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PEMAIN NBA dari klub Denver 

Nuggets, Jamal Murray, menggambar 
wajah Breonna Taylor sebagai salah 
satu bentuk protes. Inilah cara yang 
sangat baik dalam menentukan salah 
atau tidak salah. Kekhawatiran mele-
daknya kerusuhan besar pun tidak 
terjadi.

Padahal sejak Senin lalu, kantor-
kantor penting pemerintah di kota 
itu sudah diminta tutup agar jangan 
sampai menjadi sasaran amukan 
massa –yang lagi naik daun di Amerika.

Sudah lebih lima bulan. Seperti 
tiada hari tanpa demo di Louisville 
–kota kelahiran dan makam petinju 
Mohamad Ali itu. Yakni sejak polisi 
menembak wanita kulit hitam, lewat 
tengah malam, ketika wanita itu lagi 
tidur bersama pacarnya di apartemen-
nya.

Itu 13 Maret 2020 –ketika wabah 
Covid-19 mulai melanda Amerika 
tapi baru akan masuk Indonesia.

Nama wanita itu Breonna Taylor. 
Umur 26 tahun. Pekerjaan teknisi 
alat kesehatan.

BANDARLAMPUNG – Usai di-
ketahui Kepala Dinas Perhubungan 
(Dishub) Bandarlampung Ahmad 
Husna positif Covid-19, Wali Kota 
Herman H.N. memerintahkan agar 
kantor Dishub setempat ditutup 
selama 7 hari ke depan.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas 
Kesehatan Bandarlampung Edwin 
Rusli usai menyediakan 200 alat rapid 
test yang 50 unit di antaranya akan 
digunakan di ruang asisten pemkot 
dan 150 unit di kantor Dishub.

’’Karena diketahui Pak Husna 

(Kadishub) positif, kantor Dishub 
mulai hari ini (kemarin) ditutup selama 
seminggu. Ini atas perintah Pak Wali 
Kota Herman H.N.,” katanya, Jumat 
(25/9).

Edwin menyebutkan dari hasil 
tracing Ahmad Husna diketahui ada 

33 orang yang sempat kontak langsung 
pada acara makan-makan ketika acara 
ulang tahun pada Jumat (18/9) lalu. 
Dan hari ini (26/9), mereka akan di-
rapid test.

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Terapkan Hidup Bersih dan Sehat,
Berikan Pelatihan Pembuatan Hand Sanitizer

Arinal Ancam
Non-job ASN 
Tidak Netral

TNI-Polri Kawal Ketat UAS saat Siar Agama di Lampung

Arinal Ancam

Herman H.N. Perintah 
Tutup Kantor Dishub

BANDARLAMPUNG - Belajar 
dari peristiwa yang menimpa pen-
dakwah Syekh Ali Jaber saat melaku-
kan siar agama beberapa waktu 
lalu di Bandarlampung, kedatangan 

Ustad Abdul Somad (UAS) ke 
Lampung kali ini dikawal ketat pihak 
TNI dan Polri. Seperti saat ceramah 
di masjid Rumah Sakit Urip Sumo-
harjo, Bandarlampung, Jumat (25/9) 

malam.
Pantauan Radar Lampung, UAS 

yang mengenakan baju hijau de-
ngan kopiah bernuansa tapis Lam-
pung tampak semangat memberikan 

tausyiah kepada ratusan jamaah 
yang memadati masjid tersebut. 
Sementara, puluhan anggota Polresta 
Bandarlampung dan TNI turun meng-
 amankan jalannya kajian umum 

yang dimulai bakda salat Isya.
Tak ayal, jamaah pun banyak 

yang meneteskan air mata ketika 
UAS berpesan untuk seluruh pe-
tugas medis baik itu perawat, dokter, 

maupun lainnya untuk selalu kuat 
dan tabah dalam berperang mela-
wan penyakit mematikan (Covid-19).

BANDARLAMPUNG – Guber-
nur Lampung Arinal Djunaidi 
meminta agar pilkada di Lam-
pung sukses dan kasus Covid-
19-nya bisa terkontrol. Karena, 
menurutnya, Lampung ini salah 
satu yang terbaik di Indonesia 

dalam penanganan Covid-19.
Arinal juga menegaskan kepada ASN untuk 

menjaga netralitasnya. Ditegaskan, dirinya tak 
akan segan menon-job-kan ASN yang diketahui 
terlibat politik praktis.

UNILA tidak hanya berkontribusi 
melalui jalur akademik di lingkungan 
kampusnya. Melalui tri dharma per-
guruan tingginya, universitas negeri 
ini juga produktif memberikan manfaat 
kepada masyarakat secara luas. 

Seperti dilakukannya melalui Tim 
Pengabdian kepada Masyarakat Uni-
versitas Lampung dengan menga da-
kan sosialisasi dan praktik pem buatan 
hand sanitizer di Balai Desa Fajarbaru, 
Kecamatan Jatiagung, Lam pung 
Selatan, pada 25–26 Juli 2020. Pelatihan 
ini tentang pembuatan hand sanitizer 

berbasis alkohol dan alami daun sirih. 
Kegiatan ini juga sejalan dengan 

pro gram pemerintah dalam meng-
antisipasi penyebaran corona virus 
disease (Covid-19) dan memutus mata 
rantai penyebarannya. Yakni dengan 
judul ’’PKM Pelatihan dan Pendam-
pingan Home Industry Produk Hand-
sanitizer Kelompok PKK Desa Fajar 
Baru: Produksi, Pengepakan, dan 
Merek Produk” yang diikuti kelompok 
mitra ibu-ibu PKK Desa Fajarbaru.

TIM PENULIS:
 Dr. Agung Abadi Kiswandono, M.Si.

 Rizky Prabowo, S.Kom., M.Kom.

 Pigo Nauli, S.E., M.Sc.

UNIVERSITAS LAMPUNG

Di-Rapid Test,  Karyawan Bank Lampung juga Positif

Penasaran Lima 
Pjs. Kepala Daerah 

Terungkap
BANDARLAMPUNG – Penasaran siapa lima 

penjabat sementara (Pjs.) untuk lima dari delapan 
daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak 
2020 di Lampung? Kelimanya Sabtu (26/9) ini 
menerima surat keputusan (SK) Kemendagri 
yang diserahkan melalui Gubernur Lampung 
Arinal Djunaidi.

Berdasarkan sumber tepercaya Radar Lam-
pung, kelima Pjs. tersebut merupakan nama-
nama yang sudah tersiar di media. ’’Iya, sesuai 
nama-nama yang ada di media itu,” ungkap 
sumber tersebut, Jumat (25/9).

Yaitu, bebermya, Sulpakar (Kadis Pendidikan 
dan Kebudayaan Lampung) sebagai Pjs. Bupati 
Lampung Selatan. Kemudian Edi Erlansyah 
(Ins pektur Provinsi Lampung) sebagai Pjs. Bupati 

FOTO M. TEGAR MUJAHID

DENGAN PENGAWALAN: Ustad Abdul Somad (UAS) berceramah di Masjid Ad-Du’a, Wayhalim Bandarlampung, Jumat (25/9).

FOTO IST

BERI PELATIHAN: Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung dalam pembuatan hand sanitizer di Balai 
Desa Fajarbaru, Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan.
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JAKARTA - Ketersediaan 
lis trik lewat pembangkit ener-
gi terbarukan terus di kem-
bang kan di Tanah Air. Ma-
sya rakat pun kini tidak perlu 
la gi khawatir dengan pe lak-
sa naan usaha pembangkit 
listrik.

Selain teknologi ramah 
ling kungan yang sudah di-
adopsi banyak PLTU, berbagai 
per aturan pemerintah me-
negaskan terjaminnya usaha 
pem bangkit yang ramah 
ling kungan. Salah satunya 
Per aturan Menteri Kehutanan 
dan Lingkungan Hidup No-
mor 15 Tahun 2019.

Direktur Jenderal Pe ngen-
dalian Pencemaran dan Ke-
ru sakan Lingkungan (Dirjen 
PPKL), RM Karliansyah me-
nga takan, pemerintah tentu 
tak membiarkan usaha yang 
men cemari lingkungan. Pe-
me rintah menegaskan, ma-
sya rakat tidak perlu khawatir 
dengan pelaksanaan pe ru-
sa haan PLTU yang kini ber-
ope rasi, apalagi yang tengah 
dibangun.

