggung 
hiburan, setelah merilis 
lagu terakhirnya, sela-
ma ini ketidak kemun-

culannya ternya tidak 
diam, group kaula muda 
ini ternyata menggarap 
lagu yang menyentuh 
hati kaula muda.
Lagu yang baru saja di 
lounchingkan ini mem-
buat para pendengarnya 
menjadi baper,. Seak-
an-akan lagu tersebut se-
dang dialami sipenden-
gar. Setiap reff lagu yang 
dibawakan oleh Amoxsa 
Band ini membuat kaula 
muda yang sedang pa-
tah hati menjadi bangkit 
kembali, karena putusn-
ya cinta yang lama akan 
mendapat penggan-
ti yang baru dan lebih 

baik.
Mau tahu, lagu apa yang 
dirilis Amoxsa Band, Ku-
kutip sedit Liriknya, “In 
sya Allah Tuhan merestui 
cinta kita dalam membi-
na sebuah mahligai cinta 
akupun mengharap ker-
idhoannya karena telah 
kutemukan diri mu in sya 
Allah Tuhan telah memi-
lih diri mu untuk menjadi 
teman seumur hidupku”, 
sekilas lirik lagu ini saja 
sudah baper, bagaimana 
syair selanjutnya.
Menurut vokalis Amoxsa 
Band Pyan, Ia menga-
takan bahwa lagu yang 
dirilis ini sebagai lagu 

pertama ditahun 2022..
“Selama masa pandemi 
covid-19 ini kami senga-
ja membuat lagu yang 
menyentuh hatinkaula 
muda, apalagi ini san-
gat merasuk kejiwa saat 
pembawa lagunya dapat 
melantunkan dengan 
iringan nafas dan hati, 
semoga lalu kami ini 
dapat menghibur dan 
mudah dihafal oleh pe-
nikmat lagu dari Amoxsa 
Band”. Ujarnya
 Manager Amoxsa Band 
Mustaqim, Ia berharap 
Band asal Lampung ini 
dapat mendunia. “Jud-
ul lagu yang diRilis oleh 

personil ini berjudul 
‘Restu Dari Surga’ diri-
lis tanggal 24 April 2022 
kemarin dan dapat di 
didengarkan atau down-
load di Apk maupun link 
iTunes, Spotfy, Jook dan 
Deezer atau ikuti chan-
nal Youtube Amoxsa 
Band Official”. Jelasnya 
pada rekan media
 Personil Amoxsa Band 
dari Tulang Bawang Lam-
pung ini terdiri dari Pyan 
(Vokalis), Fery (Drumer), 
Ichad (Bass), Yoga (Key-
board) dan Arif (melo-
di). Lagu-lagu yang 
dibawakan merupakan 
ciptaannya sendiri. (*)

Anggota Koramil 10/Wuryantoro Ikuti Yasinan Di Rumah Almarhum Serda Sunardi
Wonogiri, FN-
Komandan Koramil 10/
Wuryantoro Kapten Cpl 
Eko Joko yang diwaki-
li oleh Bati Tuud Pelda 
Rohmat beserta anggota 
Koramil, mengikuti Aca-
ra Yasinan, Tahlilan dan 

Do’a yang diperuntukan 
kepada Alm. Serda Sunar-
di, Sabtu(23/7) Malam.
Alm. Serda Sunardi ada-
lah Anggota Koram-
il 10/Wuryantoro yang 
meninggal dunia karena 
sakit dan kegiatan Yasin-

an yang dilaksanakan 
bertepatan dengan 40 
hari(empat puluh hari) 
beliau wafat, untuk mn-
girimkan do’a serta me-
minta Kesehatan dan 
Keselamatan untuk kita 
semua, ucap Bati Tuud.

Tahlil di rumah Almar-
hum Serda Sunardi dilak-
sanakan Ba’da Isya, yang 
dipimpin oleh Ustadz  
Muhammad Irfan Pandu, 
juga kerabat/karib Al-
marhum dan Warga seki-
tar.

Dirinya menambahkan, 
kehadirannya bersama 
anggota pada kegiatan 
tahlil di rumah keluarga 
almarhum adalah sebagai 
salah satu wujud turut be-
lasungkawa, (Arda 72).

Bandarlampung, (FN) – 
Lazuardi Geovani terpilih 
secara aklamasi sebagai 
Ketua wilayah Satuan Siswa 
Pelajar dan Mahasiswa 
(Sapma) Pemuda Pancasila 
(PP) Provinsi Lampung.
Masa bhakti selama tiga 
tahun, Geo (sapaan akrabn-
ya) mengutarakan kedepan 
Sapma akan lebih Produk-
tif dengan program-pro-
gram yang bervariatif dan 
siap mengibarkan pataka 
Sapma PP keseluruh pen-
juru provinsi lampung se-
bagaimana visi yang akan 
diusung kedepan.
Saat ini ada 8 Cabang Sap-
ma PP di Lampung. Ia 
berharap dimasa kepemi-
mpinannya semua pengurus 
cabang dapat memberi kan 
kontribusi di daerah nya 
masing-masing dan berper-
an aktif dalam setiap kegia-
tan sosial kemasyarakatan, 
juga tanggap terhadap isu-
isu strategis, jelasnya pada 
media, Sabtu (23/7/2022).
Musyawarah Wilayah 
(Muswil) Ke-II Sapma 

dilaksanakan di Lembaga 
Mutu Penjamin Pendidikan 
(LPMP), Lampung 22-23 
Juli 2022.
“Saya ucapkan banyak-ban-
yak terimakasih kepada 
seluruh keluarga besar Sap-
ma PP Lampung, semoga 
Sapma PP menjadi perahu 
selancar pergerakan Milen-
ial dan Generasi pembawa 
perubahan di Provinsi Lam-
pung”, imbuhnya.
Geo juga menjelaskan, 
untuk satu tahun kedepan 
fokus kami adalah pem-
benahan di pengurus ting-
kat cabang agar perkaderan 
di Sapma PP terus berjalan 
dan melalui perkaderan kita 
bisa melahirkan kader-kad-
er Sapma PP yang potensi-
al dan bisa membesarkan 
nama besar organisasi, tut-
upnya.
Turut hadir dalam pelan-
tikan Forkopimda Provin-
si Lampung, Organisasi 
Kemasyarakatan dan Or-
ganisasi Kemasyarakatan 
Pemuda (OKP) Provinsi 
Lampung. (*)

Geovani Lazuardi Nahkodai 
Sapma PP Lampung

Koramil Boyolali Bagikan 
Alat Tulis Gratis
Boyolali, FN
Upaya dalam membantu 
kelangsungan kegiatan 
belajar mengajar Babin-
sa Koramil 01/ Boyolali 
Kodim 0724/ Boyolali 
Serda Joko Susanto dan 
Koptu Hardono mem-
berikan bantuan alat 
tulis kepada siswa dan 
siswi sekolah di wilayah 
binaannya.
Pemberian alat tu-
lis tersebut beru-
pa buku tulis yang 
diberikan di SDN III 
Boyolali, Desa Banaran 
Kecamatan Boyolali Ka-
bupaten Boyolali. Sabtu 
( 23/7/22)

“Pemberian alat tulis 
untuk anak-anak ini da-
lam rangka kepedulian 
kita terhadap dunia 
pendidikan terutama 
untuk murid-murid SDN 
di wilayah binaan,” ujar 
Babinsa.
Eka Nugraha (9) salah 
satu murid di SDN III 
Boyolali sangat senang 
sekali dapat bantuan 
alat-alat tulis dari Pak 
Babinsa.
“Suatu saat nanti saya 
akan menjadi seper-
ti bapak itu cita-cita 
saya,,terima kasih pak 
TNI,” ucap Eka. (Agus 
Kemplu)
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Sebay Lampung Gelar RKA 2022

