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HUT UMKM ke - 5 Pemprov Lampung Launching Aplikasi Pasar 
Berjaya dan Ojesa untuk Dorong Peningkatan Perekonomian UMKM

BANDARLAMPUNG 
  Pemerintah Provinsi Lam-
pung mendorong peningkatan 
perekonomian Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (UMKM) 
meskipun di tengah pandem-
ic Covid-19 melalui launching 

aplikasi Pasar Berjaya dan Oje-
sa (Ojek Sahabat Wanita).
Launching dilakukan betepa-
tan dengan HUT UMKM ke-5 
oleh Wakil Gubernur Lampung 
Chusnunia Chalim (Nunik), di 
Halaman Kantor Dinas Kop-

erasi & UKM Provinsi Lam-
pung, Bandarlampung, Rabu 
(12/8/2020).
Dalam acara bertema “Mere-
tas Jalan UMKM Unggulan 
Untuk Mewujudkan Kedau-
latan Ekonomi Bangsa” ini, 

launching aplikasi Pasar Ber-
jaya dan Ojesa ditandai den-
gan penekanan tombol sirine.
Menurut Wagub Nunik, Pe-
merintah Provinsi Lampung  
terus berkomitmen mendorong 
UMKM di Provinsi Lampung.

“Pemerintah Provinsi membu-
ka kesempatan seluasnya untuk 
berkolaborasi dengan siapapun. 
Kita akan dorong semaksimal 
mungkin pengusaha-pengusaha 
pemula di provinsi Lampung 
Hukum UKM -Baca ke H 11
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IIB Darmajaya – Pegadaian Area 
Lampung Jalin Sinergi

Wakil Ketua, dan 2 Hakim PT Tanjungkarang Ikuti 
FGD Eksistensi Alat Bukti Elektronik

Bandar Lampung-
Badan Litbang Diklat Mahkamah Agung RI  menyelenggarakan 
Focus Group Discussion (FGD) terkait dengan kegiatan penelitian 
tentang Eksistensi Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan di In-
donesia. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Tulip, Bandar 
Lampung pada Rabu-Kamis (11-12/8/2020) dipandu oleh Cecep 

BANDARLAMPUNG-
Institut Informatika dan 
Bisnis (IIB) Darmajaya 
melakukan Sinergi Bisnis 
Melalui Duta Literasi Pega-
daian serta Penyediaan dan 

Pemanfaatan Layanan Pro-
duk dan Jasa PT Pegadaian 
(Persero).
Sinergi diwujudkan dengan 
penandatanganan kerjasama 
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Tempat Pengobatan Alternatif Tidak Luput Dari Pengawasan Babinsa
Cilacap - 
  Sebagai upaya untuk memu-
tus mata rantai penyebaran 
Covid-19, Koramil Jajaran 
Kodim 0703/Cilacap melalui 
para Babinsanya, terus bersin-
ergi dengan instansi terkait 
lainnya melaksanakan berb-
agai kegiatan mulai dari woro 
woro, pemantauan di wilayah 
perbatasan, operasi masker 
hingga mendatangi wargan-
ya yang akan atau sedang 
melaksanakan kegiatan ha-
jatan agar pelaksanaannya 
mematuhi protokol kesehatan. 

  Tak terkecuali tempat pen-
gobatan alternatif juga menja-
di sasaran Babinsa dan Dinas 
Kesehatan untuk di kunjungi 
apakah tempat tersebut me-

matuhi aturan yang diber-
lakukan oleh pemerintah yang 
standar protokol kesehatan. 
Salah satunya yang dilakukan 
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Bersama Pemkab, UPPA Polres Tanggamus Gelar Sosialisasi Perlindungan Anak
Tanggamus-
Kepala Unit Perlindun-
gan Perempuan dan Anak 
(Kanit UPPA) Satreskrim 
Ipda Primadona Laila, SH. 
bersama Pemkab Tang-
gamus melaksanakan so-
sialisasi pengembangan 
Perlindungan Anak Terpa-
du Berbasis Masyarakat 
(PATBM), Rabu (12/8/20).
 Kegiatan digelar di Balai 
Pekon Talang Padang Ke-
camatan Talang Padang 
Kabupaten Tanggamus dii-
kuti oleh perwakilan ang-
gota PATBM Kecamatan 
Talang Padang, Gunung 

Alip dan Pugung.
Difase adaptasi kebiasaan 
baru terhadap para peserta 
sosialisasi yang berjumlah 
30 orang tersebut digelar 

dengan tetap melaksanakan 
protokol kesehatan baik 
cuci tangan, jaga jarak 
maupun penggunaan mask-
Hukum UKM -Baca ke H 11
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40 Warga Di Lampura Jalani Swabtest

LAMPUNG UTARA-
Sebanyak 40 warga di Kabupaten 
Lampung Utara diambil swabtest, 
Kamis (13/8/2020), pasca kegiatan 
salah satu partai politik di bilangan 
Kotabumi yang dilaksanakan be-
berapa hari lalu. Sebab ada salah 

satu diantara peserta yang hadir 
terkonfi rmasi positif covid 19 yang 
hadir. 
 “Sehingga dilaksanakan langkah 
prenpensif guna mencegah penye-
baran covid-19 dimasa newnormal. 
Langkah-langkah yang diambil ini 

atas dasar sinergitas antara jaja-
ran pengurus dan gugus tugas ini 
dilakukan sebagai upaya antisipasi 
penyebaran covid-19 karena ingin 
memastikan dan memutus mata 
rantai wabah berbahaya tersebut, 
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Jaga Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan, Ibu Riana Arinal 
Bagikan Masker kepada Masyarakat Metro dan Lampung Timur
METRO-
 Ketua Tim Penggerak PKK 
Provinsi Lampung Riana Sari Ari-
nal membagikan 1.000 masker 
kepada masyarakat di Kecamatan 
Metro Barat, Kota Metro, dan 
1000 masker di Kecamatan Met-
ro Kibang, Kabupaten Lampung 
Timur, Kamis (13/8/2020). 
 Pembagian masker ini sebagai 
bentuk kepedulian Ibu Riana Sari 
Arinal untuk ikut berkontribusi 
sebagai mitra pemerintah dalam 
rangka pencegahan dan penanga-
nan Covid-19 di Provinsi Lam-
pung. 
 Dengan hastag PKK#Gebrak-
Masker, Ibu Riana Sari Arinal in-
gin masyarakat terus disiplin dalam 
menerapkan protokol kesehatan 

seperti menggunakan masker, rajin 
cuci tangan, jaga jarak dan mengh-
indari kerumunan.
 Ibu Riana berpesan agar sesama 
warga saling mengingatkan meng-

gunakan masker. “Mudah-muda-
han masyarakat bisa memberikan 
pemahaman dan disiplin yang 
sama. Serta saling mengingatkan 

MAJALENGKA- 
 Dalam rangka Hari Anak Nasion-
al, Polres Majalengka mendapa-
tkan penghargaan sebagai Pol-
res Ramah Anak dari Dr. Seto 
Mulyadi, selaku Pendiri Yayasan 
Kakzeto Putra Perkasa sekaligus 
Penggagas dan Ketua Gerakan 
Nasional Polisi Sahabat Anak, 
Penghargaan diberikan oleh Dr. 
Seto Mulyadi atas pencanangan 
Polres Ramah Anak yang kali 
pertama dipelopori Polres Maja-
lengka melalui Zoom Meeting,  
bertempat di Aula Sindangkasih 
Polres Majalengka pada Rabu 
(12/8).
 Diinformasikan oleh Kabid Hu-
mas Polda Jabar kombes Pol. Drs. 
S. Erlangga bahwa penghargaan 
yang diberikan berupa penga-
nugerahan sebagai Polres Maja-

lengka Ramah Anak dan keber-
hasilan Polres Majalengka dalam 
memberikan pelayanan dan hak 
kepada anak.
  Melalui Zoom meeting Dr. Seto 
Mulyadi berharap torehan presta-
si tersebut semakin menguatkan 

Polres Majalengka dalam men-
canangkan program ramah anak.
“Penghargaan yang diberikan ber-
dasarkan atas aspek kelembagaan 
yang memberikan ruang bagi ter-
wujudnya perlindungan dan tum-

Kapolres Majalengka Raih Penghargaan Kak Seto Award 2020
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Lampung Utara, lampungvisual.
com-
Gugus Tugas Percepatan covid 
19 Kabupaten Lampung Utara 
mewarning warga untuk tidak 
cepat mengambil kesimpulan, 
khususnya terhadap informasi 
berkembang, terkait beredar ka-
bar dalam grup whatsapp telah 
ada hasil terhadap hasil swab test 
pasca musda X Partai Golkar se-
tempat.
 “Kalau ada informasi itu, ya 
mbok jangan latah sebelum men-
getahui dulu perkara sebenarnya. 
Sebab, belakangan itu tersiar in-
formasi di grup-grup whatsapp 
dari hasil swab test yang dilaku-
kan pasca dari kegiatan besar 
salah satu partai politik, ada yang 
terkonfi rmasi positif positif, ter-
hadap mereka di periksa kese-
hatan melalui swab test. Padahal 
kami saja belum menerimanya, 
baik itu dari gugus tugas ataupun 
pihak terkait lainnya, “kata Ket-
ua Sekretariat Gugus Tugas Per-
cepatan Penanganan Covid-19 
Lampura, Sanny Lumi, sekaligus 
Plt Kadis Kominfo mewakili 
Ketua, Budi Utomo, sekaligus 
Plt Bupati, Sabtu (15/8/2020).
 Menurutnya, sampai dengan saat 
ini pihaknya belum menerima 
informasi hasil swab test yang 
dilaksanakan pasca kegiatan di 
salah satu partai politik itu. Seh-
ingga informasi itu masih diper-
tanyakan asal dan kebenarann-
ya, dan itu dapat merusak nama 

baik organisasi dan pribadi. Oleh 
karena itu berharap tidak berke-
lanjutan, dan masyarakat diminta 
dapat jeli menelaahnya.
“Saya pastikan itu tidak benar 
atau hoax, jadi kalau mau ber-
tanya silahkan kepada gugus tu-
gas. Jangan asal menyimpulkan 
apalagi sampai mengirim ulang 
tautan di media sosial, karena 

saat ini telah ada aturannya. Yak-
ni undang-undang ITE, jadi kami 
berharap masyarakat bisa ber-
pikir jernih, “terangnya.