”Permen No 15 tahun 2019 
ini menerapkan baku mutu 
yang jauh lebih ketat dari 
ba ku mutu sebelumnya. Pem-
binaan juga terus dilakukan 
se hingga pengusahaan pem-
bangkit lebih taat dengan 
in  tegrasi pemantauan dengan 
CEMS (Continous Emission 
Mo nitoring System) ke KLHK 
me lalui SISPEK (Sistem In-

for masi Pemantauan Emisi 
Kontinu Perusahaan) sebagai 
ben tuk perusahaan akan 
ter awasi secara langsung,” 
ka ta RM Karliansyah, Jumat 
(25/9).

Secara khusus, Dirjen Kar-
liansyah menyampaikan, 
pe nerapan teknologi alat 
pe ngendali emisi menjadi 
fak tor penentu dalam me-
nun jang pemenuhan baku 
mu tu emisi oileh semua jenis 
pembangkit listrik.

Kini, banyak pembangkit 
te lah menggunakan alat p e-
ngendali emisi yaitu partikulat 
dengan Electrostatic Pre ci-
pi tator (ESP) atau Bag House 
Filter, Nitrogen Oxida (NOx) 
menggunakan Low NOx Bur-
ner dan Sulfur Dioksida (SO2) 
de ngan Flue Gas De sul fu ri-
zation (FGD). Pemerintah 
juga memantau setiap pem-
bang kit. Bagi pembangkit 
yang memiliki kapasitas > 
25 MW atau < 25 MW dengan 
ka dar Sulfur diatas 2% wajib 
men g gunakan peralatan 
CEMS. Sedangkan PLTMG 
yang memiliki kapasitas > 
15 MW wajib memasang 
CEMS.

Direktur Pembinaan Pro-
gram Ketenagalistrikan Ke-
menterian ESDM Jisman 
Hu tajulu menegaskan, hal 
sa ma. Tudingan pencemaran 
lingkungan pada pe ngu sa-
haan pembangunan PLTU 
ada lah hal yang tak tepat. 

Pe merintah memberikan izin 
pe ngelolaan PLTU harus lah 
ramah lingkungan.

Rencana Umum Ketenaga-
listrikan Nasional (RUKN) 
yang dengan jelas me nye-
but kan bahwa ke depan, PLTU 
ha rus ramah lingkungan dan 
efi sien. Salah satunya dengan 
me nerapkan teknologi rendah 
karbon dan tingkat efisiensi 
tinggi atau High Efficiency 
and Low Emmission (HELE) 
se hingga tercapai biaya pokok 
penyediaan atau BPP yang 
murah.

Dia juga menjelaskan, 
ke beradaan PLTU berbahan 
ba kar batubara adalah yang 
ter efisian mampu menekan 
biaya pokok penyediaan 
listrik. Ujungnya adalah ke-
ter sediaan harga jual listrik 
PLN kepada pelanggan yang 
lebih murah. Terhadap tu-
di ngan kapasitas listrik yang 
berlebih di Pulau Jawa, juga 
di sebutnya adalah tak ber-
da sar. Catatan Direktorat 
Jen deral Ketenagalistrikan 
me nunjukkan pembangkit 
listrik regional Jawa bagian 
barat justru memikul beban 
listrik terbanyak.

Jisman menggambarkan, 
kon disi sistem tenaga listrik 
Ja wa-Bali per 9 September 
2020 memiliki Beban Puncak 
men capai 26.253 MW dengan 
da ya mampu pasok sebesar 
31.767 MW dan reserve mar-
gin 21%. (jpc/c1/abd) 

Pemerintah Yakinkan PLTU 
Kini Ramah Lingkungan

JAKARTA - Kementerian Keuangan 
(Ke menkeu) mengakui bahwa se be-
narnya Indonesia sudah dapat disebut 
re sesi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal 
(BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu 
me ngatakan kondisi itu terjadi lantaran 
per ekonomian RI terus melambat sejak 
kuartal I tahun ini.

’’Kalau (ditanya apa sudah) resesi, 
ki ta sudah resesi. Bahkan per lam ba-
tannya sudah terjadi pada kuartal I,” 
ujarnya dalam konferensi pers secara 
virt ual, Jumat (25/9).

Ia menjelaskan resesi sendiri di-
ar tikan sebagai kondisi perekonomian 

sua tu negara yang terus negatif selama 
dua kuartal berturut-turut. Bahkan 
ji ka perlambatan sudah berlangsung 
da lam waktu lama, maka bisa dikatakan 
juga sebagai resesi. 

Febrio menjelaskan, rata-rata per-
tum buhan ekonomi dalam kurun 10 
ta hun terakhir adalah lima persen. 
Sementara pada tahun ini, pertumbuhan 
eko nomi sudah jauh berada di bawah 
lima persen, karena pada kuartal-I 
sebesar 2,97 persen dan kuartal-II 
-5,32 persen. 

”Wajar setiap ta hun expect per-
tum  buhan ekonomi lima persen. Begitu 

ada pertumbuhan ekonomi di bawah 
li ma persen pada dua kuartal, jadi 
per tanyaan buat kita, itu perlambatan 
eko nomi apakah terjadi ber ke pan ja-
ngan?” jelasnya.

 Meskipun demikian, pihaknya 
ber   harap pertumbuhan ekonomi bisa 
mem  baik jelang akhir tahun. Sehingga, 
di harapkan ekonomi pada tahun de-
pan bisa sesuai target antara 4,5-5,5 
persen. 

”Bukan tanpa kerja keras, itu harus 
kita lakukan dan siapkan ke arah sana 
agar perekonomian pulih dan tenaga 
ker ja pulih,” tukasnya. (jpc/c1/abd)

JAKARTA - Kementerian Per hu-
bungan (Kemenhub) akan memberikan 
sank si tegas kepada perusahaan pe-
ner bangan yang melanggar aturan 
yang telah ditetapkan dalam Peraturan 
Men teri Perhubungan Nomor PM 56 
Ta hun 2020 tentang Perubahan atas 
Per aturan Menteri Perhubungan Nomor 
PM 78/2017 tentang Pengenaan Sanksi 
Administratif terhadap Pelanggaran 
Per aturan Perundang-undangan di 
Bi dang Penerbangan.

Direktur Jenderal Perhubungan 
Uda ra Novie Riyanto menyampaikan 
te lah menerima beberapa laporan 
pe langgaran yang dilakukan oleh pe-
rusahaan penerbangan. Berdasarkan 
la poran hasil pengawasan (LHP) yang 
di lakukan oleh Otoritas Bandar Udara 
Wi layah II Kualanamu Medan, terdapat 
tiga perusahaan penerbangan yang 
ti dak menerapkan prinsip jaga jarak 

(physical distancing) dalam kabin pe-
sawat udara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Ketiga perusahaan penerbangan 
ti dak menerapkan prinsip jaga jarak 
di dalam pesawat udara kategori jet 
trans port narrow body dan wide body 
yang digunakan untuk kegiatan ang-
ku tan udara niaga berjadwal dalam 
ne geri sesuai dengan konfigurasi tempat 
duduk dan pengaturan kursi pe num-
pang berdasarkan karakteristik pe-
num pang maksimal 70 persen kapasitas 
angkut. ”Kami pastikan diberikan 
sank si sesuai dengan peraturan yang 
berlaku,” ujar nya dalam keterangannya, 
Jumat (25/9).

Adapun sanksi yang diberikan sesuai 
de ngan PM 56 Tahun 2020 berupa 
sank si denda administratif sebesar 
250 – 3.000 penalti unit (1 penalti unit 

= Rp100.000). ”Melalui Peraturan Men-
t eri Nomor 56 Tahun 2020 ini, menjadi 
salah satu bukti bahwa kami Ke men-
terian Perhubungan terus berupaya 
un tuk memutus mata rantai penyebaran 
virus Covid-19, siapapun yang me-
lang gar, akan kami berikan sanksi 
te gas,” tuturnya.

Seperti diketahui, sebelum di te-
tap kannya PM 56 Tahun 2020, Direktorat 
Jen deral Perhubungan Udara telah 
mem berikan surat teguran serta pen-
ca butan izin rute terhadap perusahaan 
penerbangan yang melanggar ketentuan 
pem batasan kapasitas maksimum di 
da lam pesawat. ”Saya berharap semua 
pe rusahaan penerbangan dapat me-
ma tuhi ketentuan yang berlaku, ber-
sama-sama kita terapkan protokol 
ke sehatan dengan baik, demi pe ner-
bangan yang selamat, aman dan sehat,” 
tuturnya. (jpc/c1/abd)

Kepala BKF Akui Indonesia Sudah Resesi

Abaikan Jaga Jarak, 
Tiga Maskapai Kena 

Denda Penalti

FOTO NET

BERIKAN SANKSI: Kemenhub bakal memberikan penalti kepada maskapai yang bandel tak ikut aturan jaga jarak dalam kabin 
pesawat.

PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT : KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
Jalan Beringin II No. 35 Telp. (0721) 481301 Teluk Betung 35222

http://www.bkd.lampungprov.go.id
email : panseljpt.lampungprov@gmail.com

1.  Berdasarkan Berita Acara Rapat Panitia Seleksi Terbuka 
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Lampung Nomor: 08/PANSEL-JPTP/IX/2020 tanggal 
25 September 2020 tentang Penyerahan Hasil Nilai Uji 
Kompetensi Peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan 
Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, 
dengan ini diumumkan bahwa, sesuai Berita Acara Hasil 
Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) 
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor: 01/
UK-JPTP-ASS/PROV-LPG/2020 tanggal 25 September 
2020, peserta yang dinyatakan LULUS dalam Uji Kompetensi 
oleh Asesor dengan nilai dan peringkatnya untuk masing-
masing JPTP, daftar nama-nama Peserta yang lulus uji 
kompetensi dapat dilihat di website BKD Provinsi Lampung 
: www.bkd.lampungprov.go.id.

2.  Kepada peserta yang lulus tersebut (kecuali bagi JPTP 
yang kurang dari tiga yaitu PPTP Kepala Badan Pendapatan 
Daerah dan PPTP Kepala Dinas Tenaga Kerja) berhak 
mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, yaitu Penulisan Esai/
Pokok-Pokok Pikiran dalam Makalah dan Pemaparan Makalah/
Wawancara yang akan dilaksanakan pada :

2.1. Penulisan Esai/Pokok-Pokok Pikiran dalam Makalah
 Hari/Tanggal  :  Sabtu, 26 September 2020
 Jam   :  08.00 WIB s.d Selesai
 Tempat  :  Hotel Emersia Bandar Lampung
 Pakaian  :  Kemeja lengan panjang berwarna putih  

     berdasi (untuk pria), syal (untuk wanita),  
     bawahan berwarna Gelap.

PENGUMUMAN
Nomor: 09/PANSEL-JPTP/IX/2020

TENTANG
HASIL NILAI UJI KOMPETENSI

PESERTA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2020

Semua peserta agar mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 
(Memakai Masker, Physical Distancing, Hand Sanitizer).
Peserta agar hadir 30 menit sebelum Ujian dimulai dan bagi 
peserta yang tidak hadir sesuai jadwal yang ditentukan dianggap 
mengundurkan diri.
2.2.  Pemaparan Makalah/Wawancara
 Hari   :  Senin s/d Rabu
 Tanggal  :  28 s/d 30 September 2020
 Jam   :  08.00 WIB s.d Selesai
 Tempat  :  Hotel Emersia Bandar Lampung
 Pakaian  :  PSL
Semua peserta agar mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 
(Memakai Masker, Physical Distancing, Hand Sanitizer).
Jadual Pemaparan Makalah/Wawancara untuk masing-masing 
peserta dapat dilihat pada website : http://bkd.lampungprov.
go.id dan peserta dilarang hadir sebelum jadual pemaparan/
wawancara sesuai gilirannya, namun demikian peserta agar 
hadir 15 menit sebelumnya. Peserta yang tidak hadir dianggap 
mengundurkan diri.
Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Bandar Lampung, 25 September 2020
PANITIA SELEKSI TERBUKA

JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KETUA,

Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.
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BANDARLAMPUNG - 
Chandra Superstore Tan-
jung  karang terus berkomit-
men untuk menyediakan 
produk-produk kebutuhan 
masyarakat dengan kualitas 
terbaik. Tidak hanya itu, 
beragam program menarik 
juga secara konsistem disu-
guhkan. 

Staf Promosi Chandra 
Superstore Tanjungkarang 
Apriati mengatakan untuk 
minggu ini, Chandra kembali 
hadir untuk memberikan 
beragam program diskon 
serta undian langsung berha-
diah menarik dari area de-
partment store dan super-
market. 

Diantaranya, untuk pro-
duk dari Hush Puppies dita-
warkan diskon 50 persen, 
serta produk sepatu Playboy, 
Noce san Robelli diskon 50 

persen. Untuk produk Gior-
dano ditawarkan dengan 
program beli 2 pcs hanya 
seharga Rp129 ribu hingga 
Rp459 ribu, serta diskon 50 
persen untuk selected item. 

Selanjutnya untuk produk 
Expand Denim dan Rodeo 
promo beli 1 gratis 1. Produk 
3H promo beli 1 gratis 2. 
Sedangkan untuk produk 
dari brand Dust, Logo, Ako, 
dan Citu diberikan dengan 
diskon sebesar 20 persen.

“Ada juga promo untuk 
produk-produk kecantikan 
yakni Latulip diskon 20 
persen untuk all item, Olay 
25 persen untuk selected 
item, serta Wardah dan Make 
Over diskon 20 persen untuk 
selected item,” tambah dia. 

Kemudian promo untuk 
produk Osella pria dan wa-
nita diskon 70 persen untuk 

elected item. Dan Bomb 
Boogie diskon 50 persen 
untuk all item. Produk D 
and F ditawarkan dengan 
promo pembelian 1 pcs ha-
nya Rp30 ribu dan pembelian 
2 pcs hanya Rp50 ribu untuk 
selected item. 

Produk Red Cliff ditawar-
kan dengan harga spesial 
yakni hanya Rp135 ribu 
hingga Rp195 ribu saja. 
Platini diskon hingga 50 
plus 20 persen untuk semua 
item. 

Sementara produk 
Manzone ditawarkan dengan 
harga spesial mulai Rp199 
ribu hingga Rp499 ribu. Se-
lan jutnya produk Kickers 
apparel dibanderol dengan 
diskon hingga 30 persen, 
produk Sgarks promi pem-
belian pertama diskon 20 
persen dan pembelian kedua 

diskon 30 persen. Pro duk 
3second dan Greenlight 
diskon mulai 20 persen hing-
ga 30 persen untuk selected 
item.

Sementara itu, untuk 
produk Wrangler ditawarkan 
dengan diskon 20 persen, 
LGS promo pembeli 1 pcs 
diskon 30 persen, sedang 
pembelian 2 pcs mendapat-
kan gratis 1 pcs. Produk 
Ep rise diskon hingga 50 
per sen, area Sports Station 
diskon hingga 50 persen dan 
Adidas diskon hingga 30 
persen. 

“Kemudian ada juga 
untuk produk League diskon 
20 persen, Fila diskon hingga 
30 persen, Tomskin diskon 
50 persen untuk item ter-
tentu, dan Bata diskon hing-
ga 70 persen,” pung kasnya. 
(ega/c1/wan)

Chandra Diskon 
hingga 70 Persen

BANDARLAMPUNG - 
Hingga saat ini, perbankan 
sya riah masih memiliki po-
tensi yang lebih besar di 
Indonesia. Hal itu ditunjukkan 
dengan indeks literasi bank 
syariah yang tercatat sebesar 
8,11 persen, sedangkan indeks 
inklusi 11,06 persen. 

Sementara itu, untuk in-
deks literasi bank nasional 
ter catat 29,66 persen. Sedang-
kan indeks inklusi 67,82 per-
sen. Di sisi lain, market share 
perbankan syariah terus 
menunjukkan peningkatan. 
Yakni dari 5,78 persen pada 
2017 menjadi 6,18 persen 
pada Juni 2020.

Direktur Utama Bank Man-
diri Syariah, Toni E.B. Su bari 
mengatakan, sebagai bank 
syariah terbesar di Indonesia, 
PT Bank Syariah Mandiri 
(Mandiri Syariah) berkomit-
men untuk terus mening-
katkan literasi perbankan 
syariah. 

“Hal tersebut sebagai salah 
satu upaya mendukung per-
kem bangan ekonomi syariah 
di Indonesia. Selain terus 
me ngembangkan inovasi 
layanan dan produk digital,” 
kata dia yang juga menjabat 

se bagai Ketua Umum Per-
kumpulan Bank Syariah 
Indo nesia (Asbisindo). 

Keuangan dan perbankan 
syariah terbukti dapat ber-
tahan di tengah situasi pan-
demi Covid19. Ini membuk-
tikan bahwa perbankan 
sya riah bisa menjadi peno-
pang ekonomi nasional ber-
sama dengan perbankan 
konvensional.