Bandar Lampung, (FN) - 
Solidaritas Perempuan (SP) 
Sebay Lampung yang fokus 
pada isu - isu perempuan 
dengan tujuan utama yaitu 
menciptakan inisiatif perger-
akan Perempuan dari setiap 
lini dan berjuang secara aktif 
melakukan campaign, aksi, 
pendampingan terhadap per-
empuan yang mengalami 
penindasan.
 Armayanti Sanusi Ketua SP 
Sebay Lampung, minggu 
(24/7) sore mengatakan, un-

tuk meneguhkan Perjuangan 
Politik Feminis dibutuhkan 
masukan dan rekomendasi 
dari anggota. Oleh karenanya 
digelar Rapat Konsultasi An-
ggota (RKA) 2022 sejak sab-
tu kemarin hingga hari ini di 
Boemi Kedaton Resort.
 “Rapat Koordinasi Anggota 
(RKA) kali ini mengangkat 
tema “Meneguhkan Posisi 
Politik Feminis Gerakan Sol-
idaritas Perempuan Sebay 
lampung”.Ujar Arma.
 Menurut Arma RKA mer-

upakan rapat pengambilan 
keputusan tertinggi komuni-
tas SP Sebay Lampung yang 
dilaksanakan setiap tahun, 
dimana dalam kegiatan ini 
anggota dapat saling meli-
hat sejauh mana kinerja yang 
dilakukan pengurus SP dalam 
menjalankan mandat organi-
sasi.
 Selaras dengan tema yang 
ada, diharapkan setelah RKA 
ini, anggota Solidaritas per-
empuan secara internal mam-
pu berdaulat selain atas diri 

juga keluarga lalu lingkungan 
sekitarnya.
 Selain itu anggota didorong 
untuk menularkan semangat 
tersebut dalam perempuan 
akar rumput, daerah binaan 
serta kader dan stakeholder 
yang berkepentingan lainnya 
untuk mewujudkan kedaula-
tan perempuan seperti per-
empuan pesisir, perempuan 
konflik tanah dan juga per-
empuan buruh migran yang 
sampai hari ini masih men-
galami diskriminasi, pelang-

garan hak dan kerentanan ke-
kerasan bahkan tindak pidana 
perdagangan Orang.
 “Terdapat 5 orang anggota 
baru yang telah disahkan da-
lam kegiatan RKA SP Sebay 
Lampung sabtu kemarin, An-
ggota baru tersebut merupa-
kan volunteer yang telah aktif 
mengikuti berbagai kegiatan 
serta telah memenuhi pers-
yaratan sebagai anggota ses-
uai dengan AD/ART organi-
sasi.” Imbuh Arma 
Arma berharap anggota baru 

yang ada mampu berkontri-
busi penuh dalam perjuangan 
gerakan solidaritas perem-
puan merebut kedaulatan per-
empuan di berbagai aspek.
 “Kami berharap juga agar 
perempuan akar rumput serta 
perempuan pemimpin dapat 
melindungi kepentingannya, 
Dan terus semangat memper-
tahankan wilayah kelolanya.” 
Tutup Armayanti Sanusi yang 
juga Dewan Pengawas Walhi 
Lampung.(*AR/IN)

Kodim 0410/KBL Laksanakan 
Upacara Bendera Tingkatkan 
Jiwa Nasionalisme

Bandar Lampung, (FN)
Kodim 0410/ Kota Bandar 
Lampung laksanakan up-
acara bendera. Sejumlah 
Prajurit dan PNS mengikuti 
upacara dengan khidmat.
 Dalam hal ini, Pasiter Ko-
dim 0410/KBL Mayor Inf 
Sinaga bertindak sebagai 
Inspektur upacara bendera 
di Markas Kodim 0410/KBL 
Kota Bandar Lampung, pada 
Senin 25 Juli 2022. 
 Di kesempatan yang ada 
Mayor Sinaga mengatakan 
bahwa Upacara tersebut 
merupakan salah satu buk-
ti kecintaan terhadap tanah 
air serta upaya meningkat-
kan sikap disiplin.
 Menurutnya Pasiter, mengi-
kuti upacara bendera 

juga dapat menumbuh-
kan karakter bangsa serta 
menumbuhkan jiwa Nasi-
onalisme bagi Prajurit dan 
PNS.
 Selain itu, Sebagai kegiatan 
yang dilaksanakan secara 
rutin pada setiap hari senin 
upacara bendera bertujuan 
memperkuat persatuan dan 
kesatuan bangsa serta Neg-
ara Kesatuan Republik In-
donesia (NKRI).
 "Dengan berdiri dan hor-
mat kepada sang saka 
merah putih yang diirin-
gi lagu indonesia raya 
maka Kepribadian yang 
baik akan tumbuh jika kita 
menghayati pelaksanaan 
upacara bendera,” Pungkas 
Pasiter. (*)

Diklat Jurnalistik  Salah Satu Upaya Meningkatkan 
Sumber Daya Manusia dalam Dunia Pers

Bandar Lampung. (FN)
Gubernur Lampung Arinal 
Djunaidi diwakili Kepa-
la Dinas Komunikasi, In-
formatika dan Statistik 
Provinsi Lampung Ganjar 
Jationo membuka  Diklat 
Jurnalistik Tingkat Dasar 
Dewan Pimpinan Wilayah 
(DPW) Komite Wartawan 
Pelacak Profesional Indo-
nesia (KOWAPPI) Provin-
si Lampung Tahun 2022 
bertempat di Kantor AEKI, 
Provinsi Lampung, Senin 
(25/07/2022). 
 Dalam kesempatan itu, 
Kepala Dinas Komunikasi, 
Informatika dan Statistik 
Provinsi Lampung Gan-
jar Jationo menyampaikan 

ucapan selamat atas pelak-
sanaan Diklat Jurnalistik 
Tingkat Dasar DPW KOW-
APPI Provinsi Lampung,
 "Saya mengucapkan se-
lamat atas dilaksanakannya 
Diklat Jurnalistik Tingkat 
Dasar Dewan Pimpinan 
Wilayah (DPW) Komite 
Wartawan Pelacak Profe-
sional Indonesia (KOW-
APPI), Pimpinan DPRD 
dan Gubernur Lampung 
Tandatangani Raperda Per-
tanggungjawaban APBD 
2021 sebagai upaya untuk 
meningkatkan profesion-
alisme, wawasan dan etika 
wartawan dalam melak-
sanakan tugas jurnalistik." 
Ungkapnya.

 Selain itu Ganjar Jationo 
menyampaikan harapan Gu-
bernur Lampung atas pelak-
sanaan Diklat Jurnalistik 
ini sebagai salah satu upaya 
meningkatkan sumber daya 
manusia dalam dunia pers,  
ini tentunya akan mem-
bawa kemajuan terhadap 
dunia jurnalistik Provinsi 
Lampung dalam membina 
jurnalis agar lebih bertang-
gung jawab, profesional dan 
menjunjung tinggi kode etik 
jurnalistik.
 Gubernur Lampung 
melalui Kepala Dinas Ko-
munikasi, Informatika dan 
Statistik Provinsi Lampung 
juga mengajak para jur-
nalis untuk menunjukkan 

sikap optimistisme dan pro-
fesional di tengah situasi 
pandemi ini agar ekonomi 
masyarakat dapat aktif, ke-
percayaan publik juga ter-
lihat, pembangunan dapat 
berjalan sehingga akan ter-
jadi pembangunan mental 
rohani maupun pembangu-
nan fisik di masyarakat
 Diakhir, Kepala Dinas Ko-
munikasi, Informatika dan 
Statistik Provinsi Lampung 
Ganjar Jationo menyam-
paikan pesannya secara 
pribadi,
 "Hati-hati dan mari kita 
menjaga seluruh keper-
cayaan publik kepada in-
stansi pemerintah maupun 
dari masyarakat ke mas-

yarakat. Hati-hati dalam 
penyampaian berita hoax 
atau informasi yang belum 
terkonfirmasi kebenarannya 
karena itu punya dampak 
yang luas di era digital ini." 
pesannya.
 Hadir dalam Diklat terse-
but, Walikota Bandar Lam-
pung diwakili oleh Kadis 
Kominfo Kota  Bandar 
Lampung Ahmad Nurizki 
Erwandi, Kapolda Lam-
pung diwakili Kasubbid 
Penmas Bidang Humas Pol-
da Lampung AKBP Rahmat 
Hidayat, Kajati  diwakili  
Kepala Seksi Penerangan 
Hukum Kejati Lampung, 
Kejati Lampung  I Made 
Agus Putra Adnyana. (*)