Ketua AMPG Provinsi Lam-
pung, Aprozi Alam menyebut in-
formasi berkembang luas dalam 
daring itu hoaks atau menyesat-
kan. Sebab, sampai dengan saat 

ini belum ada pernyataan kuat 
dari tim gugus tugas mengenai 
data hasil swab test pasca Musda 
X Partai Golkar disana. Apala-
gi sampai mengecap nama satu 
daerah maupun pribadi, sehingga 
berharap masyarakat tidak cepat 
menanggapi berbagai informasi 
khususnya masalah covid-19.
“Saya tegaskan informasi bere-

dar di daring itu tidak benar, se-
bab sampai dengan saat ini belum 
ada pernyataan tegas menyebut-
kan hasil swab test tersebut. Jadi 
jangan cepat mengambil kesi-
mpulan, apalagi menyebarluas-
kannya kepada khalayak umum, 
“tambahnya.
Penulis: (Andrian Folta)

Sanny Lumi: Jangan Latah Sebelum Mengetahui Positif covid Informasi itu Hoax
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dpw-apsi lampung gelar diklat profesi advokat

BANDAR LAMPUNG – 
Advokat atau pengacara berperan penting 
dalam menjamin hak warga negara untuk 
mendapatkan hak atas informasi bagi mas-
yarakat. Terutama akses informasi publik, 
mulai dari mengetahui rencana pembuatan 
kebijakan, program kebijakan, dan program 
pengambilan keputusan publik, serta alasan 
pengambilan suatu keputusan publik yang 
telah dijamin dalam UU Keterbukaan Infor-
masi Publik.
 “Keterbukaan informasi publik sangat 
penting, karena masyarakat dapat men-
gontrol setiap langkah dan kebijakan yang 
diambil oleh Badan Publik terutama pemer-
intah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam 

negara demokrasi harus setiap saat dapat 
dipertanggungjawabkan kembali kepada 
masyarakat,” kata Juniardi SIP, MH, pada 
kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Profesi 
Advokat (PPPA), Dewan Pengurus Wilayah 
Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia 
(DPW-APSI) Provinsi Lampung, Jum’at 14 
Agustus 2020.
 Menurut Ketua Komisi Informasi Priode 
Pertama KI Provinsi Lampung itu jaminan 
Hak atas informasi tertuang dalam UU No 
14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (KIP), Informasi merupakan bagian 
dari hak asasi manusia dan juga merupakan 
realisasi dari negara hukum yang menganut 
sistem demokrasi.

“Untuk memaksimalkan keterbukaan infor-
masi dan mewujudkan amanat dari Pasal 28f 
UUD 1945 mengenai hak atas informasi, pe-
merintah membentuk UU No 14/2008 Ten-
tang KIP, meski sudah 10 tahun lebih masih 
banyak badan publik belum mematuhi, dan 
masyarakat belum tau tentang haknya,” kata 
Juniardi dihadapaan puluhan advoda muda, 
di Lantai II Kantor APSI Lampung.
Wakil Ketua Bidang Pembelaan wartawan 
PWI Lampung itu menyatakan jaminan hak 
atas informasi merupakan sarana dan strate-
gi untuk mendorong pemerintah agar lebih 
terbuka dan mengedepankan prinsip tata 
kelola pemerintahan yang baik dalam menu-
ju kesejateraan masyarakat.

“Salah satunya dengan ciri transparansi, 
partisipasi, dan akuntabilitas. Keterbukaan 
informasi atau jaminan atas akses publik 
terhadap informasi, sistem negara yang 
demokratis (democratic state), dan good 
governance, merupakan tiga konsep yang 
saling terkait satu dengan lainnya, yang 
dapat mendorong keterbukaan informasi 
publik.” katanya.
 Lalu dimana peran Advokat, peranya 
adalah mendampingi masyarakat yang in-
gin mendapatkan akses informasi publik, 
melakukan gugatan terhadap badan badan 
publik, yang mengabaikan UU KIP. “Sesuai 
tugasnya menjadi bagian dari penegak hu-
kum, dan meluruskan proses penagakan hu-
kum, advokad bisa ikut menjamin hak atas 
informasi bagi masyarakat,” katanya.
Angkatan ke IV APSI Lampung
  Ketua APSI Lampung, Hermawan, SHI, 
MH mengatakan UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan, 
bahwa Negara Republik Indonesia adalah 
Negara Hukum, dan oleh karenanya, setiap 
warga Negara mempunyai kedudukan yang 
sama di hadapan Hukum dan Pemerintahan.
“Juga mempunyai hak untuk memperoleh 
keadilan, perlakuan dan perlindungan hu-
kum yang sama, serta berhak pula menuntut 
keadilan dan kebenaran berdasarkan keten-
tuan hukum yang berlaku tanpa pembeda-
kan berdasarkan suku, agama, ketuhanan, 
kedudukan, dan golongan,” kata Hermawan.
Bahwa, lanjut Hermawan Advokat sebagai 
profesi terhormat (offi  cium nobile) adalah 
salah satu untur penegak hukum yang meng-
abdi kepada bangsa dan Negara untuk mem-

berikan bantuan dan pelayanan hukum demi 
terwujudnya kepastian hukum, keadilan, 
dan kenbenaran.
“Serta demi menjunjung tinggi hak-hak asa-
si manusia untuk kepentingan masyarakat 
pencari keadilan, termasuk upaya mem-
berdayakan masyarakat dalam menyadari 
hak-hak fundamental di hadapan hukum 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” ka-
tanya.
 APSI kata Hermawan, adalah kumpulan 
pengacara, khususnya sarjana syari’ah (Hu-
kum Islam) dalam satu wadah organisasi 
pengacara yang mandiri dan mampu berper-
an aktif untuk tegaknya supremasi hukum 
dan sekaligus berfungsi sebagai sarana un-
tuk berserikat dan berorganisasi, “Ini angka-
tan ke empat, kita juga sudah banyak mela-
hirkan advokad advokad muda yang sudah 
tersebar di Lampung,” kata Hermawan.
Advokad APSI, kata Hermawan terus ber-
partisipasi secara aktif dalam menyuluhkan 
hukum dan pembinaan budaya hukum mas-
yarakat serta memberikan pelayanan hu-
kum dalam rangka pemerataan kesempatan 
memperoleh keadilan dan perlindungan.
“Sesuai UU, kita menegakkan hukum, 
keadilan, dan perlindungan hukum terhadap 
harkat dan martabat manusia serta tegaknya 
supremasi hukum di Indonesia demi ter-
wujudnya Negara hukum. Termasuk pen-
yuluhan hukum hingga pedesaan, bantuan 
hukum gratis bagi masyarakat yang tidak 
mampu, termasuk hari ini pendidikan pelati-
han profesi advokat,” katanya.
(Heru/Rls)
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Bupati OKU Pimpin Rakor dan Tinjau  Jaringan Gas Untuk Rumah Tangga

Fakta News, Baturaja-
Pemerintah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu (OKU) meng-
gelar Rapat Koordinasi (Ra-
kor) Pembangunan Jaringan 

Distribusi Gas Bumi Untuk 
Rumah Tangga Tahun 2020 
Di Ruang Rapat Bina Pra-
ja Pemkab OKU, Kamis 
(16/07/2020).
 Rakor tersebut dipimp-
in langsung Bupati OKU 
Drs.H.Kuryana yang diikuti 
jajaran Pemkab OKU  Bersa-
ma Direktur Perencanaan dan 
Pembangunan Infrastruktur 

Migas Kementerian ESDM 
RI. 
Dalam sambutannya, Drs. H. 
Kuryana Azis mengatakan 
program pembangunan jar-

ingan gas bumi untuk rumah 
tangga tersebut adalah kebi-
jakan Pemerintah Kabupaten 
OKU agar masyarakat dapat 
menikmati keberadaan gas 
bumi yang ada di Kabupaten 
OKU. Disamping itu, kegia-
tan yang disebut Program City 
Gas tersebut juga merupakan 
program strategis yang diren-
canakan Pemerintah Kabu-

paten OKU sejak tahun 2017 
yang tertuang dalam RPJMD 
2016-2021.
 Lebih lanjut, Bupati menga-
takan Program City Gas ini 

diselaraskan dengan kebija-
kan pemerintahan Presiden 
Jokowi yang mengutamakan 
pembangunan infrastruktur 
diantaranya infrastruktur sa-
rana jaringan gas bumi untuk 
kebutuhan rumah tangga.
 Berdasar MOU yang ditan-
datangani oleh Dirjen Minyak 
dan Gas Bumi Kementerian 
ESDM pada tanggal 6 April 

2020 yang lalu, saat ini su-
dah dilaksanakan  pekerjaan 
fi sik untuk tahap pertama. Da-
lam tahapan ini sudah dilak-
sanakan pembangunan kon-
struksi jaringan gas. Jaringan 
yang dibangun mencakup dua 
kecamatan, yakni Kecamatan 
Lubuk Batang sebanyak 11 
desa, dan kecamatan Baturaja 
Timur 2 desa dan 1 kelurahan.
“Panjang jaringan pipa gas ini  
terdiri dari pipa induk sepan-
jang  41,390 Km, dan pipa 
distribusi sepanjang 124,084 
Km pembangunannya sudah 
hampir selesai,” kata Bupati.
Dalam Rakor tersebut, Bupati 
OKU juga mengucapkan ter-
ima kasih kepada Kementeri-
an ESDM dalam mendukung 
pembangunan jaringan gas 
bumi. Dan diharapkan pro-
gram tersebut dapat dilanjut-
kan pada tahun anggaran 2021 
dengan progres penyelesaian 
DED pembangunan jaringan 
gas tahap kedua. 
  Sementara itu, Direktur Pe-
rencanaan dan Pembangunan 
Infrastruktur Minyak dan Gas 
Bumi Kementerian ESDM 
Alimuddin Baso, S.T., M.BA , 
mengatakan program jaringan 
gas merupakan program prior-
itas pemerintah. Program ini 
bertujuan untuk menekan pen-
ingkatan biaya subsidi LPG 
3 kg. Dan ia berharap agar 
warga yang menjadi pelang-
gan dapat kooperatif terhadap 
jaringan yang telah terpasang 
dilingkungan sekitarnya se-
hingga manfaat jaringan gas 
bisa dioptimalkan. 
  Alimuddin Baso juga menam-
bahkan bahwa pemanfaatan 