Karena itu, peningkatan 
literasi perbankan syariah 
menjadi tantangan bagi 
Mandiri Syariah di masa 
pandemi ini. Peningkatan 
literasi ini diharapkan akan 
berbanding lurus dengan 
inklusi perbankan syariah 
kedepannya.

Disamping itu dia menga-
ta kan, perbankan syariah di 
Indonesia saat ini terus ber-
kembang dan menunjukkan 
pertumbuhan. Hal ini tercer-
min dari persentase pertum-
buhan perbankan syariah, 
baik dari aset, pembiayaan, 
maupun DPK, lebih tinggi 
dari perbankan konvensional 
maupun perbankan nasional. 

“Satu kuncian yang saat ini 
menjadi semakin penting 
adalah digitalisasi perbankan 

syariah. Kondisi pandemi 
Covid-19 menjadi momentum 
untuk berinovasi sekaligus 
mengoptimalkan teknologi 
digital. Apalagi saat ini, 
platform perbankan digital 
menjadi channel utama untuk 
nasabah bertransaksi sehari-
hari,” tuturnya dalam work shop 
virtual, Jumat (25/9), di Jakarta.

Usia perbankan syariah 
sendiri masih relatif muda. 
Dan memiliki potensi yang 
sangat besar mengingat 
Indonesia memiliki penduduk 
muslim yang sangat besar. 
Intinya ada pada penguatan 
SDM, penguatan kemampuan 
untuk menarik investasi atau 
modal di market, penguatan 
teknologi sebagi core banking 
dan tentu saja literasi yang 
lebih mendalam ke pasar. 

“Selain digitalisasi, kunci 
dari perkembangan Perban-
kan Syariah adalah bagaimana 
masing-masing perbankan 
syariah bisa berfokus pada 
strategi yang customer-centric 
dan terus berupaya untuk 
me menuhi kebutuhan nasa-
bah dan tentu berijtihad 
dengan tetap mengikuti Ma-
qashid Syariah,” tandasnya. 
(rls/ega/c1/wan)

Komit Tingkatkan 
Literasi Perbankan Syariah

FOTO IST

Direktur Utama Bank Mandiri Syariah, Toni E.B. Subari

FOTO ELGA PURANTI/RADAR LAMPUNG

LEBIH MURAH: Chandra Superstore Tanjungkarang menggulirkan program diskon hingga 70 persen untuk beberapa produk area 
department store. 



Sementara yang sudah kemarin, kata 
Erwin, para asisten I, II, dan III di ruang 
rapat asisten Kota Bandarlampung. 
’’Ha silnya dari 41 yang di-rapid test 
semua nya nonreaktif,” jelasnya. 

Tidak hanya Dishub, empat karyawan 
Bank Lampung juga terkonfirmasi positif 
Covid-19. Ini diketahui setelah Bank 
Lampung memberikan pemeriksaan 
kesehatan dengan me-rapid test karya-
wannya, Kamis (24/9) lalu. Yaitu dari 
1.151 pekerja Bank Lampung meli puti 
organik dan outsourcing, tetapi baru 
dilakukan rapid test kepada 768 pekerja-
nya dengan hasil reaktif 24 orang dan 
positif 4 orang. 

Terkait hal ini, Humas Bank Lampung 
Edo Lazuardi menjelaskan pihaknya 
melakukan langkah-langkah pencegahan 
dengan memperketat protokol kesehatan 
yang sudah berjalan di areal Bank Lam-
pung. Seperti wajib masker, cuci ta ngan, 
pengukuran suhu tubuh, penyem protan 
disinfektan 4 kali sehari, serta sosialisasi 
Covid-19 dalam bentuk banner new normal. 
’’Pencegahan lainnya dengan mela kukan 
swab terhadap pekerja yang ber  singgungan 
dengan pekerja dan keluarganya dengan 
biaya bank,” beber Edo.

Selain itu, Bank Lampung juga me-
laksanakan work from home sesuai 
edaran gubernur. Terutama bagi pekerja 
yang positif dengan tanpa gejala sampai 
keluarnya hasilnya swab negatif. Bank 
memberikan pemenuhan kebutuhan 
pokok selama WFH. 

’’Hari Kamis (24/9), petugas dari 
Puskesmas Pasar Ambon Bandarlampung 
juga datang ke Kantor Pusat Bank Lam-
pung untuk melakukan sosialisasi pen-
cegahan penyebaran Covid-19. Me reka 
melihat secara langsung upaya pence-
gahan yang sudah dilakukan Bank 
Lam pung dan dalam menerapkan pro-
to kol kesehatan. Menurut pihak pus-
kesmas, langkah yang dilakukan Bank 
Lampung sudah tepat,” tandasnya. 

Kemudian penambahan kasus Co-
vid-19 di Lampung per Jumat (25/9) 
sebanyak 15 kasus sehingga totalnya 
kini menjadi 814.

Juru Bicara Satgas Penanganan Co-
vid-19 Provinsi Lampung Reihana me-
ngatakan 15 kasus baru di Lampung 
berasal dari Metro 1 orang, Lampung 
Utara 8 orang, Bandarlampung 4 orang, 
Pesawaran 1 orang, dan Lampung Selatan 
1 orang.

“Dari total 15 kasus itu yang baru 
sebanyak 9 kasus dan 6 lainnya hasil 
tracing. Kemudian yang dirawat ada 
dua orang dan yang tengah menjalani 
isolasi mandiri 13 orang,” jelas Reihana.

Untuk kasus baru, pasien nomor 
800 perempuan 39 tahun asal Metro, 
merupakan hasil tresing pasien 615 
dan tengah menjalani isolasi mandiri. 
Pasien 801 laki-laki 25 tahun dari 
Lampung Utata juga merupakan hasil 
tresing pasien nomor 729. Pasien nomor 
802 laki-laki 14 tahun asal Lampung 
Utara juga merupakan hasil tresing 
dari pasien nomor 731.

“Pasien 803 laki-laki 25 tahun, pasien 
nomor 804 perempuan, dan pasien 805 
laki-laki 33 tahun. Ketiganya asal 
Lampung Utara dan merupakan kasus 
baru dan kerabat dekat kasus probable 
yang meninggal dengan indikasi corona, 
isolasi mandiri,” tambahnya.

Kemudian pasien 806, perempuan 
52 asal Lampung Utara merupakan 
kasus baru; Pasien nomor 807 perempuan 
asal Lampung Utara juga merupakan 
kasus baru;  Pasien nomor 808 laki-laki 
33 tahun juga asal Lampung Utara juga 
merupakan kasus baru.

“Untuk pasien nomor 809, 810, dan 
811 merupakan pasien asal Bandar-
lampung dan merupakan hasil tresing 
dari pasien nomor 733 dan tengah 
menjalani isolasi mandiri. Demikian 
juga pasien 812 laki-laki 51 tahun dari 
Bandarlampung merupakan kasus baru, 
pasien nomor 813 laki-laki 33 tahun 
asal Pesawaran juga merupakan kasus 
baru dan pasien 814 laki-laki 68 tahun 
asal Lampung Selatan kasus baru,” 
tambahnya. (apr/rma/c1/rim)

Agung Abadi Kiswanono mengatakan 
bahwa saat ini pandemi Covid 19 sedang 
melanda negeri. Oleh karena itu, pi-
haknya meminta untuk saling menjaga 
dan bersama-sama mengantisipasi dan 
mencegah penyebaran Covid-19 ini.

Rizky Prabowo dan Pigo Nauli sebagai 
anggota tim dalam kegiatan pelatihan 
ini juga mengungkapkan bahwa dalam 
rangka memutus penyebaran Covid-19, 
maka masyarakat perlu dibekali pema-
haman dan edukasi berkaitan pengeta-
huan dan tata cara dalam menghadapi 
kehidupan di era new normal. Salah 
satu kegiatan yang dapat membekali 
ma syarakat tersebut adalah pelatihan 
pembuatan hand sanitizer. 

Tujuan kegiatan pengabdian ini untuk 
memberikan pengetahuan kepada masya-
rakat dalam hal membuat hand santizer, 
baik berbasis alkohol maupun berbasis 
daun sirih. Dengan meman faatkan ta-
naman lokal daun sirih sebagai antiseptik, 
maka pembuatan hand sanitizer ini sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat, mengingat 
bahwa harga hand sanitizer berbasis 
alkohol sudah tinggi. Selain itu bahwa 

daun sirih di Desa Fajarbaru sangatlah 
mudah didapat sehingga produk ini bisa 
dengan mudah disedikan masyarakat.