Babinsa Serengan Distribusikan 
Obat Paket 1 ke warga 
Surakarta, FN-
Babinsa Kelurahan Seren-
gan Sertu E Lau We Kora-
mil 03/Serengan Kodim 
0735/Surakarta  mengan-
deng Linmas  melak-
sanakan pemberian obat 
Paket 1 kepada warga 
yang terpapar covid 19 
bertempat di Jln. Brotojoyo 
Rt 02/15 Serengan Kota 
Surakartadi, Senin pukul 
09.00 Wib (25/07/2022) 
Sertu E Lau We menyalur-
kan obat yang di berikan 
dari kodim 0735/Surakarta 
kepada warga binaan yang 

mana warga An. Nicola Me-
riana Hiularisa, Jenis Ke-
lamin : Perempuan, Umur 53 
Tahun. Dalam pemberian 
obat Paket 1 ini adalah wu-
jud kedekatan babinsa dan 
wujud kepedulian babinsa 
terhadap warga binaan. 
Dengan perhatian yang kita 
berikan setidaknya dapat 
membangkitkan semangat 
warga yang terpapar covid 
19 agar semangat dan tidak 
merasa di kucilkan   serta 
untuk meningkatkan imu-
nitas warga, pungkasnya 
(Agus Kemplu)
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UMKO adakan Pameran Karya Fotografi 

Lampung Utara, (FN)-

 Mahasiswa Prodi Ilmu 
Komunikasi Univer-

sitas Muhammadiyah 
Kotabumi (Umko), Lam-
pung Utara (Lampura), 

mengadakan pameran 
karya fotografi dengan 
mengusung tema ‘Melu-

kis Asa Melalui Mata 
Kamera’ itu, bertempat di 
Lantai 2 Gedung Fakul-

tas Hukum dan Ilmu 
Sosial (FHIS), Senin 
(25/7/2022).

 Ketua pelaksana, Uly 
Istiqomah mengatakan, 
diadakannya pameran ini 
sebagai ajang pembuktian 
Umko dengan menampil-
kan karya-karya maha-
siswa prodi ilmu komu-
nikasi.
 “Karya yang dipamer-
kan meliputi, landscape 
fotografi, human interest, 
street fotografi, feature 
fotogradi, dan panning 
fotografi,” ujar Uly.
 Menurut dia, pameran 
tersebut tidak hanya dii-
kuti oleh mahasiswa ilmu 
komunikasi semester 6 
(angkatan 2019). Namun 
dibuka secara umum bagi 
masyarakat Lampung 
Utara yang memiliki ke-
mampuan dibidang itu. 
Secara tidak langsung, 
Umko memberi panggu-
ng untuk masyarakat luas 
dengan tujuan menarik 
banyak pengunjung yang 
datang untuk melihat foto 
yang dipamerkan serta 
mempromosikan UMKO.
Sementara itu, Ketua Pro-

di Ilmu Komunikasi, Lo-
via Evanne, S.K.M., M.I.
Kom. menyampaikan, 
sebanyak 70 foto dipa-
jang dalam pameran itu. 
Dia berharap mahasiswa 
lulusan Umko memiliki 
skil termasuk fotografi 
profesional. 
 “Sehingga kedepan 
mampu mendokumenta-
sikan gambar dengan in-
dah dan bermakna,”   kata 
Ka. Prodi Lovia.
Bagi adik-adik yang be-
lum memutuskan un-
tuk kuliah, Umko masih 
membuka pendaftaran 
gelombang tiga hingga 
bulan Agustus 2022 men-
datang.
 “Semoga hadirnya prodi 
ilmu Komunikasi akan 
menjawab tantangan dun-
ia kerja maupun industri 
saat ini dan akan datang. 
Dan kegiatan ini dapat 
berkala dilakukan,” tan-
dasnya. 
(Andrian Folta)

Mahasiswi Prodi Bisnis Digital Kampus The 
Best ini Muli III Kota Bandarlampung 2022

 Bandar Lampung, (FN)

Zafira Tsaqifah, 
mahasiswi Pro-
di Bisnis Digital 

Institut Informatika dan 
Bisnis (IIB) Darmajaya 
dinobatkan menjadi Muli 
III Bandarlampung 2022, 
di Stadion Mini Way 
Dadi, Sukarame, Sabtu 
(23/7/22).
Mahasiswi semester IV 
ini tidak menyangka 
dapat lolos tiga besar da-
lam ajang Pemilihan Muli 
Mekhanai Kota Bandar-
lampung 2022. “Alham-
dulillah untuk ajang Muli 
Mekhanai Bandarlam-
pung 2022 ini memang 
dari awal sudah ada niat 
untuk bisa masuk ke 3 

besar. Walaupun sempat 
merasa juga, bisa enggak 
ya masuk sampai tiga be-
sar,” ucapnya.
Fira–biasa dia disapa–
mengucapkan rasa syukur 
bisa memberikan hasil 
terbaik. “Alhamdulillah 
atas izin Allah dan usaha 
semua berjalan dengan 
baik,” ujarnya.
Fira juga sebelumnya 
sudah pernah mengikuti 
ajang serupa tahun 2018, 
Putri Hijab Lampung. 
“Saya dan teman-teman 
Muli Mekhanai lainnya 
akan melakukan sosial-
isasi, branding, dan pro-
mosi kepada masyarakat 
Kota Bandarlampung un-
tuk lebih sadar lagi akan 

potensi kota kita tercin-
ta terutama pada bidang 
pariwisata,” bebernya.
Fira juga akan membantu 
memanfaatkan kearifan 
lokal untuk mengem-
bangkan ekonomi dan 
pariwisata di Kota Ban-
darlampung. “Terima 
kasih atas dukungan dari 
teman-teman dan kampus 
dalam ajang Muli Me-
khanai Bandarlampung 
2022,” tuturnya.
Sementara, Ketua Prodi 
Bisnis Digital IIB Dar-
majaya, M. Ariza Eka 
Yusendra, S.P., M.M., 
mengaku sangat bangga 
atas prestasi yang diraih 
oleh mahasiswi Pro-
di Bisnis Digital dalam 

ajang Pemilihan Muli 
Mekhanai Kota Bandar-
lampung 2022.
 “Semoga dengan dia-
manahkan menjadi Muli 
III Kota Bandarlampung 
2022 juga dapat men-
genalkan Prodi Bisnis 
Digital kepada khalayak 
di Bandarlampung, nasi-
onal maupun internasion-
al,” ungkapnya.

Kaprodi berharap 
torehan yang 
dicapai oleh Za-

fira Tsaqifah juga akan 
memacu prestasi maha-
siswa/i Prodi Bisnis Dig-
ital lainnya. “Selamat dan 
jalankan tugas dengan 
baik,” tutupnya.
Selain Zafira, terdapat 

Nanda Nina Aulia mer-
upakan mahasiswi Pro-
di Manajemen yang di-
nobatkan sebagai Muli 
Harapan II Kota Ban-
darlampung. Kemudi-
an, Feby Angraini juga 
mahasiswi Prodi Mana-
jemen yang dinobatkan 
sebagai Muli Pariwisata 
Kota Bandarlampung.
Selanjutnya, Mekhanai 
Persahabatan Kota Ban-
darlampung diraih Mu-
hammad Rafli Alfazri 
dari Prodi Sistem Kom-
puter dan Widya Antika 
Prodi Akuntansi yang 
dinobatkan sebagai Muli 
Content Creative Kota 
Bandarlampung. (**)

Polres Lamtim Ajak Siswa Patuhi 
Lantas dan Bijak Bermedsos

LAMPUNG TIMUR, (FN) 
– Police Go To School 
menjadi salah satu cara 
penyampaian himbau-
an dan edukasi kepa-
da siswa-siswi yang 
dilakukan oleh Polres 
Lampung Timur, Polda 
Lampung.
 Hal tersebut dilaku-
kan oleh Satuan Lalu 
Lintas Polres Lampung 
Timur pada Senin 
(25/07/2022) pagi di 
SMK N 1 Sukadana.