gas bumi untuk rumah tangga 
selain lebih menghemat sub-
sidi LPG yaitu sekitar Rp.178 
milyar pertahun atau jumlah 
import LPG yang berkurang 
sekitar 25.500 ton pertahun. 
“Penghematan tersebut me-
manfaatkan APBN tahun 
2019 yang menyasar seban-
yak 17 Kabupaten dan Kota di 
Indonesia dimana salah satun-
ya adalah Kabupaten OKU,” 
kata Alimuddin.
 Sedangkan menurut pelak-
sana KSO Pratiwi Dharma 
yang diwakili Project Manag-
er Jaringan Gas Agus Kartika, 
pembangunan jaringan gas 
lebih praktis lantaran dapat 
digunakan 24 jam serta lebih 
aman. Hal ini  dikarenakan 
tekanan jaringan gas lebih 
rendah dari tekanan LPG.
“Artinya,apabila  ada kebo-
coran gas langsung naik ke 
atas menuju udara bebas,” 
kata Agus Kartika.
Usai Rakor, Bupati OKU, H 
Kuryana bersama Kemente-
rian ESDM, dan OPD terkait 
melihat langsung sejauh pro-
gres pekerjaan jaringan gas 
di Kabupaten OKU, yaitu di 
Desa Lubuk Batang, dan Desa 
Lunggaian.
 Acara tersebut juga dihadi-
ri Polres OKU, Kodim 0403 
OKU, Kejari OKU, Asisten 
I, III, Sekwan DPRD OKU, 
Inspektorat, Bappelitbangda, 
PUPR, Perkim,DLH, Kes-
babgpol, Camat  Baturaja 
Timur, Camat Baturaja Barat, 
Camat Lubuk Batang,Kabag 
Hukum dan HAM Pemkab 
OKU dan sejumlah peserta ra-
pat lainnya. (elvis-adv)
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Polda Lampung Studi Kelayakan Dua Pos Pol di Polres Tulang Bawang, Ini Tujuannya
Tulang Bawang-
  Biro Perencanaan Umum dan 
Anggaran (Ro Rena) Polda 
Lampung melakukan studi ke-
layakan peningkatan status dari 
Pos Polisi (Pos Pol) menjadi 
Subsektor.
Kapolres Tulang Bawang 
AKBP Andy Siswantoro, SIK 
mengatakan, studi kelayakan 
yang dilakukan oleh Ro Rena 
Polda Lampung tersebut ber-
langsung selama dua hari di 
wilayah hukum Polres Tulang 
Bawang.
 “Karo Rena Polda Lampung 
Kombes Pol Ayep Wahyu Gu-
nawan, SIK, M.Hum yang di-
wakili oleh Kabag Strajemen 
Rorena Polda Lampung AKBP 
Dasep WP, SP, SH beserta tim 
melakukan studi kelayakan se-
lama du hari yaitu hari Selasa 
(11/08/2020) dan hari Rabu 
(12/08/2020) guna peningkatan 
status Pos Pol menjadi Subsek-
tor,” ujar AKBP Andy, Kamis 
(13/08/2020).
 Kapolres menjelaskan, ada dua 
Pos Pol yang dilakukan studi 

kelayakan oleh Ro Rena Polda 
Lampung yang nantinya akan 
dinaikkan statusnya menjadi 
Subsektor.
Hari pertama, Selasa 
(11/08/2020), tim dari Ro Rena 
Polda Lampung melakukan 
studi kelayakan untuk Pos Pol 
Gedung Meneng yang nantinya 
akan menjadi Subsektor Ge-
dung Meneng, yang mana luas 

lahan yang tersedia sesuai den-
gan sertifi kat yang telah diser-
ahkan ke Polres seluas 1 hektar 
(10.000 M2).
  Hari kedua, Rabu (12/08/2020), 
tim dari Ro Rena Polda Lam-
pung melakukan studi kelaya-
kan untuk Pos Pol Tugu Gajah 
yang nantinya akan menjadi 
Subsektor Tugu Gajah, yang 
mana luas lahan yang tersedia 

sesuai dengan sertifi kat yang 
telah diserahkan ke Polres sel-
uas 2.198 M2.
“Pos Pol Gedung Meneng ini 
berada di Kampung Gunung 
Tapa Ilir, Kecamatan Gedung 
Meneng, sedangkan Pos Pol 
Tugu Gajah berada di Kampung 
Tri Tunggal Jaya, Kecamatan 
Banjar Margo, Kabupaten 
Tulang Bawang,” jelas AKBP 

Andy.
Mudah-mudahan dengan telah 
dilakukannya studi kelayakan 
oleh Ro Rena Polda Lampung 
ini, peningkatan status untuk 
Pos Pol Gedung Meneng dan 
Pos Pol Tugu Gajah menjadi 
Subsektor dapat segera tere-
alisasi sesuai dengan harapan 
masyarakat.(*)

Forkopincam Batuwarno Gelar Rapat Sambut HUT RI Ke-75
Wonogiri –
Menyambut hari Kemerdekaan Re-
publik Indonesia ke-75 tahun 2020, 
Forkopincam Batuwarno meng-
gelar rapat musyawarah persiapan 
HUT Ke-75 Kemerdekaan Repub-
lik Indonesia Tahun 2020 yang 
bertempat di Pendopo Kecamatan 
Batuwarno, Kamis(13/8).
 Hadir dalam kegiatan tersebut 
Sekcam Eko Budiyarto, Batuud 
Koramil 06/Batuwarno Peltu Dedy 
Kurniawan, Kanit Humas Polsek 
Batuwarno Aiptu Supar, Kasi Kec. 
Batuwarno Rifqi Nasihul Amri.
  Batuud menyampaikan, adapun 
hasil rapat pelaksanaan upacara 17 
Agustus disepakati dengan kom-
posisi petugas upacara yakni, Ins-
pektur Upacara dijabat oleh Camat 
Batuwarno, Perwira Upacara dari 
Polsek Batuwarno, adapun Ko-
mandan Upacara dari Koramil 06/

Batuwarno, Pembaca UUD 1945 
dari Kecamatan, Petugas pengibar 
bendera dari Perangkat Desa dan 
Protokol dari kecamatan Batuwar-
no.
  Untuk susunan upacara tamu un-
dangan Forkompincam dan UPTD 
Kec. Batuwarno, pasukan upacara 
terdiri dari 1 (Satu) anggota Kora-
mil, 1(Satu) orang anggota Polsek, 
Kepala Desa se-Kecamatan Batu-
warno.
 Kemudian dalam pelaksanaan 
gladi upacara akan dilaksanakan 
pada Jum’at tanggal 14 Agustus 
2020 0ukul 07.30 WIB dihalaman 
Kecamatan Batuwarno. ” Peserta 
upacara dibatasi dan tetap dengan 
menerapkan standar protokol kes-
ehatan dalam pelaksanaannya”, 
pungkas Peltu Dedy. (Arda 72 Pen-
dim Surakarta/Sum: LV).

Enam Tenant Terpilih Raih Hibah PPK Berbasis Teknologi Kemenristek/BRIN 2020
BANDARLAMPUNG – 
Institut Informatika dan Bisnis 
(IIB) Darmajaya memilih enam 
tenant dalam pitching Program 
Pengembangan Kewirausahaan 
(PPK) Berbasis Teknologi Ke-
menterian Riset Teknologi dan 
Badan Riset dan Inovasi Nasi-
onal Republik Indonesia (Ke-
menristek/BRIN) tahun 2020.
   Adapun enam tenant tersebut 
yakni Essa  Solution, Recy-
cle_Indonesia, Informatika Ga-
nesha, Beauty_Start, Kutilang, 
dan IGE.Net. Keenam tenant 
ini akan menerima pendanaan 

sebesar Rp5 juta dan pendamp-
ingan selama empat bulan da-
lam PPK Berbasis Teknologi 
Kemenristek/BRIN tahun 2020.
  Ketua Pelaksana Hibah PPK 
Berbasis Teknologi Kemen-
ristek/BRIN tahun 2020, Melda 
Agarina, S.Kom., M.T.I., men-
gatakan juri telah memilih 
enam pemenang yang akan 
didampingi untuk menjalankan 
usahanya dan diberikan bantu-
an pendanaan. “Enam tenant 
ini merupakan yang terbaik 
dari puluhan peserta yang telah 
mengikuti tahapan seleksi dan 

pitching oleh dewan juri,” un-
gkapnya.
Menurutnya, peserta tahun 
2020 ini mengalami pening-
katan kualitas dari tahun lalu. 
“Meskipun di tengah wabah 
pandemi Covid-19 peserta yang 
mengikuti PPK Berbasis Te-
knologi ini sangat kreatif dan 
inovatif dari bisnis yang dijala-
ninya,” ujarnya.
Setelah ini, lanjut dia, akan 
diberikan pendampingan untuk 
menjalani usahanya. “Kami 
berharap tenant yang terpilih 
dapat berkembang lagi usaha 

yang dirintisnya,” tuturnya.
  Melda –biasa dia disapa – 
menerangkan PPK Berbasis 
Teknologi 2020 Kemenristek/
BRIN merupakan hibah yang 
diperoleh dirinya bersama 
tiga dosen yakni Susanti, S.E., 
M.M., Hendra Kurniawan, S.
Kom., M.T.I., dan Yusminar, 
S.E., M.M. “Kita juga akan 
memantau perkembangan dari 
tenant-tenant yang terpilih,” 
ucapnya.
Wakil Rektor 3 IIB Darmajaya, 
Muprihan Thaib, S.Sos., M.M., 
mengatakan kepada pemenang 

agar dapat memanfaatkan pen-
dampingan dengan baik untuk 
mengembangkan bisnisnya. 
“Manfaatkan dengan baik uang 
pembinaan dalam mengem-
bangkan usaha,” ungkapnya.
   Muprihan berharap dari ke-
giatan ini juga dapat melahir-
kan entrepreneur-entrepreneur 
hebat. “Selama ini kampus juga 
selalu memfasilitasi mahasiswa 
untuk mengembangkan diri 
atas potensi yang dimilikinya. 
Mulai semester awal dengan 
adanya mata kuliah pesta minat 
bakat,” tutupnya. (*)
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JAKARTA – 
  Ind Police Watch (IPW) men-
yayangkan sikap cuek Mabes 
Polri terhadap dua buronan 
kakap yang sudah ditangkap 
pihak Imigrasi di Amerika Ser-
ikat (AS). Padahal kedua buro-
nan itu sudah dikejar pemerin-
tah Indonesia selama 25 tahun, 
tapi kenapa setelah tertangkap 
Polri seperti tidak peduli un-
tuk menjemput dan mem-
bawanya ke Indonesia. 
Hal tersebut di-
ungkapkan Ket-
ua Presidium 
IPW, Neta S 
Pane da-
lam siaran 
p e r s 
t e r t u -
lisnya 
pada 