Tentunya, kedua produk itu sangat 
dibutuhkan masyarakat pada era pan-
demi ini. Selain dapat menjaga diri, 
keluarga, dan masyarakat terhadap 
penyebaran Covid-19, juga dengan pe-
ngetahuan ini secara sederhana masya-
rakat bisa membuat untuk skala rumah 
tangga.

Kegiatan pelatihan pembuatan sabun 
cair cuci tangan dan hand sanitizer 
alami daun sirih dilaksanakan selama 
dua hari tersebut dihadiri oleh ibu-ibu 
kader PKK sebagai mitra dan Kepala 
Desa Fajarbaru yang meninjau lokasi 
pelatihan dan melihat serta menyaksikan 
produk-produk yang dihasilkan oleh 
peserta pelatihan.

Setelah adanya pelatihan ini, masya-
rakat Desa Fajarbaru dalam lingkup 
yang lebih luas mampu mempraktikkan 
dan menerapkan perilaku hidup bersih 
dan sehat guna melawan virus Covid-19 
juga memutus mata rantai penyebaran-
nya. (*)

’’Allah memuliakan manusia yang 
bisa membantu menyehatkan tubuh 
manusia lainnya. Wahai pasien yang 
sedang sakit, semoga Allah SWT segera 
mengangkat penyakitmu dan meleburkan 
dosa-dosamu,” kata UAS dalam doanya.

Salah satu jamaah, Eti (39), mengaku 
begitu terharu bisa mengikuti kajian 
UAS. ’’Senang banget rasanya bisa lihat 
langsung ceramahnya, buat adem, kayak 
enggak percaya bisa langsung netesin 
air mata dengerinnya. Apalagi ini temanya 
tentang Covid, menyentuh sekali,” 
ungkapnya di masjid Rumah Sakit Urip 

Sumoharjo.
Ia juga mengungkapkan akan kembali 

mengikuti kajian Ustad Abdul Somad 
beberapa hari ini di Bandarlampung. 
’’Besok (hari ini, Red) kan masih ada 
di Pesantren Al-Firdaus Kemiling dan 
Minggu (27/9) subuh di Masjid Baitul 
Mukmin. Insya Allah, saya ikut lagi,” 
katanya.

Diketahui, kajian UAS tadi malam 
berakhir pukul 20.30 WIB. Setelah itu 
langsung dikawal aparat masuk menuju 
mobil Vellfire warna putih. (mel/c1/
rim)

Herman... Sambungan dari Hal. 1

Terapkan... Sambungan dari Hal. 1

’’Saya sudah membuat surat edaran, 
jadi saya tidak perlu mencak-mencak. 
Kalau dia ada di laporan, saya langsung 
ambil dan non-job-kan.

Saya juga akan berhentikan kalau  
memang dia fatal,” ancam Arinal usai 
menghadiri penan da tanganan pakta 
integritas untuk mencegah penularan 
Covid-19 bagi seluruh calon  kepala 
daerah (cakada) yang bakal mengikuti 
pilkada serentak pada 8 daerah di 
Lampung, Jumat (25/9).

Sementara, Kapolda Lampung Irjen 
Purwadi Arianto mengatakan dalam 
p elaksanaan pilkada nantinya melibatkan 
TNI dan linmas yang lebih banyak. 
Karena diketahui, pilkada yang digelar 
tahun ini agak berbeda dibandingkan 
sebelumnya.

’’Pilkada saat ini berbeda dengan 
yang lain karena ada pembatasan jumlah 
dinamika kegiatan. Tentunya pembatasan 
ini disigapi dalam rangka melindungi 
masyarakat dan mencegah dari adanya 
Covid-19. Maka jauh lebih penting 
kesehatan,” beber Purwadi.

Hal itu sesuai Maklumat Kapolri 
tang gal 21 September 2020 yang berisikan 
memberikan perlindungan dan meng-
ingatkan bahwa kesehatan masyarakat 
adalah hal yang utama.

’’Oleh sebab itu, kita bersama-sama 

dan  KPU sebagai penyelenggara serta 
Bawaslu sebagai pengawas didampingi 
Kapolri dan Satpol PP. Di sisi lain ada 
per gub yang membantu kita untuk tetap 
dalam jalur-jalur pengamanan Covid-19 
atau pencegahan Covid-19. Sehingga 
pilkada ini tidak menjadi klaster terbaru. 
Dan kita bersama dengan media dan 
tokoh agama serta tokoh masyarakat 
menjaga Lampung lebih baik untuk 
pil kada yang sukses,” tandasnya. 

Terpisah, Bawaslu Bandarlampung 
berharap media massa cetak dan 
elektronik bisa menjadi penyeimbang 
berita hoaks dalam Pilwakot Bandar-
lampung. Hal ini diungkapkan Komi-
sioner Bawaslu Lampung Kordiv Hukum 
Tamri Suhaimi saat sosialisasi hukum, 
mencegah berita hoaks, dan berita tidak 
berimbang dalam Pilwakot 2020. 

Tamri mengatakan biasanya sebaran 
informasi hoaks bukan ke media massa. 
Namun yang perlu diperhatikan adalah 
media sosial. Dia menilai dari pilkada 
sebelumnya, informasi hoaks tersebar 
banyak di media sosial.

’’Untuk itu, kami mengajak semua 
rekan media agar menjadi penyeimbang 
dan meluruskan informasi. Sebab, 
banyak informasi yang belum jelas 
kebenarannya beredar di media sosial 
seperti WA dan Facebook,” katanya. 

Mantan Ketua Komisi Penyiaran 
Indonesia Daerah (KPID) Lampung 
ini menambahkan pemberitaan di media 
juga mesti berimbang dan tidak fokus 
pada salah satu pasangan calon. ’’Kita 
koordinasi dengam KPID dan Dewan 
Pers karena Bawaslu tidak bisa membe-
rikan sanksi,” ujarnya.

Merujuk pasal 32 PKPU Nomor 4 
Tahun 2017, KPU hanya memperbolehkan 
paslon dan partai politik melakukan 
iklan kampanye pada media massa, 
baik cetak, elektronik, ataupun daring. 
Iklan di media massa boleh dilakukan 
sendiri ataupun melalui fasilitasi KPU 
daerah.

Penayangan iklan kampanye sebagai-
mana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 
dilaksanakan selama 14 hari sebelum 
dimulainya masa tenang. “Selain pembe-
ritaan,  soal iklan juga akan kita fokuskan 
yang di luar jadwal ketetapan,” ucapnya. 

Sementara, Ketua Bawaslu Bandar-
lampung Candrawansyah mengatakan  
sosialisasi hukum ini juga penting bagi 
media dalam mengantisipasi berita 
hoaks.

’’Untuk person, ada sanksi pidana 
terhadap berita fitnah terhadap calon 
tertentu. Nanti dalam pengawasannya 
menggandeng Cyber Crime Polda Lam-
pung,” katanya. (rma/abd/c1/rim)

Arinal... Sambungan dari Hal. 1

Penasaran... Sambungan dari Hal. 1

Grand... Sambungan dari Hal. 1

TNI-Polri... Sambungan dari Hal. 1
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Dari sertifikat kematiannya disebutkan 
badannya terkena tembakan 5 kali. 
Yang menembak adalah polisi kulit 
putih.

Maka meledaklah Kota Louisville, 
yang salah satu daya tariknya adalah 
karena terletak di tepi sungai Mississippi.

Apalagi kejadian “polisi kulit putih 
menembak orang kulit hitam” lagi jadi 
topik di seluruh negeri. Kali ini korbannya 
wanita muda. Tak sersenjata pula.

Apalagi setelah itu segera tersiar 
berita bahwa malam itu polisi langsung 
menendang pintu apartemen tanpa 
lebih dulu memberikan ketukan. Juga 
tidak ada pemberitahuan siapa mereka 
yang datang itu.

Pacar Taylor pun, pemuda bernama 
Kenneth Walker, terbangun. Langsung 
menembakkan senjata ke arah pintu. 
Mengenai salah satu polisi –sedikit luka. 
Rupanya sang pacar membawa senjata. 
Yang setelah diusut ia memang punya 
izin untuk memiliki senjata.

Mendengar tembakan dari dalam 
itu polisi langsung melalukan beron-
dongan tembakan. Sampai 20 atau 30 
kali. Terkena si cewek. Tewas seketika. 
Sedang cowoknya selamat.

Begitu seriusnya peristiwa malam 
itu sampai diputuskan untuk membentuk 
Grand Jury. Untuk menilai apakah tiga 
polisi tersebut bersalah.

Rabu kemarin memang dijadwalkan 
Grand Jury mengumumkan hasil kerja 
mereka. Antisipasi pun dilakukan. 
Kantor-kantor penting ditutup sejak 
Senin. Situasi kota Louisville tegang. 
Seperti hamil tua.