 Pada Kesempatan terse-
but, Kapolres Lampung 
Timur AKBP Zaky Alka-
zar Nasution melalui 
Kasat Lantas Iptu Bima 
Alief Caesar Gumilang 
yang diwakilkan oleh 
Kanit Kamsel Aipda 
Haris Nasution, menjadi 
pembina upacara pada 
upacara bendera pagi 
tadi.
 Di kegiatan tersebut 
Haris menyampaikan 

Baca ke H -11
Polda Lampung Diskusi Panel Bersama 

Peserta Sespimti Dikreg ke-31 Tahun 2022
Bandar Lampung,(FN) 
– Kapolda Lampung Ir-
jen Pol. Akhmad Wiya-
gus  diwakili Wakapolda 
Lampung Brigjen Pol 
Drs. Subiyanto mengiku-
ti kegiatan diskusi pan-
el bersama peserta didik 
Sespimti Polri Dikreg 
Ke-31 T.A. 2022 yang 
dilaksanakan di Rupa-
tama Polda Lampung, 
Senin (25/7/2022).
 Pembahasan kali ini 
mengenai tentang Strate-
gi Polri Dalam Menjaga 
Stabilitas Kamtibmas Da-
lam Rangka Mendukung 
Pemulihan Ekonomi dan 
Reformasi Struktural.
Hadir dalam kegiatan pe-
jabat utama Polda Lam-
pung, Para Kapolres/ta 
serta wakil rektor bidang 
kemahasiswaan Unila, 
Tokoh masyarakat, per-
wakilan Pemimpin Re-
daksi (Pemred) media.
 Diskusi panel dalam 
rangka Praktek Kerja 
Dalam Negeri (PKDN) 
peserta didik Sespimti 

Polri yang dilaksanakan 
dari tanggal 25 juli sam-
pai 29 juli dengan metode 
pengamatan (observasi) 
diskusi yang difokuskan 
kejahatan ekonomi di 
wilayah Polda Lampung.
 Pada tahun ini peserta 
Sespimti Polri Dikreg 
ke-31 TA 2022 diikuti 7 
peserta didik yang terdiri 
dari 4 peserta didik Polri 
dan 3 peserta didik dari 
TNI. Didampingi Perwira 
pendamping Brigjen Pol. 
Mamat Surahmat.
 Wakapolda Lampung 
Brigjen Pol. Subiyanto 
menyampaikan “Seka-
rang Polda Lampung tel-
ah berkerjasama dengan 
unsur TNI dan stakehold-
er terkait upaya penanga-
nan kejahatan ekonomi 
Provinsi Lampung,” 
ujarnya.
 Ini merupakan wujud 
implementasi transforma-
si organisasi dan penga-
wasan menuju Polri yang 
Presisi, tutup Subiyanto. 
(*/dd/penmas)

24 Juli-2022-CS-6.indd   6 26/07/2022   08.27.40



7mediafaktanews.com
Edisi 643- 27 Juli 2022SambunganSurat Kabar Umum

Media Partner
Lampungvisual.com

mediafaktanews.comTlep-0823-7711-1476 E-mail: junaidiismail1976@gmail.com. Rek. Bank Lampung No. Rk. 380.03.02.65148.8-An. Junaidi Terbit Perdana  SKU Fakta News 1 September 2007

Mukhlis Basri Sambangi
bakaran.
Mukhlis juga berharap 
pemerintah daerah dan 
warga yang mampu turut 
menyalurkan bantuan 
guna meringankan beban 
korban. 
"Saya harap juga warga 
yang lain turut memban-
tu para korban, sesama 
warga  sudah sepantasn-
ya kita ringankan beban 
mereka (korban)," Tutur 
Anggota DPR RI Fraksi 
PDI Perjuangan itu.
Mantan Bupati Lampung 

Barat 2 periode ini juga 
meminta agar masyarakat 
lebih berhati-hati terha-
dap ancaman kebakaran 
di pemukiman, khusus-
nya pemukiman padat 
penduduk.
"Lebih hati-hati lagi, an-
caman ini bisa muncul 
kapan saja, Semoga ke 
depan kita lebih aman 
dari ancaman bencana 
kebakaran ini," Tutup 
Bendahara Umum Bagu-
na PDI Perjuangan.(*)

Mukhlis Basri Gelar Senam Sicita
Gedung Surian, Sumber-
jaya dan Air Itam. Hal ini 
untuk  memasyarakatkan 
olahraga melalui senam 
Sicita. 
 Beragam ekspresi kegem-
biraan dan semangat dari 
peserta senam massal itu. 
Semua peserta yang hadir 
antusias, untuk mengikuti 
senam Sicita itu, apalagi 
panitia menyiapkan  door 
prizze, seperti sepeda, 
alat memasak dan lainnya
 Menurut Anggota Komi-
si 1 DPR RI dari Fraksi 
PDI Perjuangan itu, Se-
belumnya PDI Perjuan-
gan menggelar senam 
ini secara serentak di 
seluruh Indonesia. Na-
mun pihaknya ingin lebih 
memasyarakatkan olah-
raga, dengan cara yang 
menyenangkan di kam-
pung halamannya.
 Selain itu, dalam senam 
ini juga mengandung pe-
san moral. Sebab, melalui 
kegiatan olahraga ini PDI 
Perjuangan  mengajak 
masyarakat untuk bero-
lahraga demi kesehatan 
badan dan jiwa seper-
ti moto PDI Perjuangan 
yakni bangunlah jiwa dan 
badannya.  
 Tidak hanya kader partai, 
tetapi juga masyarakat 
umum. Olahraga sangat 
penting untuk menjad-
ikan badan kita menja-
di sehat dan kuat, Kata 
Mantan Bupati Lampung 
Barat 2 Periodd itu.
Sementara itu, Anggota 
Fraksi PDI Perjuangan 
DPRD Lampung Barat, 
Sri Wijayanti menga-
takan,  pelaksanaan se-

nam massal Sucita hari 
ini, adalah inisiatif dari 
Bapak Muhlis Basri yang 
bertujuan untuk lebih 
mengenalkan olahraga 
senam pada masyarakat.
Dia mengatakan, olahra-
ga menjadi penting untuk 
membangun mentalitas, 
seorang pemimpin juga 
perlu melakukan latihan 
jiwa raga.
Kita memerlukan rasa 
cinta tanah air ini. Mema-
hami ajaran-ajaran Bung 
Karno, tanpa rasa cinta 
tanah air tidak akan mun-
cul pengabdian hidup” 
Lanjutnya.
Usai senam Mukhlis Bas-
ri dan isteri menyantap 
bakso dari para pedagang 
bakso yang sengaja diun-
dang ke rumahnya untuk 
disantap bersama oleh pe-
serta senam.
 "Bakso adalah makan 
sejuta umat, disetiap pe-
losok ada penjual bakso 
dan semua kalangan mas-
yarkat menggemarinya" 
ujar Mukhlis.
 Pemilik warung nam-
pak begitu girang, "Kami 
senang sekali, apalagi 
Pak Mukhlis dan ibu ikut 
makan bakso buatan kami 
kami," kata .mbak Iyem 
penjual bakso yang turut 
diundang.
 Dalam kegiatan itu turut 
hadir, Ketua DPRD Lam-
pung Barat, Edi Novial, 
Ketua Karang Taruna 
Lampung Barat Ahmad 
Ali Akbar, Kapolsek 
Sumberjaya Kompol 
Hafri.dan Dan Ranmil 
Sumberjaya Kapten Iwan 
Sudrajat. (*)