“Berbeda dengan Joko Soegi-
harto Tjandra yang buron se-
lama 11 tahun yang dijemput 
langsung oleh Kabareskrim 
Komjen Sigit dengan menggu-
nakan pesawat jet mewah ber-
tuliskan The Grace ke Kuala 
Lumpur, Malaysia,” kata Neta.
   Info yang didapat IPW, tulis 
Neta, kedua buronan itu kini di-
tahan di Dallas. Saat ini kedua 
buronan kakap Indonesia itu 
sedang diperiksa otoritas kea-
manan AS. Penangkapan kedua 
buronan itu oleh Imigrasi AS 

m e n u n -
j u k k a n 
b a h w a 
red no-
tice tidak 
ada masa 
b e r -

lakunya. Terbukti setelah 25 
tahun buron, keduanya tetap 
bisa ditangkap Imigrasi AS. 
Penangkapan keduanya be-
rawal dari adanya kabar yang 
disampaikan otoritas keaman-
an AS bahwa ada dua buronan 
Indonesia yang masuk dalam 
Red Notice yang sdh diketahui 
keberadaannya di AS dan sdh 
berhasil ditangkap pihak imi-
grasi AS (ICE) di wilayah kerja 
Konjen RI di Huston.
“Kedua buronan itu masuk Red 
Notice tahun 2018. Mendengar 

informasi itu, pi-
hak KBRI langsung 
melakukan koordi-
nasi agar kedua buro
nan itu bisa dibawa 
pulang ke Indonesia. 
Namun sayangnya 

pihak Mabes Pol-
ri maupun 

NCB In-
terpol 

Polri 
be-

lum ada upaya untuk 
menjemput kedua buronan itu. 
Sehingga hal ini masih menjadi 
hambatan dan otoritas keaman-
an AS belum memberi akses 
untuk bertemu dengan kedua 
buronan tersebut. Sikap lam-
ban Polri ini sangat disesalkan, 
ujarnya.
  Lebih lanjut diuraikan Neta, 
Kedua buronan kakap itu ada-
lah Indra Budiman dan Sai Ngo 
NG. Kasus Indra Budiman ada-
lah kasus penipuan dan money 
laundering terkait penjualan 
Condotel Swiss Bell di Kuta 

Bali. Sedangkan Sai Ngo NG 
terlibat kasus korupsi terkait 
pengajuan 82 KUR (Kredit 
Usaha Rakyat) fi ktif ke Bank 
Jatim Cabang Woltermongin-
sidi Jakarta. Kedua kasus itu 
terjadi pada Mei 2015. Dalam 
kasus Indra Budiman, rekan-
nya Christopher Andreas Lie 
berhasil ditangkap oleh Sub-
dit Fiskal Moneter dan Devi-
sa Ditreskrimsus Polda Metro 
Jaya pada Mei 2015. Kasus ini 
terungkap setelah keduanya 
diketahui menipu 1.157 orang 
dengan kerugian Rp 800 mil-
yar.
Pelaku dan rekannya Indra 
Budiman melakukan pe-
nipuan dengan membuat 
perusahaan konsultan prop-
erti yang menjual aparte-
men dan condotel dengan 
harga Rp 1 milyar lebih. 

Ada 12 properti yang mereka 
jual. PT Royal Premier Inter-
nasional bentukan keduanya 
menawarkan properti dikemas 
dengan program investasi emas 
dan asuransi.
  Iming-iming yang dilancarkan 
adalah balik modal di tahun ke-
10 hingga ke-15. Nasabah juga 
mereka janjikan keuntungan, 
cash back sebesar dua pers-
en, dan mendapatkan hadiah 
kendaraan mewah. Dalam ka-
sus ini Christopher melakukan 
kontrak pembelian dengan de-
veloper atas nama korban, na-

mun tidak membayarkan uang 
customer sepenuhnya. Korban 
tersebar di Jakarta, Bandung, 
Bali dan Yogyakarta. Sebagian 
uang digunakan untuk trading 
dan investasi, sebagian lagi un-
tuk membeli rumah, tanah dan 
kendaraan pribadi.
  Saat Christofer tertangkap, 
Indra berhasil kabur ke Korea 
Selatan dan kemudian ke AS 
hingga tertangkap. Saat ini ada 
upaya dari otoritas keamanan 
AS untuk membarter kedua bu-
ronan itu dengan buronan AS 
yang ditangkap oleh Polda Bali 
pada akhir Juli. Namun akibat 
tidak adanya respon Mabes 
Polri, pembahasannya menjadi 
macet. IPW khawatir, jika tidak 
ada respon Mabes Polri pihak 
otoritas keamanan AS akan 
melepaskan kedua buronan 
tersebut.
  Sangat disayangkan, saat ini 
jenderal jenderal Mabes Polri 
belum juga merespon penang-
kapan dua buronan kakap di 
AS itu. Sepertinya para jenderal 
Mabes Polri masih berpolem-
ik dengan penangkapan Joko 
Tjandra.
“Setelah tertangkapnya Joko 
Tjandra, Indra Budiman dan 
Sai Ngo NG, Indonesia masih 
punya 40 buronan koruptor lagi 
yang berada di luar negeri, 13 
di antaranya buronan Polri, 5 
KPK, dan 22 kejaksaan,” tutup 
Neta. (Red)                 
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Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane. (Foto: Dokumen pribadi)

Neta: IPW Sayangkan Sikap Cuek Mabes Polri 
Atas Tertangkapnya Dua Buronan Kakap di AS

Kades Jati Kulon Bagikan BLT DD di Kawal Babinsa Dan Babinkamtibmas
Kudus - 
Dalam rangka menangani 
dampak covid -19, Kepala 
Desa bersama jajaran pe-
merintah desa Jati Kulon 
dan petugas bank, mem-
bagikan Bantuan Langsung 
Tunai dana desa (BLT DD) 
tahap -III yang dikawal 
Babinsa dan Babinkamtib-
mas di Balai Desa Jati Ku-
lon Kecamatan Jati, Jum’at 
14/08/2020.
 Kepala Desa Jati Kulon 
Hery Supriyanto A.Md men-
yampaikan, bagi penerima 
BLT dana desa tahap -III di 
Desa Jati Kulon ini sebanyak 
167 KK berupa uang tunai 
Rp 600,000,-, diharapkan 
dengan Bantuan Langsung 
Tunai bisa membantu me-
ringankan beban serta ber-
manfaat bagi warga kurang 
mampu.”Semoga dana ban-
tuan yang dibagikan oleh 
pemerintah bisa menambah 
kebutuhan sehari - hari,” 
pungkas Hery.
 Sementara itu Babinsa Kora-
mil 02/Jati Sertu Selamet 
dan Babinkamtibmas Brip-

ka Budi Yuwono.SH yang 
turut hadir dalam pembagian 
tersebut, saat dikonfi rmasi 
menyampaikan bahwa war-
ga yang menerima BLT DD 
ini merupakan warga kurang 
mampu dan sudah dilakukan 
verifi kasi langsung oleh ket-

ua Rt, perangkat desa dan 
BPD.
 “Untuk menghindari hal hal 
yang tidak diinginkan kami 
Babinsa dan Babinkamtib-
mas melakukan pengawalan 
dan semoga bantuan ini bisa 
dimanfaatkan dengan sebaik 

- baiknya serta warga dapat 
mematuhi semua imbauan 
dari pemerintah tentang pro-
tokol kesehatan guna mence-
gah Covid -19,” ucapnya.
 “Kami juga menghimbau 
kepada warga agar selalu 
menggunakan masker untuk 

mencegah Covid -19 dan se-
lalu jaga jarak dan hindari 
kerumunan massa untuk 
memutus mata rantai virus 
Corona atau Covid -19,”tu-
kasnya.
Penulis: Pendim-Kudus.
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LISBON - 
Kiper Atletico Madrid, Jan Oblak menyatakan 
tidak merasa tertekan jelang partai perem-
pat fi nal Liga Champions melawan RB 
Leipzig, dini hari nanti. Hal serupa 
diyakini berlaku pula kepada 
semua pemain Los Rojiblan-
cos.
 Atletico akan meladeni 
utusan Bundesliga itu 
di Estadio Jose Al-
valade dengan misi 
menjaga peluang 
meraih gelar 
juara. Tapi, 
lantaran kerap 
mengalami 
kesialan, 
armada Di-
ego Simeone 
dipercaya bakal 
demam panggung.
 Maklum saja, selama 
dua partisipasi sebelum-
nya, wakil La liga itu 
tidak pernah berhasil 
lolos ke semifi nal. Pada 
edisi 2017/2018, Di-
ego Costa dkk hanya 
sampai penyisihan grup 
dan musim berikutnya 
terhenti di fase 16 besar.
 Selain itu, Leipzig su-
dah 

Personalitas Atletico 
Bakal Jadi Kunci untuk 
Kalahkan Leipzig

dianggap sebagai 
kuda hitam setelah 
m e n y i n g k i r k a n 
utusan Liga Primer, 
Tottenham Hotspur 
saat 16 besar 
dengan aggregat 
4-0. Namun, Oblak 

m e n y a n g -
gah kalau 
At le t ico 

dilanda 
ketaku-
tan.

“ S a y a 
tidak m e r a s a 
tertekan dengan kondisi ini. 
Saya justru merasa senang. 
Setelah bertahun-tahun dan 
begitu banyak pertandingan, 
rasanya seperti biasa saja. 
Saya tidak merasa terbebani. 
Saya akan melakukan yang 
terbaik untuk membantu At-
letico,” ucap Oblak, dilansir 
skysport.
Oblak merasa pihaknya su-
dah sangat siap melawan 
Leipzig. Itu terbukti dengan 
meraih sejumlah hasil positif 

sejak kompetisi dilanjutkan lagi 
yang sekaligus itu membuat At-
letico cukup diunggulan. Me    
ki demikan, dia menjamin timn-
ya tidak akan 

meremehkan lawan.
 “Kami semua terkejut karena 
Atletico dianggap sebagai fa-
vorit. Tapi, itu tidak jadi perso-
alan. Kami tidak memikirkan 
itu. Leipzig tim yang bagus. 
Mereka menyerang dan bertah-
an dengan sangat baik, Nanti 
bisa 90 menit atau 120 menit, 
atau bahkan adu penalti. Kami 
sudah siap untuk itu,” lanjutn-
ya.
“Hal terpenting adalah bagaima-
na Anda bermain. Anda tidak 
boleh terbawa permainan mer-
eka. Kami harus menunjukkan 
personalitas dan hasrat untuk 
bertanding. Disetiap laga Anda 
harus melakukan ini. Jika bisa 
perlihatkan itu, Anda punya pe-
luang besar untuk menang,” tu-
tupnya.
Sumber: sports.sindonews.com 
(mirz)

Kiper Atletico Madrid, Jan Oblak menyatakan tidak merasa tertekan jelang partai 
perempat � nal Liga Champions melawan RB Leipzig dini hari nanti. Foto: reuters
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Terkait Pelatih Baru, Arema Masih 
Tunggu Arahan Dewan Direksi
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Tunggu Arahan Dewan Direksi