Keputusan Grand Jury akhirnya 
diumumkan mengecewakan keluarga 
Tylor. “Adikku Taylor yang sangat aku 
cintai, kamu kalah hari ini,” ujar kakak 
wanitanya seperti disiarkan luas media 
Amerika.

Tapi tidak terjadi kurusuhan. Louis-
ville aman.

Saya ikut lega. Saya beberapa kali 
ke Louisville, termasuk saat menghadiri 
pemakaman Mohamad Ali tiga–empat 
tahun lalu.

Lembaga Grand Jury rupanya sangat 
dipercaya di Amerika.

Sistem hukum di Amerika memang 
mengenal apa yang disebut juri. Ketika 
ada seseorang yang dijadikan tersangka, 
bukan hakim yang menyatakan bersalah 
atau tidak. Yang memutuskan adalah 
juri.

Kalau juri sudah memutuskan si A 
bersalah, barulah hakim memutuskan 
berapa lama hukumannya.

Siapa juri itu?
Untuk perkara biasa dewan juri itu 

terdiri dari 9 sampai 12 orang. Mereka 
adalah warga kota itu. Siapa saja. Yang 
dipilih secara acak oleh pengadilan.

Warga-kota yang dipilih harus mau 
–kecuali punya alasan yang bisa 
dibenarkan, misalnya sakit.

Kesibukan pekerjaan atau kerepotan 
keluarga tidak bisa dijadikan alasan.

Yang menolak menjadi juri akan 
dianggap contempt of court –-menghina 
pengadilan. Bisa dihukum.

Keberadaan Jury itu  dirahasiakan. Me-
reka harus dikarantina, biasanya di hotel. 
Tidak boleh bertemu siapa pun, membaca 
apa pun, menonton sesuatu pun.

Ada yang diizinkan bertanya kepada 
terdakwa  atau saksi. Atau melihat barang 
bukti. Ada juga yang sifatnya pasif. Hanya 
mendengar pertanyaan jaksa atau 

pembela. Juga mendengar jawaban-
jawaban terdakwa. Tetap dari tempat 
yang tersembunyi.

Mereka lantas membuat keputusan: 
bersalah atau tidak. Kalau pun menya-
takan bersalah kesalahan yang mana 
–jaksa biasanya menuduh terdakwa 
dengan beberapa tuduhan.

Yang di Louisville ini agak beda. Na-
manya saja Grand Jury. Jumlah jurinya 
sampai 23 orang. Waktu sidangnya 6 
bulan –malam-malam mereka diboleh-
kan pulang untuk minta “jatah” ke istri. 
Atau menagih “jatah” ke suami.

Bukan berarti selama enam bulan 
itu tiap hari ada sidang. Hari persidangan 
itu, kalau dijumlah, hanya 20 hari. 
Selebihnya untuk mempelajari berkas-
berkas perkara.

Grand Jury di Louisville ini juga di-
izinkan minta tambahan saksi. Bahkan 
diizinkan mengajukan pertanyaan 
kepada terdakwa. Juga diizinkan melihat 
barang bukti. Semua itu dilakukan dari 
tempat yang tidak terlihat.

Keputusan Grand Jury yang dibacakan 
Rabu kemarin adalah: polisi tersebut 
tidak terbukti melakukan pembunuhan.

Pengadilan sudah memberi izin polisi 
untuk masuk ke apartemen Taylor tanpa 
mengetuk pintu. Ini jadi perdebatan. 
Terutama karena pengadilan kemudian 
mengharuskan polisi mengetuk pintu. 
Perubahan putusan itu terjadi ketika 
polisi sudah berangkat melakukan 
operasi.

Tapi itu tidak penting.
Polisi mengaku pun malam itu sudah 

lebih dulu mengetuk pintu tiga kali. 
Juga sudah meneriakkan bahwa mereka 
adalah polisi. Itu didengar oleh tetangga 
kamar yang jadi saksi. Tetangga itu 
mengatakan mendengar semua itu.

Pacar Taylor sendiri mengaku mende-
ngar ketukan pintu. Tapi tidak mendengar 
kata-kata “Polisi”. Ia langsung menem-
bakkan senjata karena mengira ada 
penyusup yang membahayakannya.

Urusan pacar ini tidak berlanjut. Ia 
punya izin memiliki senjata. Ia juga  orang 
baik. Ia tidak punya catatan kriminal.

Grand Jury rupanya bisa menerima 
keterangan terdakwa: tiga polisi itu. 
Bahwa mereka hanya ditugaskan untuk 
melakukan penggerebekan di alamat 
tersebut. Polisi punya bukti-bukti: ada 
kiriman obat bius dengan alamat rumah 
Taylor itu. Bukti lain: mobil Taylor be-
berapa kali parkir di tempat tertentu 
yang terkait dengan perdagangan obat 
bius.

Pacar lama Taylor memang seorang 
buron obat bius: Jamarcus Glover. Bisa 
saja saat itu ia pinjam mobil Taylor.

Setelah tembakan-tembakan itu tiga 
polisi –Jonathan Mattingly, Brett Han-
kison, dan Myles Cosgrove– tetap 
melakukan penggeledahan rumah 
Taylor: tidak ditemukan obat bius atau 
pun uang dengan nilai tertentu yang 
terkait obat bius.

Dua polisi dinyatakan tidak bersalah 
sama sekali.

Satu polisi dinyatakan bersalah. Te-
tapi bukan melakukan pembunuhan. 
Kesalahannya adalah: mengganggu 
ketenangan tetangga dan mengancam 
nyawa si tetangga.

Waktu itu salah satu peluru memang 
mengenai kamar tetangga.

Soal Taylor sampai mati dengan lima 
luka tembakan?

Itu tragedi. (*) 

BANDARLAMPUNG – Polda Lam-
pung mene tapkan tiga tersangka kasus 
korupsi anggaran Sekre tariat DPRD 
Tulangbawang (Tuba). Masing-masing 
mantan (eks) Sekretaris DPRD Tuba 
Badruddin, mantan Bendahara DPRD 
Tuba Nur hadi, dan mantan anggota 
DPRD Tuba Syah bari.

Ketiganya kini telah ditahan. Hal itu 
dilakukan pasca permohonan pra per-
adilan Nurhadi ditolak Pengadilan 
Negeri (PN) Kelas IA Tanjungkarang 
pada Rabu (19/8) lalu.

Penahanan ketiganya pun dibenarkan 
Kabid Humas Polda Lampung Kombes 
Zahwani Pandra Arsyad. ’’Ya, ketiganya 
sudah ditahan,” katanya, Jumat (25/9).

Kini, penyidik dari Subdit III Tipidter 
melakukan penyidikan dan pemeriksaan 
lebih lanjut. ’’Ketiganya kini masih da-
lam proses penyidikan intensif,” kata-
nya.

Diketahui bahwa ketiga orang tersebut 
telah ditetapkan tersangka oleh PN Kelas 
IA Tanjungkarang. Di mana sebe lum  nya 
seorang oknum Sekretariat DPRD Tuba 
berinisial N melakukan praperadilan. 
Itu pasca dirinya ditetapkan sebagai 
tersangka dalam penyelewengan anggaran.

N pun ditetapkan tesangka bersama 
dua orang lainnya. Hal itu tertuang 
da lam surat oleh Ditreskrimsus Polda 
Lampung Nomor: B/1254/VI/2020/
Ditres krimsus tertanggal 23 Juni 2020.

’’Di permohonannya itu, N menjelas-
kan bahwa penetapan tersangka terhadap 
dirinya tak prosedural,” kata Humas PN 
Kelas IA Tanjungkarang Hendri Irawan.

Dari itu, PN Tanjungkarang menolak 
praperadilannya. Hal itu dikarenakan 
majelis hakim yang diketuai Aslan Ainin 
menolak permohonannya. ’’Untuk 
seluruhnya ditolak permohonannya,” 
ungkap dia.

N sendiri bersama dua oknum Sekre-
tariat DPRD Tuba diduga melakukan 
penyelewengan anggaran dengan modus 
meminjam dana talangan untuk DPRD 
Tuba. Tetapi, dana tersebut disalah gu-
na kan untuk kepentingan pribadinya 
masing-masing. (ang/c1/rim)

Dua Eks Pejabat DPRD 
Tuba Jadi Tersangka

Lampung Tengah, A. Chrisna Putra 
(Kadiskominfo Lampung) sebagai Pjs. 
Bupati Pesisir Barat, Mulyadi Irsan 
(Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi 
Lampung) sebagai Pjs. Bupati Waykanan, 
dan Freddy (Kepala Bappeda Lampung) 
sebagai Pjs. Bupati Lampung Timur.