eka,” tuturnya.
 Menurut Puan, konstitusi 
UUD 1945 telah mengatur 
pemberian perlindungan 
dan jaminan hak asasi ma-
nusia (HAM), termasuk hak 
memperoleh kesejahteraan 
bagi anak. Untuk mereal-
isasikan hal tersebut, DPR 
saat ini tengah menginisiasi 
Rancangan Undang-undang 
Kesejahteraan Ibu dan Anak 
(RUU KIA).
 “RUU KIA digagas untuk 
menciptakan sumber daya 
manusia (SDM) unggul 
yang akan membawa Indo-
nesia semakin maju,” sebut 
Puan.
 Lewat RUU KIA, Negara 
punya kewajiban member-
ikan penyelenggaraan kes-
ejahteraan yang baik untuk 
ibu dan anak. Dengan mem-
beri kesejahteraan bagi ibu, 
kata Puan, maka Negara 
juga memastikan terciptan-
ya kesejahteraan untuk anak 
sebagai generasi penerus.
 “RUU KIA bertujuan un-
tuk mewujudkan rasa aman 

serta tenteram bagi ibu dan 
anak. Termasuk meningkat-
kan kualitas hidup ibu dan 
anak yang lebih baik untuk 
mencapai kesejahteraan la-
hir dan batin,” ungkap man-
tan Menko PMK itu.
 Lebih lanjut, Puan menga-
takan RUU KIA akan men-
jamin upaya penghormatan, 
pemajuan, perlindungan 
dan pemenuhan hak bagi 
ibu dan anak. Kemudian 
juga untuk melindungi ibu 
dan anak dari tindakan ke-
kerasan, penelantaran dan 
segala tindak diskriminat-
if serta pelanggaran HAM 
lainnya.
 “Dengan RUU ini, DPR 
berharap sistem penyeleng-
garaan kesejahteraan anak 
akan lebih terarah, terpadu 
dan berkelanjutan dalam 
sistem kesejahteraan sosial 
nasional,” ujar Puan.
 Cucu Proklamator RI Bung 
Karno itu menyebut, RUU 
KIA memungkinkan setiap 
anak Indonesia mendapat 
pendampingan dari kelu-

arga. Puan pun menyoroti 
betapa pentingnya penye-
diaan fasilitas kesehatan 
yang terpadu bagi anak se-
jak ia masih berada dalam 
kandungan yang diatur da-
lam RUU KIA.
 “Tentunya juga terkait 
hak mendapatkan ASI, hak 
mendapat sarana/prasarana 
penunjang di fasilitas umum 
seperti tempat bermain, 
hingga tempat penitipan 
anak di tempat kerja dan 
di lokasi penyedia layanan 
lainnya,” paparnya.
 Dengan tema HAN 2022 
‘Anak Terlindungi, Indone-
sia Maju’, Puan mengajak 
masyarakat untuk selalu 
memberikan perlindungan 
kepada anak. Salah satunya 
lewat dukungan terhadap 
RUU KIA yang sudah men-
jadi RUU Inisiatif DPR.
 “Kita harus jaga sebaik-bai-
knya anak-anak yang akan 
menjadi generasi emas 
bangsa. Generasi unggul, 
Indonesia pun akan semakin 
unggul,” tutup Puan. (*)

Puan: HAN 2022 Harus Jadi

Gubernur Lampung Memperoleh
Timur, Tanggamus, Tulang 
Bawang, Way Kanan, Bandar 
Lampung, Metro.
Menteri PPPA Bintang Pus-
payoga menjelaskan, Peng-
hargaan Provila dan KLA 
diberikan kepada daerah 
yang memiliki komitmen 
tinggi untuk mendukung 
pemenuhan hak anak dan 
perlindungan khusus anak. 
Evaluasi dilakukan untuk 
mengukur capaian kinerja 
serta pelaksanaan 24 indika-
tor yang telah ditetapkan dan 
pada akhirnya, diberikan da-
lam 5 kategori yaitu Pratama, 
Madya, Nindya, Utama, dan 
KLA.
 Sementara itu, Kepala Dinas 
Pemberdayaan Perempuan 
Dan Perlindungan Anak 
Provinsi Lampung Fitrian-
ita Damhuri, S.STP, M.Si, 
menyatakan bahwa Pemer-
intah Provinsi Lampung 
berkomitmen dalam upaya 
perlindungan anak dan pem-
berdayaan perempuan, hal 
tersebut sesuai dengan Visi 
Gubernur "Rakyat Lampung 
Berjaya" dan Misi No.3, 
yakni Mengembangkan upa-
ya perlindungan anak, pem-

berdayaan perempuan, dan 
kaum difabel.
 "Salah satu dukungan Gurb-
ernur terhadap pelaksanaan 
KLA di Kabupaten/Kota 
se-Provinsi Lampung yaitu 
melalui pembinaan, penga-
wasan, dan pendampingan 
kepada kabupaten/kota ter-
hadap pemenuhan hak anak 
dan perlindungan khusus 
anak melalui penyelenggaran 
KLA baik kebijakan, pro-
gram maupun kegiatan yang 
sesuai dengan amanat perun-
dang-undangan," ucap Kadis 
Fitrianita 
 Atas dasar tersebut dan 
diraihnya Penghargaan KLA 
di 15 kabupaten/Kota, Pe-
merintah Pusat melalui Ke-
mentrian PPPA memberikan 
penghargaan Provinsi Layak 
Anak (Provila) Tahun 2022 
kepada Gubernur Lampung.
 Penghargaan KLA Tahun 
2022 diberikan kepada 312 
Kabupaten/Kota yang terdi-
ri dari 8 kategori utama, 66 
kategori nindya, 117 kategori 
madya, 121 kategori prata-
ma. Selain itu, diberikan pula 
Penghargaan Provinsi Layak 
Anak kepada 8 Provinsi. (*).

Syafiuddin Muas Kembali Ketuai Masjid

 Dalam pemilihan yang di-
mulai pukul 08:00 hingga 
pukul 11:00 ini, Drs. Syaf-
uddin Muas, MPd., unggul 
telak atas rivalnya Drs. H 
Gani Bazar, SH MH.
 Hasil pantauan di lokasi, 
dari 156 orang mata pilih 
dan yang hadir 99 orang, 
Syafiuddin Muas mempe-
roleh 86 suara sedangkan 
Gani Bazar mengantongi 
11 suara. Sementara ada 2 
suara yang rusak dan dinya-
takan tidak sah.
 Sekedar informasi, se-
belumnya, Warga menunjuk 
Ketua demisioner Syafiud-
din Muas sebagai PJs ketua 
Masjid Al-Muttaqin yang 
tugas pokoknya menyeleng-
garakan pemilihan secara 
demokratis paling lambat 
dua bulan. Dengan demi-
kian, di tangan Syafiuddin 
pemilihan ketua Masjid 
paling lambat pada bulan 
Agustus harus telah terlak-
sana. 
 “Nah, ini syukur Alhamdul-
illah belum Agustus sudah 
terlaksana pemilihan. Saya 
memegang amanah dua 
bulan untuk mengadakan 
pemilihan secara demokra-
tis, ini telah kita selengga-
rakan,” papar Syafiuddin 
dalam pidato singkatnya 