MALANG - Kursi pelatih Arema FC masih 
saja lowong setelah ditinggal Mario Go-
mez beberapa hari lalu. Untuk sementa-

ra kendali diambil alih Charis Yulian-
to, Kuncoro dan Singgih Pitono yang 

bertugas sebagai asisten. Media O�  cer 
Arema FC, Sudarmaji mengatakan sam-
pai saat ini masih menunggu keputusan 
dewan direksi terkait rencana perekrutan 
pelatih baru yang akan menangani pasu-

kan Singo Edan. Soalnya, persiapan ha-
rus segera dilakukan lantaran Liga 1 

2020 bakal dilanjutkan.
Hukum UKM -Baca ke H 10
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UPT Bahasa IIB Darmajaya Gelar Seminar Daring Communication Skill
Bandar Lampung-
Kemampuan komunikasi yang baik 
akan membuat efektif pembic-
araan. Hal ini disampaikan Kepala 
UPT Bahasa Institut Informatika 
dan Bisnis (IIB) Darmajaya Yan 
Aditiya Pratama, S.Pd., M.Pd., 
M.M., dalam seminar daring Com-
munication Skill pada Jumat, 14 
Agustus 2020.
Yan Aditiya juga menjelaskan ger-
ak tubuh (gesture) dalam berko-
munikasi dengan orang. “Ketika 
berbicara dengan menggigit tan-
gan dapat diartikan orang tersebut 
mengalami kegugupan. Itu gam-
baran umum yang sering tidak kita 
sadari,” ungkapnya.
Menurutnya, memahami karakter 
dalam membangun pertemanan 
atau relasi dengan baik akan ter-
jalin silaturahmi baik juga dengan 
khalayak. “Keuntungan tersebut 
akan kembali ke diri kita lagi. Jadi 
tidak salah untuk membangun ko-
munikasi yang baik dan benar pada 
usia dini,” terangnya.
Dosen IIB Darmajaya ini juga me-
nerangkan tips komunikasi yang 

efektif. “Memiliki kesamaan dalam 
topik pembicaraan, simpel baha-
sanya, mendengarkan, mengilus-
trasikan, dan penegasan dengan 
perilaku,” bebernya.
Adit –biasa dia disapa – menutur-
kan komunikasi dalam era Digital 
saat ini konten dan pembicaraan 
harus sejalan. “Adanya koneksi an-
tara informasi yang diberikan den-
gan sebuah pengalaman dan ide. 

Percakapan yang dibangun juga 
menimbulkan interaksi dan respon 
sehingga informasi menjadi ter-
sampaikan dengan baik,” tuturnya.

Beberapa contoh komunikasi yang 
baik ketika mengirimkan pesan 
kepada dosen juga dijelaskannya. 
“Untuk komunikasi yang efektif 
terhadap pengajar atau yang lebih 
tua dengan menyampaikan salam 

dan menuliskan kata maaf sebel-
umnya pada awal pesan. Karena 
sudah pasti kita akan mengganggu-
nya,” jelasnya.
Adit menambahkan bahwa masih 
terdapat kekeliruan bertutur dalam 
melakukan komunikasi terutama 
dari kalangan remaja. “Melatih 
komunikasi yang efektif dimulai 
dari hal kecil terutama keluarga, 
lingkungan sekitar hingga tempat 

bekerja,” imbuhnya.
Tips lainnya dalam membangun 
komunikasi yang efektif di era dig-
ital saat ini yaitu membangun kont-
en pembicaraan, menyampaikan 
dengan tepat dan tidak bertele-tele, 
dan ciptakan timbal balik sehingga 
topik itu menjadi menarik untuk 
dibicarakan.
Sementara, Kepala Bagian Pemasa-
ran IIB Darmajaya, Adi Sutrisno, 
S.Kom., mengatakan seminar dar-
ing ini juga untuk mengenalkan 
kampus The Best Darmajaya kepa-
da masyarakat. ”Dari kegiatan ini 
juga diharapkan dapat membantu 
peserta untuk berkomunikasi efek-
tif,” ujarnya.
Adi menambahkan pengenalan IIB 
Darmajaya kini juga dioptimalkan 
melalui kegiatan seminar daring 
dalam situasi pandemi Covid-19. 
“Banyak upaya yang kita lakukan, 
salah satunya seminar daring den-
gan tema tertentu. IIB Darmajaya 
juga merupakan kampus yang san-
gat siap menjalani kegiatan melalui 
daring baik pembelajaran maupun 
event-event lainnya,” tutupnya.(*)
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Gubernur Arinal Apresiasi Pelaksanaan Bakti Sosial dan Pawai Jelajah Lampung Peduli
PRINGSEWU –
Gubernur Lampung Arinal 
Djunaidi mengapresiasi pelak-
sanaan Bakti Sosial dan pawai 
yang digelar oleh Komunitas 
Automotive Jelajah Lampung 
Peduli dalam rangka HUT RI 
ke- 75.
Apresiasi tersebut disampaikan 
Gubernur Arinal saat mengh-
adiri Bakti Sosial dalam rang-
ka HUT RI ke- 75 Tahun 2020 
di Halaman Menara Pandang 
Bendungan Way Sekampung, 
Kabupaten Pringsewu, Sabtu 
(15/8/2020).
Menurut Gubernur, acara ini 
merupakan wujud kepedulian 
untuk membantu masyarakat 
akibat pandemi Covid-19 dan 
membangkitkan kembali pari-
wisata Lampung.
Acara yang diinisasi oleh Pol-
da Lampung ini, menggan-
deng berbagai para komunitas 
roda empat yang diberi nama 
Komunitas Automotive Jela-
jah Lampung Peduli. Kegiatan 
ini mengusung tema “Bersama 
Wujudkan Masyarakat Produk-
tif dan Aman Covid-19 Menuju 
Indonesia Maju”.
“Atas nama Pemerintah Provin-
si Lampung, saya mengapresi-
asi dan mendukung terseleng-
garanya kegiatan yang digagas 
oleh Bapak Kapolda,” ujar Gu-
bernur Arinal.
Komunitas Automotive Jela-
jah Lampung Peduli ini juga 
melakukan pawai sekaligus 
memberikan bantuan di sejum-
lah titik, dimulai dari Lapan-
gan Korem 043/Gatam Enggal 

Bandar Lampung – Brigif 4 
Marinir Piabung Pesawaran – 
Bendungan Way Sekampung 
Pringsewu.
Arinal mengatakan selain da-
lam rangka memperingati 
HUT RI ke- 75 dan membantu 
masyarakat yang terdampak 
Covid-19, sekaligus mempro-
mosikan kepariwisataan yang 
ada di Provinsi Lampung khu-
susnya di Kabupaten Pesawaran 
dan Pringsewu.
“Rute yang kita Iewati bersa-
ma memiliki keindahan alam 

yang tentunya merupakan ke-
bahagiaan tersendiri bagi mas-
yarakat Lampung,” katanya.
Gubernur Arinal berharap 
semua pihak bisa merawat dan 
mempromosikan sektor kepari-
wisataan di Provinsi Lampung. 
“Karena ini merupakan salah 
satu program unggulan dari 
Provinsi Lampung,” ujarnya.
Melalui bakti sosial tersebut, 
Arinal meminta agar dijadikan 
momentum bersama dalam 
membantu meringankan beban 
masyarakat di tengah pandemi 

Covid-19.
Sementara itu, Kapolda Lam-
pung Irjen Pol Purwadi Arianto 
mengatakan kegiatan tersebut 
mengedepankan bakti sosial 
untuk membantu masyarakat.
“Kita mengajak komunitas 
khususnya komunitas otomo-
tif untuk peduli kepada Lam-
pung. Saat ini kita menghadapi 
Covid-19, tetapi Presiden men-
gatakan kita harus bangkit, In-
donesia harus maju,” ujar Pur-
wadi.
Purwadi menjelaskan kegiatan 

ini juga sekaligus mempro-
mosikan pariwisata di Provinsi 
Lampung.
“Sehingga dapat segera men-
gangkat nilai-nilai pariwisa-
ta yang ada di tempat-tempat 
yang kita lewati. Jadi di Lam-
pung ini dari pantai, darat sam-
pai gunung itu bisa dilakukan 
wisata. Saya berharap kegiatan 
ini dapat menginspirasi dan 
manfaat yang maksimal kepada 
masyarakat,” katanya.(Adpim)
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Pacu Kreativitas Perajin, Ketua Dekranasda Ibu Riana Arinal Sampaikan 
Kunci Sukses UMKM dalam Talk Show Spesial HUT Lampung Post ke- 46

BANDAR LAMPUNG-
Ketua Dewan Kerajinan Nasion-
al Daerah (Dekranasda) Provinsi 
Lampung Ibu Riana Sari Arinal 
menyampaikan kunci sukses mem-
berdayakan Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah (UMKM) mengha-
dapi tantangan pandemi Covid-19 
melalui Kaway Plastik dalam Talk 
Show spesial HUT Lampung Post 
ke- 46 dan HUT Radio SAI 100 
FM ke- 6 di Halaman Kantor Lam-
pung Post, Jumat (14/8/2020)
Acara yang berdurasi 60 menit 
ini mengangkat tema “Perempuan 
Kreatif, Aman Covid-19, “Ter-
ciptanya kaway plastik ini karena 
situasi pandemi Covid-19. Pan-
demi ini berdampak pada semua 
sektor tidak hanya kesehatan tetapi 
juga sektor ekonomi salah satunya 
adalah para perajin,” ujar Ibu Ri-
ana.
Kaway Plastik sendiri, lanjut Ibu 
Riana, merupakan karya kreatif 
terinspirasi dari Alat Pelindung 
Diri (APD) yang dikombinasikan 
dengan tapis kerajinan khas Lam-
pung yang dihasilkan UMKM.
Kaway Plastik ini juga sema-
kin dikembangkan dengan para 
desainer melalui lomba Desain 
Kaway Plastik New Normal yang 
dilaksanakan beberapa waktu lalu.
Ibu Riana menuturkan ini mer-
upakan salah satu bentuk support 
kepada para perajin UMKM untuk 
bangkit kembali.
Menurutnya, dalam situasi pan-
demi saat ini, penghasilan atau 
nilai jual para perajin menurun.
“Saya berpikir kenapa tidak kita 
ciptakan suatu pakaian yang me-
lindungi diri kita sekaligus mem-
berdayakaan para UMKM, sehing-
ga para perajin bisa berinovasi,” 
kata Riana yang juga Ketua Tim 
Penggerak PKK Provinsi Lam-
pung.
Ibu Riana menyebutkan melalui 

lomba Desain Kaway Plastik New 
Normal, juga memacu munculnya 
inovasi dan kreativitas dari para 
perajin.
“Karena dari lomba ini akan me-
mancing kreativitas dan juga se-
mangat para perajin. Ternyata terli-
hat antusias para perajin mengikuti 
lomba ini dan ada peserta berasal 
dari luar Lampung. Dengan waktu 
pendaftaran yang singkat namun 
apresiasi masyarakat bagus seka-
li,” katanya.
Ibu Riana menuturkan juga akan 
memberi ruang kepada para de-
sainer untuk memajang hasil de-
sain lombanya di galeri Dekranas-
da Provinsi Lampung.