Pantauan Radar Lampung juga, pada 
Jumat (25/9) malam sudah ada beberapa 
papan bunga ucapan selamat atas 
terpilihnya beberapa pejabat tersebut 
sebagai Pjs. Seperti ucapan pada papan 
bunga untuk Adi Erlansyah dan Mulyadi 
Irsan.

Sekprov Lampung Fahrizal Darminto 
juga diketahui mengatakan jika pem-
berian SK penetapan lima Pjs. Kepala 
daerah di Lampung dilakukan Sabtu 
(26/9) ini. “Iya tidak hari ini (kemarin), 
tetapi besok (hari ini),” singkatnya.

Sementara, Kadiskominfo Lampung 
A. Chrisna Putra menerangkan memang 
penyerahan SK Pjs. belum dilakukan 
Jumat karena urung menerima SK dari 
Kemendagri. ’’Jadi SK-ya belum keluar. 
Makanya kita masih menunggu untuk 
SK-ya,” beber dia, Jumat (25/9).

Chrisna menambahkan Pemprov 

Lampung sendiri akhirnya mengalihkan 
waktu penyerahan SK dari  Jumat ke 
Sabtu. Rencananya agenda penyerahan 
SK dilakukan pukul 14.00 WIB.

Sementara, persiapan penyerahan 
SK Pjs. di lima daerah mulai Pjs Bupati 
Lampung Timur, Lampung Selatan, 
Lampung Tengah, Pesisir Barat, dan 
Waykanan juga telah terpantau dilakukan 
Pemprov Lampung di lantai III Balai 
Keratun kemarin. Persiapan mulai 
banner bertuliskan penyerahan SK, 
bunga-bunga hias, hingga kursi telah 
disiapkan. (rma/c1/rim)

FOTO APROHAN SAPUTRA

LANGSUNG TUTUP: Kantor Dishub Bandarlampung usai kepala dinasnya terkonfirmasi 
Covid-19, Jumat (25/9).
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JELANG CUTI: 
Raden Adipati Surya 
mengembalikan 
fasilitas negara 
berupa mobil dinas 
kepada Pemkab 
Waaykanan. 
Sementara, 
Zaiful Bokhari 
menginstruksikan 
kepada jajaran dan 
tim relawan agar 
mencopot seluruh 
baliho di seputaran 
kantor bupati dan 
kantor pemerintahan 
serta fasilitas umum. 

FOTO-FOTO RADAR LAMPUNG

BANDARLAMPUNG – 
Kamis (24/9) malam, Raden 
Adipati Surya mengembalikan 
fasilitas negara berupa mobil 
dan rumah dinas kepada 
Pem kab Waaykanan. Ini 
meru pa kan bentuk kepatuhan 
terhadap peraturan dan 
undang-undang karena sudah 
mendekati masa cuti kam-
panye sebagai calon bupati 
Waykanan dalam Pilkada 
2020.

Juru Bicara pasangan Ra-

den Adipati Surya-Ali Rah-
man, Deni Ribowo, mengata-
kan pengembalian fasilitas 
ini merupakan komitmen 
untuk mengajarkan kepada 
masyarakat. Yakni bahwa 
kekuasaan itu adalah sebuah 
tujuan yang bisa kita ambil 
dan raih. Namun bukan dila-
kukan dengan cara-cara tidak 
baik. Karena kekuasaan yang 
amanah dilakukan melalui 
jalan yang baik.

”Semua kendaran tersebut 

bukan haknya untuk meng-
gunakannya pada saat beliau 
cuti dari jabatannya sebagai 
bupati. Lain halnya nanti 
beliau sudah aktif kembali. 
Semua kendaraan dinas, 
fasilitas tersebut, bisa digu-
nakan kembali sebagaimana 
peraturan perundang-un-
dangan yang ada,” kata Deni 
dalam rilisnya, kemarin. 

Dia berharap, komitmen 
ini akan terus dipertahankan. 
Dan insya allah pasangan 

ini akan patuh terjadap semua 
peraturan dan etika. Dan 
menjaga toleransi antar-
sesama. Dan menjaga kebe-
ragaman. Semua itu merupa-
kan cara pasangan tersebut 
dalam mengajarkan masya-
rakat bahwa pesta demokrasi 
harus dilakukan dengan baik 
dan sukacita.

”Tentu tidak boleh ada 
yang melakukan kecurangan. 
Walaupun peluang untuk 
melakukannya ada. Dan itu 

kami menolak untuk mela-
kukannya,” ucap Deni.

Senada. Terhitung Sabtu 
(26/9), Zaiful Bokhari cuti 
dari jabatannya sebagai bu-
pati Lampung Timur (Lam-
tim). Sebab yang bersangkutan 
maju kembali pada Pilkada 
9 Desember 2020. Zaiful yang 
berpasangan dengan Sudibyo 
dengan nomor urut dua akan 
cuti hingga 5 Desember 2020.

Sehari sebelum cuti, Zaiful 
menginstruksikan kepada 

jajaran dan tim relawan agar 
mencopot seluruh baliho di 
seputaran kantor bupati dan 
kantor pemerintahan serta 
fasilitas umum. Yang meng-
gunakan foto dirinya. “Semua 
ba liho yang menggunakan 
foto saya dengan baju dinas, 
telah saya instruksikan dico-
pot,” jelas Zaiful.

Pencopotan baliho itu se-
bagai wujud kepatuhan ter-
hadap peraturan perun dangan 
yang berlaku. Serta menjaga 

netralitas Aparatur Sipil Negara 
(ASN). Zaiful juga meminta 
seluruh tim kampanye, parpol 
koalisi, dan relawan untuk 
tetap berpolitik santun. Jangan 
sampai tercerai-berai. Juga 
mengimbau masyarakat agar 
tetap mematuhi protokol 
kesehatan guna mencegah 
Covid-19. ’’Selalu gunakan 
masker, cuci tangan pakai 
sabun, hindari kerumunan, 
dan jaga kesehatan,” imbuh 
Zaiful. (dna/wid/c1/dna)

Adipati Kembalikan Fasilitas, Zaiful Copot Baliho Baju Dinas

KALIANDA - Tim Hipni-
Melin (Himel) menyambangi 
Ba waslu Lampung Selatan 
(Lam sel), Jumat (25/9). Keda-
tangannya bukan untuk 
menggugat KPU, melainkan 
berkonsultasi mengenai 
syarat mengajukan gugatan.

Liaison officer (LO) Himel, 
Budi Setiawan, menjelaskan 
pihaknya belum menggugat 
putusan KPU terkait Himel 
tidak ditetapkan sebagai 
pa sangan calon (paslon) 
bupati dan wakil bupati 
Lamsel. 

’’Kami datang ke sini 
(Bawaslu Lamsel) belum 
menggugat KPU, baru sekadar 

konsultasi. Kami ingin tahu 
apa saja syarat dalam penga-
juan gugatan,” ungkap Budi.

Setelah mengetahui syarat-
syarat dalam mengajukan 
gugatan, pihaknya akan ber-
konsultasi dengan advokasi 
hukum untuk menyiapkan 
syarat-syarat tersebut. 

“Ada beberapa persyaratan 
yang harus kami ajukan. Nanti 
tim advokasi yang menyusun 
gugatan,” katanya.

Pimpinan Bawaslu Lamsel 
Wazaki membenarkan keda-
tangan tim Himel bukan 
untuk mengajukan gugatan. 
Melainkan berkonsultasi 
mengenai syarat pengajuan 

gugatan. “Mereka (tim Himel) 
belum menggugat KPU. Keda-
tangannya untuk konsultasi 
saja. Tadi syarat-syaratnya 
sudah kita sampaikan apa 
saja yang harus dilampirkan,” 
ungkapnya.

Setelah memberikan syarat 
pengajuan gugatan kepada 
tim Himel, pihaknya akan 
menunggu sampai Senin 
(28/9). Sebab dalam proses 
pengajuan gugatan, ditunggu 
sampai tiga hari kerja.

“Keputusan penetapannya 
kan hari Rabu (23/9), kalau 
dihitung tiga hari kerja, berarti 
sampai hari Senin (28/9). 
Nah, kami akan menunggu 

sampai hari Senin pukul 23.59 
WIB,” katanya.