pasca terpilih. 
 “Terimakasih atas partisi-
pasi jamaah Masjid yang 
telah menyelenggarakan pe-
milihan secara demokratis 
ini,” pungkas mantan Sek-
dakab Tanggamus itu.
 Sementara itu, Gani Ba-
zar tampak legowo dengan 
kekalahannya. Bagi Gani, 
Menang kalah sudah biasa 
dalam sebuah kontestasi. 
Terlebih ini adalah pemi-
lihan ketua Masjid yang 
membutuhkan orang yang 
mampu bersinergi dengan 
jamaahnya.
 “Bagus, saya kira prosesi 
ini betul-betul menjalan-
kan prosedur tata cara de-
mokratis, bukan soal kalah 
menang sudah biasa. Kalah 
memang agak kecewa. Tapi 
ini kepercayaan kawan-ka-
wan yang menaruh percaya 
kepada pak Syafiuddin. In-
syaallah mudah-mudahan 
ini terwujud harapan-hara-
pan kita semua,” ujar Gani 
usai pengumuman hasil pe-
milihan. 
 Saya sendiri sambung 
Gani, memang lebih con-
dong kepada beliau, Alham-
dulillah kita masih punya 
pemimpin Masjid yang 
sinergi, memikirkan kepen-
tingan orang banyak dan 

ini semuanya lebih kepada 
Yang Maha Kuasa, Lillahi-
taala. Apa yang dilakukan 
kita semuanya adalah amal 
jariah kami semua dan kita 
semua yang sudah melaku-
kan pemilihan. 
 Partisipasi itu sangat baik. 
Masjid ini sebagai wadah 
untuk meningkatkan amal 
ibadah seluruh ummat mus-
lim siapa pun yang bisa ma-
suk sini menjadi kewajiban 
bagi kita-kita disini untuk 
membina, menjaga keber-
sihannya, keberadaannya, 
pengembangannya, kemu-
dian syiar Islamnya, kemu-
dian juga pengajian-penga-
jiannya. 
 “Itu yang penting untuk 
meningkatkan kualitas ah-
lak kita, mental dan spiri-
tual kita yang ada di Mas-
jid dan lingkungan sekitar 
Masjid, khususnya RT 06, 
RT 07 dan RT 017. Tiga 
RT ini yang dilingkupi oleh 
Masjid Al-Muttaqin,” tutup 
Gani Bazar.
 Prosesi acara yang diikuti 
oleh jamaah Masjid 
Al-Muttaqin hingga selesai 
itu, diakhiri dengan makan 
siang bersama dan dilan-
jutkan dengan sholat berja-
maah. (*)

Kuatkan Ketahanan Pangan
maupun OPT (Organisme 
Pengganggu Tanaman).
“Cabe merupakan tanaman 
yang cukup sensitif, jadi 
memang harus memberi-
kan perawatan yang ekstra 
dan optimal agar produk-
sinya pun maksimal. Hal 
ini tentunya menjadi hara-
pan bagi insan Petani guna 
meningkatkan taraf pere-
konomiannya. Apalagi saat 
ini harga Cabe masih relatif 
tinggi, tak pelak memberi-
kan keuntungan tersendiri. 
Untuk itu, rajin - rajinlah 
merawatnya”, pesan Babin-
sa kepada Petani
Ditempat terpisah,  Dan-
posramil 05/PC Pelda Ad-
lin Lubis menambahkan, 
Pendampingan yang dilaku-
kan oleh Babinsa mer-
upakan upaya peran aktif 
sebagai Aparat Komando 
Kewilayahan (Apkowil) da-
lam rangka meningkatkan 

perekonomian dan men-
guatkan swasembada pan-
gan nasional. 
 “Dalam kegiatan pendamp-
ingan di lapangan, Babinsa 
menghimbau Petani agar se-
lalu melakukan perawatan 
tanaman secara intens, rutin 
memupuk dan rajin mem-
bersihkan lahan dari rumput 
liar yang dapat mengham-
bat tumbuh kembangnya 
tanaman. Yakinlah, Babinsa 
akan senantiasa setia dan 
sedia membantu masyarakat 
kapanpun dan dalam kondi-
si apapun”, tegas Danpos.
 Dalam momen tersebut, 
Babinsa juga menyematkan 
ultimatum dari Pimpinan 
TNI AD manakala masih 
ada lahan yang sekiranya 
masih tidur dan cocok untuk 
digarap, maka agar dapat 
segera dimanfaatkan supaya 
menjadi lahan produktif. (*)

Lima Dosen ini Raih 
stari, S.Kom., M.Cs. se-
laku ketua dan anggota 
Yulmaini, S.Kom., M.Cs. 
dan Ir. Suhendro Yusuf 
Irianto, M.Kom., Ph.D. 
dengan judul “The Pro-M 
Ranking Based Meth-
od to Alleviate Sparsity 
Problem in Collaborative 
Filtering”.
Joko Triloka, M.T., Ph.D. 
selaku ketua dan ang-
gota Adi Sapto Raharjo, 
S.Kom. dengan judul 
“Comparison of Machine 
Learning Classification 
Algorithms Determining 
the Distributed Denial 
of Service Network At-
tacks (DDoS)”. Keliman-
ya juga telah melakukan 
penandatanganan kontrak 
pada pekan lalu terkait re-
search grant.
 Kepala Lembaga Pene-

litian dan Pengabdian 
Masyarakat (LPPM) IIB 
Darmajaya, Dr. Sri Le-
stari, S.Kom., M.Cs., 
mengucapkan syukur Al-
hamdulillah atas didapa-
tnya matching grant ker-
ja sama IIB Darmajaya 
dengan UniMAP. “Ada 
lima dosen dari Fakul-
tas Ekonomi dan Bisnis 
(FEB) tiga orang dan 
Fakultas Ilmu Komputer 
dua orang,” bebernya.
Dia berharap ke depan 
semakin banyak dosen 
yang mendapatkan hibah 
dari luar negeri. “Semoga 
dosen lainnya juga bisa 
mendapatkan hibah dari 
luar negeri dan menjadi 
pendorong untuk melaku-
kan penelitian secara 
berkelanjutan,” tutupnya. 
(**)

PPKM Di lingkungan Pasar Harjodaksino
Kelurahan Danukusuman 
Kecamatan Serengan Kota 
Surakarta. Sabtu, pukul 
09.00 wib, 23 Juli 2022 
 Kegiatan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Mas-
yarakat(PPKM) ini rutin 
dilaksanakan di wilayah 
Surakarta terutama di-
tempat tempat Wedan-
gan, Restauran, Swalayan 
serta Pasar Tradisional 
maupun pasar Modern 
yang rentan terhadap 
penyebaran Virus Covid 
-19, ungkap Serda Tito 

 Pemberlakuan Pem-
batasan Kegiatan Mas-
yarakat ini untuk mence-
gah dan memutuskan rantai 
penyebaran Virus pendemi 
Covid -19 dan memberikan 
pengertian serta himbuan 
kepada Pedagang maupun 
pengunjung agar selalu 
mematuhi semua prosedur 
Protokol Kesehatan serta 
mewajibkan kepada semua 
masyarakat untuk me-
makai masker, pungkasnya 
(Agus Kemplu)

Masyarakat Lampung Kagum akan Sosok
kediamannya Lamban Gedung 
Kuning (LGK), Kecamatan Su-
karame, Kota Bandar Lampung, 
tempat dimana masyarakat 
Lampung diperkenankan untuk 
belajar tentang sejarah budaya 
keadatan Lampung. Beliau men-
gatakan agar terlihat tetap rapih. 
 “Ya Dang ini gak terbiasa dengan 
rambut yang sudah agak panjang 
dikit, kalo dipotongkan biar sela-
lu terlihat rapih lah,” candanya. 
 Obrolan menjadi menarik ke-
tika masuk kepercakapan men-
genai pemilihan Gubernur 
Lampung 2024 mendatang. 
Dang Ike yang mempunyai se-
juta ide cemerlang ini hanya 
melempar senyum khasnya. 
 “Dang ini sebenarnya tidak terla-
lu ambisius, begini aja Dang se-
benarnya sudah senang kok, dan 
alhamdulillah Allah sudah mem-
berikan rizkinya yang luar biasa,” 
elak Sang Jenderal  yang hobi 
makan di warung emperan ini. 
 Namun saat ditanya soal bisik-
bisik masyarakat yang sudah 
tersebar, bagaimana jika ada ses-
eorang yang melirik mendoron-
gnya maju di Pilgub Lampung 
2024. Dengan nada santai ia 
menjawab hanya ingin ibadah. 
 “Ya kalau memang bener ada 
seseorang yang mau loyal ke-
pada Lampung dan ingin Lam-
pung lebih baik lagi, gak mas-