“Ke depannya saya tetap akan 
menggandeng para peserta lomba 
kemarin dengan memberi tem-
pat untuk memajang hasil desain 
lombanya di galeri Dekranasda 
Provinsi Lampung. Untuk peme-
sanan, kami juga akan membantu 
memfasilitasi,” katanya.
Selain Kaway Plastik, Ibu Ri-
ana juga melakukan inovasi un-
tuk menggerakan sektor UMKM 
melalui Toples motif Batik Sem-
bage Lampung.
Menariknya, toples ini juga akan 
dihiasi dengan tulisan tangan Ibu 
Riana Sari Arinal berupa pantun.
“Dan toples ini sudah saya berikan 
kepada para OPD dan kantor swas-

ta yang diharapkan diisi dengan 
cemilan hasil dari UMKM yang 
kami fasilitasi juga di Dekranasda 
Provinsi Lampung,” ujarnya.
Ibu Riana menyebutkan nantin-
ya para OPD akan bekerjasama 
dengan UMKM makanan melalui 
Dekranasda Provinsi Lampung.
“Karena para OPD akan kontrak 
dengan kami, setiap bulan adanya 
makanan cemilan dari UMKM. 
Kita boleh mempunyai kuliner 
berkembang, tetapi tidak boleh 
melupakan makanan khas dari 
daerah kita,” katanya.
Untuk inovasi selanjutnya, Ibu 
Riana menyebutkan kedepannya 
akan juga memberdayakan para 

pelukis yang ada di Provinsi Lam-
pung.
“Saya akan memberdayakan para 
pelukis yang ada di Provinsi Lam-
pung yakni membuat jaket tetapi 
bagian belakangnya dilukis wa-
jah saya begitu juga dengan tas,” 
ujarnya.
Ibu Riana meminta di tengah 
pandemi Covid-19 saat ini, mas-
yarakat khususnya para kaum per-
empuan untuk tetap semangat dan 
terus berinovasi.
“Saya yakin para perempuan be-
gitu memiliki potensi, karena bila 
perempuan berdaya, Lampung 
Berjaya,” katanya.
Hadir juga pada acara tersebut 
Kepala Dinas Koperasi dan UKM 
Provinsi Lampung Agus Nompitu 
dan
Desainer Kaway Plastik yang juga 
juara dua Lomba Desain Kaway 
Plastik New Normal Kisana.
Sementara itu, Kepala Dinas Kop-
erasi dan UKM Provinsi Lampung 
Agus Nompitu menilai Ibu Riana 
Sari Arinal memiliki kontribusi 
yang besar dalam membantu pe-
merintah memberdayakan UMKM 
ditengah pandemi Covid-19.

“Saya lihat ditengah pandemi ini, 
wanita-wanita Lampung kreat-
if salah satunya dengan hadirnya 
kaway plastik yang merupakan 
bentuk kreativitas perempuan yang 
diinisiasi oleh Ibu Riana. Kaway 
plastik ini merupakan ide kreatif 
yang sangat luar biasa,” ujar Agus.
Agus menyebutkan baik Kaway 
Plastik maupun Toples Sembage 
juga akan dipromosikan ke seluruh 
Indonesia, salah satunya di Small 
and Medium Enterprises and Co-
operatives (Smesco) Jakarta.
“Karena kita sudah ada galeri di 
Smesco, nanti kita dorong kesana 
dan juga dibeberapa titik di Indo-
nesia,” katanya. (Adpim)



10 Terbit Tabloid Fakta News 1 Setember 2007
Edisi 610-Tahun Ke-XIII Minggu Ke-II-Tahun 2020

Tanggamus-
Jajaran pengurus DPC Gen-
erasi Anti Narkotika Nasional 
(GANN) Kabupaten Tang-
gamus menyerahkan Bantuan 
sembako kepada korban banjir 
di Kecamatan Semaka Kabu-
paten Tanggamus , Kamis 13 
Agustus 2020.

 Dalam kesempatan ini, Her-
wan, S.Kom Ketua DPC GANN 
Tanggamus,mengatakan bah-
wa bantuan sembako diperoleh 
dari hasil penggalangan dana, 
sumbangan anggota dan donasi 
dari anggota DPRD Kabupaten 
Tanggamus , Fraksi Nasdem 
dan Marini Sari Utami, anggota 

fraksi PKS.
“Adapun bantuan yang diber-
ikan terhadap korban banjir di 
semaka berupa bahan makanan 
pokok seperti, mie instan, telur, 
minyak goreng, roti biskuit, 
sabun, dan Lainnya,”katanya.
Dirinya berharap dengan adan-
ya bantuan yang diberikan ini 

bisa meringankan beban bagi 
para korban bencana banjir dan 
tanah longsor yang terjadi di 
Kecamatan Semaka Kabupat-
en Tanggamus beberapa waktu 
yang lalu.
“Ini adalah bentuk empati dan 
kepedulian   kami DPC GANN 
Tanggamus, organisasi yang 

bergerak dibidang narkoba itu 
yang dikemas dalam acara “GANN 
Peduli Bencana” terhadap warga 
yang terdampak banjir dan tanah 
longsor di Kecamatan Semaka, 
semoga dapat meringankan beban 
warga, selain itu kami berharap 
agar masyarakat tetap waspada 
dan selalu melakukan penghijauan 
menanam pohon di lereng perke-
bunan lokasi tanah longsor tersebut 
untuk antisipasi agar tidak terjadi 
longsor kembali,”ujar Herwan.
  Turut hadir pengurus dan anggo-
ta Divisi DPC GANN Kabupaten 
Tanggamus dalam acara penyerah-
an sembako melalui Posko BPBD 
Tanggamus di Kantor Kecamatan 
Semaka .
  Disisi lain, dikatakan Wiwin Tri-
ani,SE Camat Semaka sebagai 
pihak penerima simbolis bantuan 
sembako GANN Tanggamus di 
Posko Kecamatan Semaka kami 
mengucapkan sangat berterima 
kasih atas bantuan dari GANN 
Tanggamus yang telah membantu 
warga terdampak banjir semoga 
bisa meringankan beban mereka 
serta bantuan ini mudah-mudahan 
menjadi amal ibadah rekan semua 
dari allah SWT diamini semuan-
ya.  (Heru/ajo Indonesia )

DPC GANN PEDULI TERHADAP WARGA SEMAKA KORBAN TANAH LONGSOR DAN BANJIR
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40 Warga
“kata Kepala Sekretariatan Posko 
Gugus Tugas Percepatan Penan-
ganan Covid-19 Lampura, Sanny 
Lumi, sekaligus Plt Kepala Dinas 
Komunikasi dan Informasi kepada 
awak media di kantor DPRD Lam-
pura, Kamis (13/8/2020)
 Menurut Sanny, pengambilan 
sampel lendir dari hidung dan 

tenggorokan ke-40 warga itu mer-
upakan langkah pencegahan dari 
pihaknya dan pihak partai politik 
terhadap penyebaran COVID-19 di 
Lampung Utara. Tanpa kesadaran 
tinggi dari mereka maka proses uji 
sampel dengan swabtest pasti tidak 
akan berjalan sesuai rencana.
 “Hadirnya ke-40 peserta dalam 

Swabtest hari ini bukti nyata dari 
kesadaran dan kepedulian mereka 
terhadap pencegahan virus Coro-
na,” papar dia.
 Langkah yang dilakukan, lanjut 
dia,  menyusul adanya salah satu 
peserta yang hadir terkonfi rmasi 
positif Covid 19.
“Warga terkonfi rmasi positif covid 

19 berasal dari bandar lampung. 
Kabar itu kami terima tadi malam,  
“ Jelasnya. 
Dirinya berharap dengan adanya 
kejadian ini tidak merubah Lampu-
ra menjadi daerah pendemi (clus-
ter). Saat ini masih dalam zona 
kuning dan tidak mengalami pen-
ingkatan selama ini terhadap kasus 

corona, itu yang kita cegah, “kata 
dia.
Ia menambahkan, pihaknya ber-
encana Jum’at (14/8/2020) besok 
akan melaksanakan swabtest kem-
bali kepada 30 warga lainnya dan 
juga terhadap sejumlah anggota 
dan pegawai DPRD Lampura. 
Penulis: (Andrian Folta)

Kapolres Majalengka

untuk tetap menggunakan masker,” 
katanya.
 Menurut Riana, dirinya ingin mas-
yarakat selalu menjaga kesehatan-
ya dengan menerapkan protokol 
kesehatan. 
 “Jaga jarak, pakai masker, rajin 
cuci tangan, dan menjauhi kerumu-
nan,” pesan Ibu Riana.

  Riana berharap bantuan yang 
diberikan tersebut dapat berman-
faat bagi masyarakat. “Mudah-mu-
dahan bantuan pada hari ini dapat 
bermanfaat bagi masyarakat. Se-
moga kita semua selalu mendapa-
tkan keberkahan, kesehatan dan se-
moga selalu dalam lindungan Allah 
SWT,” katanya. 

  Pada kesempatan yang sama, 
Ketua Tim Penggerak PKK Kota 
Metro Heriyati Achmad Pairin 
menyampaikan terimakasih atas 
kepedulian Ibu Riana Sari Arinal 
memberikan bantuan masker bag 
warganya.
“Terimakasih kepada ibu Riana Sari 
Arinal atas bantuan yang diberikan 

berupa masker. Semoga bantuan ini 
dapat meningkatkan kedisiplinan 
masyarakat dalam menggunakan 
masker dan menerapkan protokol 
kesehatan,” ujarnya.
  Ketua RT. 23 Kelurahan Ganjar 
Agung, Kecamatan Metro Barat, 
Kota Metro menyampaikan ucapan 
terimakasih atas kepedulian Ibu Ri-

ana Sari Arinal. “Terimakasih Bu 
atas bantuannya,” ucapnya.
  Salah seorang warga, Sagiyo, 
mengucapkan terimakasih atas 
bantuan masker yang diberikan. 
“Terimakasih atas bantuan yang 
diberikan dan semoga bantuan ini 
bermanfaat,” ujarnya. (Adpim)

Jaga Disiplin

buh kembang anak dengan baik 
sesuai dengan hak-haknya,” ucap-
nya.
 Kabid Humas Polda Jabar 
Kombes Pol. Drs. S. Erlangga. 
Selain itu Dr. Seto Mulyadi, men-
gapresiasi atas Kinerja Kapolres 
Majalengka Polda Jabar dalam 
hal melayani anak - anak sekolah 
yakni menyediakan Wifi  Gratis, 
memberikan  sepatu kepada anak 
sekolah dan penanganan kasus 
anak.
  Sementara itu, Kapolres Maja-
lengka Polda Jabar AKBP Dr. Bis-
mo Teguh Prakoso mengapresiasi 
penghargaan tersebut. Terlebih 
lagi penghargaan ini, berkaitan 
dengan kepedulian pemerintah 
pada anak.
“Semoga melalui penghargaan ini 

semakin memotivasi Polres Ma-
jalengka Polda Jabar untuk terus 
membangun program yang dapat 
menguatkan lahirnya generasi 
penerus bangsa yang berkualitas,” 
ucap AKBP Bismo.
Pemberian penghargaan ramah 
anak kepada Polres Majalengka 
diberikan oleh Yayasan Kak Seto 
yang diwakili Sekjen Gerakan 
Nasional Polisi Sahabat Anak, 
sekaligus Ketua Polisi Selebriti, 
Zandre  Badak kepada Kapolres 
AKBP Dr.Bismo Teguh Prako-
so dan Kasat Reskrim AKP Sis-
wo DC Tarigan, juga diisi den-
gan pengguntingan pita ruang 
ramah anak Sat Reskrim Polres 
Majalengka Polda Jabar. (Sum: 
Jefi /*Uya)

 Arema Masih Tunggu 
“Masih dibicarakan di ting-
kat direksi. Ada beberapa 
nama, tapi direksi belum 
memberikan arahan seperti 
apa. Memang kemarin itu 
kita berdiskusi soal pelatih 
dengan asisten pelatih. Keb-
etulan tiga asisten pelatih ini 
mantan pemain Arema yang 
tahu karakter Arema,” tutur 
Sudarmadji.
Sudarmaji menyatakan se-
lama menunggu hadirnya 
pelatih baru, aktivitas Are-
ma akan dipimpin asisten 
pelatih yang sudah paham 
karakter klub. Dan, terkait 

nakhoda anyar, dia menga-
kui pihaknya sudah mener-
ima sejumlah tawaran dari 
dalam negeri maupun luar.
“Karena itu harapannya se-
karang ke direksi. Kalau di-
reksi memberi lampu hijau 
untuk melakukan rekruit-
men pelatih Arema. Ada ke-
mungkinan beberapa nama 
yang sudah masuk ke Are-
ma ditawarkan, baik asing 
maupun lokal,” sambungn-
ya.
Beberapa tawaran yang 
diterima Arema FC datang 
baik melalui agen maupun 

pelatih yang bersangkutan. 
Namun, Sudarmaji belum 
bisa memberikan informasi 
mengenai siapa yang kemu-
ngkinan jadi kandidat.
“Ada yang ditawari agen, ada 
yang mencari sendiri. Ten-
tunya yang mencari sendiri 
itu kita diskusi dengan asis-
ten pelatih. Banyak yang 
masuk ke email Arema. As-
ing ada, lokal ada. Yang ber-
komunikasi secara informal 
juga ada,” pungkasnya.
Sumber: https://sports.sin-
donews.com/ (mirz)
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HUKUM UKM

untuk bisa survive dan berger-
ak. Karena inilah penggerak 
ekonomi di Provinsi Lam-
pung,” ujar Wagub.
Dalam kesempatan itu, Wakil 
Gubernur Nunik juga melaku-
kan pemotongan tumpeng se-
bagai peringatan HUT UMKM 
ke-5. 
Wagub menjelaskan Pemerin-
tah harus lebih maksimal dalam 
membantu UMKM. “Kita harus 
secara maksimal membantu dan 
mendukung UMKM dengan 
melakukan langkah-langkah 
konkret,” ujar Wagub Nunik.
Pasalnya, lanjut Wagub, urusan 
UMKM perlu perhatian dan 
sinergitas antar semua pihak 
baik Pemerintah Pusat, Provin-
si, dan Kabupaten/Kota.  

 Hari UMKM, tambah Wagub 
Nunik, menjadi momentum 
bersama untuk bergerak men-
yatukan langkah seirama. “Ka-
lau kita seirama, di tengah su-
lit pun bisa, Buktinya aplikasi 
Pasar Berjaya ini. Ketika kita 
punya niat dan kemauan keras, 
meskipun di tengah pandemic 
Covid-19, kita bisa melakukan-
nya,” ujar Wagub Nunik.
 Dalam rangka meningkatkan 
pemasaran para pelaku UMKM, 
Pemerintah Provinsi Lampung 
melalui Dinas Koperasi dan 
UKM Provinsi Lampung mem-
buat program pasar berjaya 
melalui Aplikasi belanja online 
yang memudahkan masyarakat 
dalam mendapatkan kebutuhan 
pokok tanpa harus pergi berbel-

anja ke pasar tradisional. 
 “Dengan adanya aplikasi be-
lanja online Pasar Berjaya 
sangat mendukung program 
Pemerintah Provinsi Lampung 
dalam mengendalikan pandemi 
covid-19 di Provinsi Lam-
pung,” ujar Wagub.
“Selamat Hari UMKM, semo-
ga berkah dan bisa membawa 
dampak positif untuk Lampung 
Berjaya,” ujar Wagub Nunik 
saat menutup sambutannya.
Dalam kesempatan itu, Kadis 
Koperasi dan UKM Provinsi 
Lampung Agus Nompitu mel-
aporkan bahwa kegiatan ini 
dimaksudkan untuk memberi-
kan semangat kerja yang akan 
memperteguh posisi UMKM 
di Provinsi Lampung sebagai 

penggerak ekonomi kerakyatan, 
serta meningkatkan produktivi-
tas dan daya saing.
  Kegiatan ini, lanjut Agus 
Nompitu, Berlangsung sela-
ma 3 hari yaitu sejak tanggal 
12 sampai 14 agustus 2020, 
yang terdiri dari peringatan hari 
UMKM ke-5, aunching aplikasi 
pasar Berjaya, launching ojesa, 
bazar yang diikuti umkm bi-
naan kabupaten/kota.
“Pada hari ini juga akan ada 
penyerahan bantuan wirausaha 
pemula untuk 42 wirausaha 
pemula di Provinsi Lampung 
sebesar Rp 482 juta, Penyer-
ahan KUR bagi UMKM, dan 
Talkshow,” ujarnya.
Adapun hasil yang diharapkan, 
ujar Agus Nompitu, UMKM 

dapat mengembangkan usah-
anya meski ditengah pandem-
ic Covid-19.“Aplikasi Pasar 
Berjaya adalah upaya ditengah 
Covid-19. Masyarakat yang 
diam di rumah dapat tetap me-
menuhi kebutuhan pokoknya, 
tidak harus kepasar tradisional, 
kita semua sudah bisa berbelan-
ja melalui aplikasi online pasar 
Berjaya,” ujarnya.
 Menurut Agus, aplikasi Oje-
sa merupakan start up yang 
bergerak di transportasi online 
yang memberikan perlindungan 
dan kenyamanan bagi perem-
puan dan anak. Pada akhir acara 
ini, Wagub Nunik menyerahkan 
bantuan secara simbolis kepada 
wirausaha pemula dan Kredit 
Usaha Rakyat (KUR). (Adpim)

Tempat Pengobatan 
oleh Babinsa Koramil 15/Ka-
rangpucung. Bersama Tim dari 
Dinas Kesehatan Kabupaten 
Cilacap, meninjau 
dan pengawasan Protokol-
er Kesehatan di Klinik Al-
ternatif “Patah Tulang” 
Mang Icuk yang berlokasi 
di Desa Karangpucung, Ke-
camatan Selasa (11/8/20).
Kedatangan mereka selain 

mengecek pemberlakukan 
Protokoler Kesehatan di tem-
pat tersebut juga mengecek 
alat dan prasarana yang di-
gunakan dalam melakukan 
pengobatan alternatifnya. Se-
lain itu, para petugas juga 
mengecek Surat Perijinan.
 “Ini salah satu kegiatan yang 
dilakukan TNI Jajaran Kodim 
Cilacap bersama instansi terkait 

lainnya dalam rangka memban-
tu pemerintah untuk menekan 
angka penyebaran virus corona. 
 Berbagai tempat sudah kita 
lakukan pengecekan dan penga-
wasan apakah mereka mematuhi 
aturan protokol kesehatan atau 
tidak, termasuk kegiatan saat 
ini yaitu menyasar pada pengo-
batan alternatif yang berada di 
Desa Karangpucung ini,“terang 

Serda Harih Suwargi saat mem-
berikan keterangannya kepada 
Koresponden Pendim Cilacap. 
 “Semoga, upaya yang kita 
lakukan ini, membuka kesada-
ran masyarakat akan tatanan 
kehidupan baru atau yang ser-
ing kita sebut New Normal, 
agar penyebaran Vovid-19 ini 
bisa kita hentikan, “ tandasnya. 
 Hadir dalam kegiatan tersebut, 

Babinsa Koramil 15/Karangpu-
cung Serda Harih Suwargi dan 
Koptu Eliasar M., Ibu Ngimbar 
dari pihak Kecamatan Karang-
pucung, Aiptu Umar dari Polsek 
Karangpucung dan Tim Pen-
damping dari Dinas Keseha-
tan Kabupaten, Mila Karmila.
(Urip)