alah, tapi Dang ini hanya ingin 
ibadah, bukan mencari duniawi, 
Allah sudah memberikan rizki 
yang tak terhingga, Dang ha-
nya ingin Lampung mendapat 
predikat Provinsi terbaik di In-
donesia, menjadi Provinsi den-
gan tingkat kriminalitas yang 
rendah. Malu... tanah kelahiran 
kita selalu dicap buruk,” ucapnya. 
 Saat disinggung soal jika Ibu L 
melirik beliau untuk men_sup-
port_ penuh pada pilgub 2024, 
yang diketahui karna kedeka-
tan _angkon muakhi_nya. 
 “Ah.. bisa aja kamu,” tawan-
ya dengan mimik sumringah. 
 “Memang semua di dunia ini ti-
dak ada yang tidak mungkin, jadi 
mungkin saja jika Ibu L karna 
loyalitasnya kepada Lampung dan 
mau melirik Dang untuk memba-
ngun Lampung agar bisa lebih 
baik daerah lainnya karna kerja 
keras bersama dan membangun 
bersama,” katanya sedikit serius. 
Selain itu, ternyata tak sedikit 
juga yang mengenal dan meng-
ingat kepribadian beliau, seorang 
yang memiliki wawasan luas 
serta pengalaman dan pengabdi-
annya di 13 Provinsi dan hampir 
250 Kabupaten/Kota se-Indone-
sia, sehingga sangat paham ten-
tang Persatuan Kesatuan Indo-
nesia , adat istiadat dan budaya 
dari suku-suku di Indonesia , 

serta toleransi dan kedamaian.  
 Ini menurut beberapa masyarakat 
sudah terbukti saat beliau berdinas 
di tanah Lampung (saat menjabat 
Kapolda Lampung pada tahun 
2016) maupun diluar Lampung. 
Oleh karenanya, tidak mengher-
ankan bila menjelang Pilkada 
Lampung sosok beliau ini selalu 
pasti dan masuk dalam polling 
bakal calon Gubernur Lampung. 
 “Itu kata rakyat , ya kita hanya bisa 
ucapkan terima kasih,  yang jelas 
beribadahlah di dunia untuk nanti 
di akhirat, jabatan itu amanah Al-
lah SWT. Bukan sekedar jadi uca-
pan saja atau biar keren, biar dapat 
gengsi , biar bisa sok kuasa dan 
biar bisa pamer-pamer,” katan-
ya sambil senyum-senyum kecil. 
Dilain sisi, Syarif, pemuda pemi-
lik Barber Shop yang berasal dari 
Gunung Suwoh ini saat ditanya-
kan tentang kepribadian Dang 
Ike, ia mengatakan, “Terus terang, 
saya sangat senang bisa kenal 
dengan Dang Ike, sosok yang 
ramah kepada siapa saja, suka 
berbagi. Dang juga sering mem-
berikan ide-ide cemerlang dan 
motivasi kepada saya,” kata Syar-
if yang masih duduk dibangku se-
kolah demi membiayai keluarga 
dan sekolah adiknya dikampung 
sambil senyum malu dibelakang 
Dang Ike. (Sumber Rilis**)

Polres Lamtim Ajak Siswa
beberapa pesan Kam-
seltibcar Lantas mau-
pun himbauan Kamtib-
mas.
 “Dalam kesempatan 
ini saya sampaikan ke-
pada adik-adik SMK 
N 1 Sukadana untuk 
dapat bersama-sama 
menjadi pelopor kes-
elamatan berlalu lin-
tas dengan tetap me-
matuhi peraturan lalu 
lintas seperti meleng-
kapi surat-surat kend-
araan, menggunakan 
helm saat berkendara, 
jangan berbonceng 
lebih dari 2 orang, ikut-
ikuan gank motor, bal-
ap liar, yang terutama 
juga kami imbau untuk 
penggunaan knalpot 
standard pabrik agar ti-
dak mengganggu ken-
yamanan bersama,” im-
bau Haris.
 “Selain dari imbauan 
lalu lintas, kepada adik-

adik juga kami imbau 
untuk bisa bijak dalam 
menggunakan media 
sosial yang kini tengah 
marak dengan beri-
ta-berita hoax atau ber-
ita bohong. Jangan asal 
share sebelum dicari 
kebenarannya,” Ujar 
Haris.
 Kegiatan yang diikuti 
oleh 500 siswa dan de-
wan guru ini terlaksana 
dengan lancar dan ter-
tib. Dalam pelaksanaan 
kegiatan ini juga, ber-
harap dapat mening-
katkan kehadiran Polri 
di tengah masyarakat 
khususnya pelajar ser-
ta dapat menangkal 
hal-hal yang berkai-
tan dengan pelang-
garan lalu lintas juga 
untuk meningkatkan 
siswa-siswi bijak dalam 
bermedia sosial. (*/hu-
mas/lamtim)
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Pimpinan DPRD dan Gubernur Lampung Tandatangani Raperda Pertanggungjawaban APBD 2021
Bandar Lampung, (FN)–
Pimpinan DPRD Provin-
si Lampung menggelar 
Rapat Paripurna dalam 
rangka Pengesahan Per-
tanggungjawaban Pelak-
sanaan APBD Provinsi 
Lampung Tahun Angga-
ran 2021, di Ruang Sidang 
DPRD Provinsi Lampung, 
Rabu (20/7/2022).
 Dalam kesempatan 
tersebut, DPRD Provinsi 
Lampung melalui Juru 
Bicara Badan Anggaran 
DPRD Provinsi Lampung, 
Darlian Pone, meminta 
seluruh Dinas dan Badan 
di lingkungan Pemer-
intah Provinsi Lampung 
agar lebih kreatif dalam 
meningkatkan kiner-
janya, misalnya dengan 
terus menjalin sinergi 
dengan Pemerintah Pu-
sat, Pemerintah Kabu-
paten/Kota serta perusa-
haan-perusahaan besar 
sehingga meskipun den-
gan anggaran terbatas, 
pembangunan dapat 
tetap terlaksana dengan 
baik.
 DPRD Provinsi Lampung 
juga merekomendasikan 
beberapa hal kepada 
OPD di lingkungan Pe-
merintah Provinsi Lam-
pung terkait pelaksa-
naan anggaran.
 Pertama, Kepada seluruh 
OPD supaya lebih cer-
mat dalam membuat pe-
rencanaan program atau 
kegiatan dan lebih mem-
prioritaskan kegiatan 
yang langsung berman-
faat bagi masyarakat, 
terutama saat Covid-19.
 Kepada Tim Angga-
ran Pemerintah Daerah 
(TAPD) Provinsi Lam-
pung, agar dalam mem-
berikan anggaran kepa-
da OPD sesuai dengan 

kebutuhan prioritas mas-
ing-masing OPD.
 Kemudian meminta 
seluruh OPD, agar pada 
setiap laporan anggaran 
untuk diperinci secara 
jelas per kegiatan. Tera-
khir, agar dalam meren-
canakan belanja modal 
dan operasional lebih 
proporsional sesuai den-
gan aturan yang ada.
 Sementara itu, didalam 
rapat paripurna, Gu-
bernur Arinal menyam-
paikan apresiasi dan 
penghargaan yang set-
inggi-tingginya kepada 
Pimpinan dan para An-
ggota Dewan yang ter-

hormat, Badan Anggaran 
dan Fraksi-fraksi yang 
telah mencurahkan tena-
ga, pikiran dan waktu 
serta bersedia melaku-
kan koordinasi yang baik 
dan intensif selama pros-
es pembahasan Raperda 
ini.
 “Sehingga menghasil-
kan kesepakatan bersa-
ma terhadap Rancangan 
Peraturan Daerah ten-
tang pertanggungjawa-
ban Pelaksanaan Ang-
garan Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi 
Lampung Tahun Angga-
ran 2021,” kata Guber-
nur.

Gubernur Arinal juga 
mengungkapkan, berb-
agai masukan, saran dan 
juga kritik yang disam-
paikan terhadap sub-
stansi Rancangan Pera-
turan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belan-
ja Daerah Provinsi Lam-
pung Tahun Anggaran 
2021, maupun pelaksa-
naan program kegiatan 
pembangunan, baik pro-
gram kegiatan yang tel-
ah dilaksanakan maupun 
yang akan dilaksanakan, 
menjadi referensi untuk 
terus melakukan pem-

benahan dan perbaikan 
di kemudian hari.
 “Guna tercapainya Pro-
gram dan Kegiatan yang 
berdaya guna dan ber-
hasil guna untuk mewu-
judkan masyarakat yang 
lebih sejahtera di Provin-
si Lampung,” kata Gu-
bernur.
 Selanjutnya, Gubernur 
Arinal menyebutkan, 
rancangan peraturan 
daerah tentang Pertang-
gungjawaban Pelaksa-
naan Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Daerah 
provinsi Lampung Tahun 
Anggaran 2021 yang tel-
ah mendapat persetu-

juan DPRD Provinsi Lam-
pung akan disampaikan 
kepada Menteri Dalam 
Negeri Republik Indo-
nesia untuk dievaluasi 
sesuai dengan amanat 
pasal 195 ayat 1 Peratur-
an Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 12 ta-
hun 2019 tentang Penge-
lolaan Keuangan Daerah.
 Didalam Rapat Paripur-
na juga dilakukan Pen-
andatanganan Raperda 
tentang Pertanggung-
jawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Daerah 
Provinsi Lampung Tahun 
Anggaran 2021 oleh Gu-

bernur Lampung ber-
sama Ketua dan Wakil 
Ketua DPRD Provinsi 
Lampung.
Hadir dalam Rapat Par-
ipurna Ketua dan Wakil 
Ketua DPRD Provinsi 
Lampung, Forkopimda 
Provinsi Lampung, Plh. 
Sekdaprov Lampung, Staf 
Ahli Gubernur, Para Asis-
ten Setdaprov Lampung, 
Pejabat Pimpinan Ting-
gi Pratama di lingkun-
gan Pemprov Lampung, 
Kepala BPK Perwakilan 
Provinsi Lampung, Kepa-
la BPKP Perwakilan 
Provinsi Lampung. 
(Advertorial)

Bandar Lampung, (FN)-
Dosen dan mahasiswa 
Institut Informatika dan 
Bisnis (IIB) Darmajaya 
memberikan pelatihan 
IT kepada anak-anak Ru-
mah Asuh As Sakinah. 
Kegiatan diawali den-
gan Internet Sehat dan 
Aman (Insan) pada Sab-
tu (2/7/22), di Rumah 
Asuh As Sakinah den-
gan pemateri Ari Widi-

antoko, S.Kom., M.Tech. 
 Kemudian, pada Sabtu 
(23/7/22) digelar Pela-
tihan Microsoft Word 
dengan pemateri Nurf-
iana, S.Kom., M.Kom di 
Laboratorium Komput-
er IIB Darmajaya. Dua 
kegiatan tersebut dii-
kuti 20 anak-anak Ru-
mah Asuh As Sakinah 
dengan 2 pengurus. 
 Pengabdian Masyarakat 

diketuai oleh Rahmalia 
Syahputri, S.Kom., M.Eng.
Sc., dengan anggota Jaka 
Darmawan, S.E., M.Ak.; 
Nurfiana, S.Kom., M.Kom; 
Triowali Rosandy, S.Kom., 
M.T.I.; dan Ari Widiantoko, 
S.Kom., M.Tech. Peng-
abdian masyarakat juga 
melibatkan dua orang 
mahasiswa Prodi Teknik 
Informatika Bagus Dwi 
Prasetyo dan Winarko. 

 Rahmalia Syahputri 
mengatakan kegiatan 
pelatihan ini merupakan 
kewajiban dirinya ber-
sama rekan dosen lain 
serta mahasiswa dalam 
pelaksanaan Tri Darma 
Perguruan Tinggi yak-
ni pengabdian kepada 
masyarakat. “Pelatihan 
bertujuan untuk mem-
berikan keterampilan 
hidup (life skill) berba-

sis teknologi informasi 
kepada anak asuh. Be-
rupa internet sehat dan 
aman (Insan) dan aplikasi 
perkantoran (word, ex-
cel, power point ting-
kat dasar),” ungkapnya. 
 Kegiatan pelatihan ini, 
lanjut dia, sebagai ke-
berlanjutan dari kegiatan 
pengabdian budikdam-
ber dan IT pada tahun 
sebelumnya. “Memak-
simalkan peran dosen 
dalam mengembangkan 
masyarakat yang pa-
ham teknologi informasi 
melalui kegiatan pela-
tihan dan pendampin-
gan yang berkelanjutan 
dan terarah,” terangnya. 
 Rahmalia –biasa dia 
disapa – juga memak-
simalkan keterlibatan 
mahasiswa dalam kegia-
tan pengabdian kepa-
da masyarakat sebagai 
bekal untuk kehidupan 
bermasyarakat kedepan-
nya. “Pelatihan juga akan 
dilakukan setiap bulan 
hingga awal tahun 2023 
untuk meningkatkan ke-
mampuan IT anak-anak di 
Rumah Asuh As Sakinah,” 
pungkasnya. (**)

Dosen dan Mahasiswa IIB Darmajaya Ajari Puluhan Anak-anak Rumah Asuh Ketua TP. PKK Provinsi Lampung 
Salurkan Bantuan
Bandar Lampung, (LV)
Ketua TP. PKK Provin-
si Lampung, Riana Sari 
Arinal, bersama 15 OPD 
di lingkungan Pemer-
intah Provinsi Lampung 
menyerahkan bantu-
an Siger (Saatnya Ikut 
Bergerak Untuk Rakyat 
yang Membutuhkan), di 
Halaman Kantor Dekra-
nasda Provinsi Lampung, 
Jumat (22/7).
Dalam kegiatan tersebut, 
Riana Sari menyerahkan 
bantuan Siger berupa 
paket sembako seban-
yak 200 paket dalam 
rangka memperingati 
Hari Keluarga Nasional 
dan 200 paket sembako 
dalam rangka mempe-
ringati Hari Anti Narko-
ba Internasional. Secara 
simbolis, bantuan terse-
but diserahkan kepada 
keluarga kurang mampu 
dan korban Napza.
Selain itu, Perwakilan Pe-
lindo II Cabang Panjang 
juga menyerahkan ban-
tuan berupa 6 unit laptop 
bagi SLB di Provinsi Lam-
pung.
Riana Sari menungkap-

kan, Gerakan Siger yang 
diinisiasi oleh dirinya 
pada Maret 2020, tel-
ah menginspirasi juga 
diikuti oleh berbagai 
lapisan masyarakat.
Kepada perwakilan 15 
OPD dan kader PKK yang 
hadir, Riana Sari mengin-
struksikan agar dalam 
menyalurkan bantuan 
Siger tersebut dipriori-
taskan bagi masyarakat 
yang membutuhkan di 
lingkungan sekitar.
 “Tidak masalah besar 
kecilnya jumlah, tidak 
masalah banyak sedik-
itnya isi, yang penting 
adalah niat dan keikh-
lasan bapak ibu semua 
dalam berbagi kepada 
sesama,” kata Riana Sari.
 Hadir dalam kegiatan, 
Pengurus TP PKK Provin-
si Lampung, Perwakilan 
Pelindo II Cabang Pan-
jang, Perwakilan DWP 15 
OPD diantaranya Inspek-
torat Provinsi Lampung, 
Bapenda, BPKAD, Dinas 
Kesehatan, Dinas Sosial, 
Dinas Perindag.(Dinas 
Kominfotik Provinsi Lam-
pung).
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