IIB Darmajaya
IIB Darmajaya dan PT Pega-
daian Area Lampung yang 
dilakukan Rektor IIB Darma-
jaya, Dr. (Can). Ir. H. Firman-
syah Y. Alfi an, MBA., M.Sc., 
dan Vice President PT Pega-
daian (Persero) Area Lam-
pung, Tun Imanuddin di ru-
ang Rektor Rabu, (12/8/20).
Tun Imanuddin mengatakan 
kerjasama ini dilakukan un-
tuk mendukung program dari 
PT Pegadaian Area Lam-
pung. “Kita mengoptimalkan 
kerjasama dengan beberapa 

kampus,” ungkapnya.
Dengan kerjasama ini juga 
dapat mengenalkan program 
tabungan emas Pegadaian. 
“Khususnya mengenalkan 
tabungan emas kepada ma-
hasiswa dan kerjasama lain 
seperti magang juga bisa kita 
lakukan,” tuturnya.
Sementara, Rektor IIB Dar-
majaya, Dr. (Can). Ir. H. Fir-
mansyah Y Alfi an., MBA., 
M.Sc., menyambut baik ker-
jasama dengan Pegadaian. 
“IIB Darmajaya terus men-

jalin sinergi dengan stake-
holder dalam meningkatkan 
pembelajaran kepada maha-
siswa,” ungkapnya.
Kerjasama dengan Pegadaian 
ini juga dapat dimanfaatkan 
untuk magang mahasiswa da-
lam menambah pengetahuan-
nya. “Pegadaian juga dapat 
sharing knowledge langsung 
dengan mahasiswa terkait 
sistem dan manajemen peru-
sahaan,” tuturnya.
Rektor berharap kerjasa-
ma yang telah dibuat dapat 

segera diimplementasikan 
untuk mendukung program 
Kampus Merdeka Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia. “Maha-
siswa dapat memilih belajar 
langsung dengan stakeholder 
untuk menambah keilmuan 
atau memperoleh pengeta-
huan baru diluar disiplin ilmu 
yang selama ini didapatkan 
di kampus,” pungkasnya.
Penandatanganan kerjasa-
ma juga dihadiri oleh Wakil 
Rektor 4 IIB Darmajaya, 

Prof. Dr. Ir. RA Bustomi Ro-
sadi, MS., Dekan Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis (FEB) 
Dr. Faurani I Santi Singag-
erda, S.E., M.Si., Kepala Ba-
gian Kerjasama IIB Darma-
jaya, Ketut Artaye, S.Kom., 
M.T.I., Asistant Manager ll 
Pegadaian Area Lampung 
Hendra Fahlevi, dan Asistant 
Manager ll Pegadaian Area 
Lampung, Indah Widhiya 
Ningrum. (*)

Wakil Ketua
Mustafa,SH,LLM,Ph.D. dari 
Litbang Diklat Kumdil dengan 
menghadirkan tiga narasum-
ber yakni Roki Panjaitan, SH 
Wakil Ketua Pengadilan Ting-
gi, Akademisi Unila ahli hukum 
perdata Dr. M. Fakih, SH, MH 
dan Puji Astuti Hakim Tinggi 
Denpasar Bali. Masing-masing 
Narasumber menyampaikan 

sesuai  perspektif ilmu dan pro-
fesinya. 
 “Bukti elektronik  harus dapat 
dihadirkan dan ditunjukkan 
isinya dalam persidangan, kepa-
da Majelis Hakim. Bukti elek-
tronik harus diperoleh melalui 
tata cara atau mekanisme yang 
terekam atau tercatat dengan 
jelas agar perolehan (secara 

formal) tersebut dapat diuji ke-
absahannya (secara materiil) 
sehingga perolehan bukti terse-
but dapat dipertanggungjawab-
kan keabsahannya, “ Jelas Roki 
Panjaitan.
 Kemudian,  Setelah narasum-
ber secara bergantian menyam-
paikan materinya dilanjutkan 
dengan diskusi dan tanya jawab  

dengan peserta FGD  dari 
hakim tinggi, Parlas Nababan 
dan Dr.Edi Hazmi,  Ketua PN 
dan PA serta Hakim PN, PA dan 
Hakim Ad Hoc PHI se wilayah 
Hukum PT Tanjungkarang.
 Tanggapan dan masukan dari 
peserta akan menjadi sumban-
gan pemikiran terkait penelitian 
tentang eksistensi alat bukti 

elektronik untuk penyusunan 
laporan penelitian.
 Peserta FGD juga diberi kes-
empatan mengisi kuesioner un-
tuk  bahan analisis Tim dalam 
membahas tentang eksistensi 
bukti dalam sistem peradilan 
Indonesia.
(Penulis/Suwardi/ Edito Andri-
an Folta)

Bersama Pemkab
er.
Rangkaian giat dibuka oleh 
Asisten Bidang Pemerin-
tahan dan Kesejahteraan 
Rakyat Pemkab Tanggamus 
Hi. Faturahmah mewakili 
Bupati Hj. Dewi Handajani.
 Tampak hadir dalam ke-
giatan itu fasilitator KLA 
(Kota Layak Anak) seka-
ligus fasilitator sosialisasi 
PATBM dari Provinsi Toni 
Fisher, Kadis PPPA, Dalduk 

dan KB, Hi. Edison, SE. 
MM., Camat Talang Padang 
Andres, SE., Camat Pugung 
diwakili Hubaillah, Camat 
Gunung Alip diwakili Tri-
yadi.
 Menurut Ipda Primadona 
pihaknya memberikan so-
sialisai dengan materi upa-
ya pencegahan terkait per-
lindungan perempuan dan 
anak.
 “Sosialisasi dari Polres 

Tanggamus menyampaikan 
upaya pencegahan,” kata 
Ipda Primadona mewakili 
Kapolres Tanggamus AKBP 
Oni Prasetya, SIK.
 Menurut Ipda Dona, 
saapaan akrabnya itu, pi-
haknya juga menyampaikan 
bahwa anggota PATBM 
bahwa memiliki peran da-
lam pemberantasan tindak 
pidana terhadap perempuan 
dan anak.

 Adapun caranya, yak-
ni jika terdapat kejadian 
mereka yang terlebuih da-
hulu menindaklanjuti den-
gan melaporkan kepada 
Bhabinkamtibmas lalu ke 
Pusat Pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan Perempuan 
dan Anak (P2TP2A).
  “Jadi intinya, dalam sosial-
isasi itu disampaikan bahwa 
anggota PATBM merupa-
kan perpanjangan tangan 

dari pihak pemerintah,” 
jelasnya.
 Ditambahkannya, kegia-
tan sosialisasi juga akan 
kembali dilaksanakan esok, 
Kamis tanggal 13 Agustus 
2020 di Kecamatan Pulau 
Panggung.
 “Pesertanya, meliputi em-
pat kecamatan yakni Pulau 
Panggung, Ulu Belu, Air 
Naningan dan Sumberejo,” 
pungkasnya (Asrul Pb)
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Gubernur Arinal Hadiri Rapat Paripurna
 Istimewa DPRD Provinsi Lampung

Bandar Lampung- 
Gubernur Lampung didampingi 
Forkopimda dan segenap jajaran 
Pemerintah Provinsi Lampung, 
menghadiri Rapat Paripurna Is-
timewa Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Provinsi Lam-
pung, bertempat di Ruang Sidang 
Utama DPRD Provinsi Lampung 
pada Jumat pagi (14/08).
  Agenda tunggal Rapat Paripur-
na Istimewa pada kali ini adalah 
mendengarkan Pidato Kenega-
raan Presiden Republik Indonesia 
dalam rangka memperingati Hari 
Ulang Tahun Kemerdekaan Re-
publik Indonesia ke 75 Tahun 
2020 yang mengambil tema “Indo-
nesia Maju”.
 Sidang yang dihadiri juga oleh 
Pimpinan dan Anggota DPRD 
Provinsi Lampung tersebut tetap 
menerapkan protokol kesehatan 
dengan ketat. Mulai dari pemerik-
saan suhu tubuh, penggunaan hand 
sanitizer, penggunaan masker, 
juga pengaturan jarak kursi  antar 
peserta sidang dan tamu undangan.
 Ketua DPRD Provinsi Lampung 
mengawali Rapat Paripurna Is-
timewa dengan memberikan pen-
gantar sebelum bergabung dengan 
DPR RI melalui siaran langsung 
yang disiarkan melalui Media 
Elektronik.
 Sebelum bergabung dengan siaran 
langsung pidato kenegaraan Pres-
iden RI, 
seluruh undangan  yang hadir da-
lam Rapat Paripurna mendengar-
kan Paduan Suara Bina Vokalia 
SMA Negeri 2 Bandar Lampung 
yang melantunkan lagu perjuan-

gan, lagu daerah dan lagu nasional.
  Tepat pada pukul 10.00 WIB, Pi-
dato Presiden disampaikan di ha-
dapan seluruh peserta yang hadir. 
Presiden mengungkapkan bahwa 
saat ini ada 215 negara di dun-
ia sedang menghadapi Pandemi 
Covid-19.
   Presiden mengatakan bahwa, wa-
bah pandemi menyebabkan kondi-
si ekonomi 
dunia menjadi terganggu. Hal 
inilah yang diungkapkan Presiden 
menjadi sebuah momentum untuk 
mengambil kesempatan memulai 
Kebangkitan Baru bagi Indonesia.
“Inilah saatnya kita melakukan 
lompatan-lompatan besar, dihara-
pkan 25 tahun kedepan di Peringa-

tan Hari Ulang Tahun yang ke 100, 
Indonesia bisa menjadi Bangsa 
yang maju,” ungkap Presiden.
  Diungkapkan bahwa kondisi saat 
ini memaksa kita untuk bekerja 
lebih cepat, lebih keras dan leb-
ih dari kondisi biasa. Momentum 
krisis ini harus dijadikan lompatan 
untuk kemajuan. Reformasi fun-
damental harus dilakukan di berb-
agai bidang.
  Presiden juga menyampaikan 
apresiasi dan penghargaan kepada 
seluruh elemen yang mendukung 
penuh penanganan dan pencegah-
an Covid-19.
  Presiden mengingatkan bah-
wa ketahanan pangan harus tetap 
diperhatikan dari hulu sampai hilir 

dengan memanfaatkan teknologi.
    Presiden sangat berharap agar 
Indonesia menjadi produsen te-
knologi dunia di masa yang akan 
datang untuk meningkatkan pem-
erataan pembangunan di seluruh 
negeri.
  Penataan regulasi dan penyeder-
hanaan birokrasi harus dilakukan, 
ekosistem usaha  yang baik harus 
dibangun. 
  Pemerintah tidak memberikan tol-
eransi kepada siapapun yang akan 
menggoyahkan ideologi Negara. 
Media harus menjadi penyampai 
informasi yang benar dan bukan 
menjadi pengumpul like.
Kerjasama dalam bingkai gotong 
royong akan dapat mewujud-

kan cita-cita luhur Kemerdekaan 
yang penuh toleransi, kepedulian, 
dukungan dan kerjasama berbagai 
pihak.
  Di akhir pidato kenegaraannya, 
Presiden sekali lagi berpesan agar 
dapat merebut momentum Pan-
demi Covid-19 untuk melakukan 
lompatan besar perubahan yang 
fundamental untuk menuju Indo-
nesia Maju.
   “Dirgahayu Republik Indonesia, 
Merdeka Merdeka,” pungkas Pres-
iden.
  Acara berlangsung khidmat, 
seluruh tamu undangan menden-
gar kan dengan saksama pidato 
kenegaraan yang disampaikan 
oleh Presiden. (Advertorial)
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