Jika pada Senin (28/9) tim 
Himel mengajukan gugatan, 
pihaknya akan memeriksa 
berkas-berkasnya. Jika ada 
kekurangan, dirinya akan 
kembali menunggu sampai 
tiga hari ke depan untuk 
melengkapi berkas tersebut.

“Kalau berkas sudah leng-
kap, kami akan memplenokan 
dengan sidang tertutup. 
Kemudian akan dilanjutkan 
di sidang terbuka. Sidang 
terbuka itu nanti akan dipu-
tuskan apakah Himel di-
tetapkan sebagai paslon atau 
tidak,” jelasnya. (yud/c1/dna)

Sambangi Bawaslu, LO Himel 
Hanya Konsultasi Pengaduan

FOTO YUDA PRANATA/RADAR LAMPUNG

BERI KETERANGAN PERS: Tim Hipni-Melin (Himel) usai menyambangi Bawaslu Lampung Selatan, 
Jumat (25/9). 

BANDARLAMPUNG - 
Bawaslu Bandarlampung 
bersama Badan Polisi Pamong 
Praja (Banpol PP) setempat 
mulai mencopot alat peraga 
sosialisasi (APS) milik pribadi 
dan simpatisan pasangan calon 
(paslon) wali kota-wakil wali 
kota. APS yang ditertibkan itu 
telah tersebar dan terpa sang 
sebelum dilakukan pe ne tapan 
paslon pada Rabu (23/9).

Tidak tebang pilih, banner 
dan baliho yang menempel 
milik ketiga paslon, yakni 

Eva Dwiana-Deddy Amrullah, 
M. Yusuf Kohar-Tulus Pur-
nomo, dan Rycko Menoza-
Johan Sulaiman, ditertibkan. 
Di antaranya yang berada di 
Jalan P. Diponegoro dan Jalan 
Dr. Susilo. 

Ketua Bawaslu Bandarlam-
pung Candrawansah menga-
ta kan,  hal ini dilakukan 
me ru pakan tindaklanjut dari 
pasca penetapan paslon dan 
menuju tahapan kampanye. 
“Iya kita tidak bisa melakukan 
sendiri,  makanya ber koor-

dinasi dengan Pol PP,” kata 
dia,  Jumat (25/9). 

KPU juga sudah menetap-
kan zona kampanye. Pema-
sang an Alat Peraga Kam panye 
(APK) merujuk pada ke tentuan 
yang sudah dise pa kati. “Kita 
juga kan sudah su rati parpol 
dan calon sebe narnya. Nah,  
ini akan kita ter tibkan se-
muanya. Kita tu runkan sebe-
lum pema sangan di zona 
kampanyenya,” kata dia.

Sebelumnya,  Bawaslu 
Ban dar lampung me-warning 

ketiga paslon terkait APS 
man diri yang sebelum pene-
tapan paslon sudah terpasang 
di berbagai tempat. Candra-
wan sah mengatakan, tahapan 
kampanye selama 71 hari 
mulai 26 September 2020. 
Sebelum itu APK seperti 
leaflet, banner dan baleho 
paslon yang bukan produk 
KPU harus segera disterilkan.

Di Metro, usai penetapan 
dan pengundian nomor urut 
bagi keempat pasangan calon 
(paslon) wali kota-wakil wali 

kota, KPU juga akan mener-
tibkan APS. Ketua KPU Metro 
Nurris Septa Pratama menga-
takan pihaknya bersama tim 
telah menyepakati penataan 
dan persiapan APS dan APK.

“Pada 25 September ini, 
kami minta pembersihan di 
manapun tempatnya. Karena 
kami telah menyepakati untuk 
APK dan bahan kampanye 
lainnya, KPU akan mem buat-
kan dan memberikan titik-titik 
pemasangan,” ungkapnya. 
(abd/pip/c1/dna)

Bawaslu Mulai Turunkan APS Paslon

FOTO M. TEGAR MUJAHID/RADAR LAMPUNG 

PENERTIBAN APK: Sejumlah petugas gabungan terdiri dari 
Bawaslu dan Banpol PP Bandarlampung menertibkan alat peraga 
kampanye (APK) berupa banner tiga pasangan calon di kawasan 
kota, Jumat (25/9). 
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BANDARLAMPUNG - Sekretaris 
DPD Partai Gerindra Lampung 
Patti mu ra angkat bicara terkait Se-
kretaris DPC Partai Gerindra Pesisir 
Ba rat (Pes bar) Martin Sofyan yang 
ter sandung ka sus narkoba. 

’’Itu per soalan pribadi, jadi tidak 
ada hu bu ngannya dengan Par tai 
G erindra,” tandasnya, Jumat (25/9). 

Mantan Wakil Ketua DPRD Lam-
pung ini melanjutkan pihaknya 
se cara tegas menyatakan tidak akan 
mem berikan bantuan hukum atau 
se jenisnya. Hal tersebut lantaran 
tidak ada aturan pembelaan jika 
ada kader yang terangkut kasus hu-
kum pribadi,  khususnya perihal 
nar koba. 

”Tidak ada. Ini kan bukan urusan 
k epartaian. Kecuali jika memang 
per soalan partai tentu partai akan 
mem berikan support tim hukum. 
Ka rena pribadinya, ya kami me-
nye  rahkan sepenuhnya pada proses 
hu kum yang berlaku,” kata dia. 

Dia juga mengaku akan me mang-
gil pengurus DPC Pesisir Barat. Guna 

memberikan kejelasan terhadap 
per soalan ini. 

”Sebab ini juga me nyang  kut 
nama baik partai. Kalau soal pu-
nish ment ya tegas. Akan di la ku kan 
pe mecatan. Tegas,  ini tidak bo leh. 
Ti dak ada to lerasni bagi kader yang 
seperti ini,” tegasnya. (abd/c1/
dna)

BANDARLAMPUNG - Dewan 
Pimpinan Wi layah (DPW) Partai 
So lidaritas Indonesia (PSI) me nya-
takan akan solid menggerakkan 
kaum milenial untuk memenangkan 
pa  sa ngan Rycko Menoza S.Z.P.-Johan 
Su laiman (Rycko-Jos) di Pilkada 
Ban darlampung 9 De sember 2020.

Ketua Umum DPW PSI Lampung 
Khoi rul Anam menegaskan PSI se-
cara teguh akan me nguatkan barisan 
mem berikan imbauan dan instruksi 
ke pada kader dan simpatisan di 
Ban darlampung. Yakni untuk me-
me nang kan pasangan nomor urut 
1 (satu) Rycko-Jos.

”Ini komitmen kami. Apapun 
yang kami la kukan demi terwujudnya 
Ban darlampung Baru,” tegasnya 
da lam jumpa pers di kantor DPW 
PSI Lampung, Jalan Untung Suropati, 
La  buhanratu, Bandarlampung, Jumat 
(25/9) sore.

Partainya akan mengambil posisi 
po litik yang ’riang gembira’ tanpa  
in timidasi dan aro gansi. PSI juga 
berdoa semoga Ban dar lampung Ba-
ru terwujud bersama Rycko-Jos. Karena 
setiap pertempuaran mem bu tuhkan 
doa dan dukungan ber sama.

”Berpolitik dengan riang gembira 
tan pa in timidasi, tanpa arogansi, 

Dukung Rycko-Jos, 
PSI Gerakkan Milenial

Gerindra Bakal Copot Sekretaris DPC Pesbar

FOTO DOK. BANDARLAMPUNG BARU FOR RADAR LAMPUNG

DUKUNG RYCKO-JOS: Jajaran DPW PSI solid untuk memenangkan Rycko Menoza S.Z.P.-Johan Sulaiman di Pilkada Bandarlampung 9 Desember 2020.

PESAWARAN - DPP PDI 
Per juangan secara resmi su-
dah melakukan pemecatan 
ke pada M. Nasir dari ke ang-
gotaan partai. Pemecatan 
di tuangkan dalam Surat Ke-
pu tusan (SK) Nomor: 50/
KPTS/DPP/VIII/2020 yang 
di tandatangani Ketua Umum 
Megawati Soekarnoputri dan 
Se kretaris Jenderal DPP PDIP 
Has to Kristiyanto tertanggal 
31 Agustus 2020.

SK pemecatan dibacakan 
oleh Sekretaris DPD PDIP 
Lam pung Mingrum Gumay 
di kantor DPC PDIP Pe sa-
wa ran. Usai menggelar rapat 
kon solidasi partai yang di-
hadiri Ketua DPD PDIP Lam-
pung Sudin, Ketua DPC PDIP 
Pesawaran Endro S. Yaman, 
dan seluruh ketua pengurus 
anak cabang (PAC).

”Terhitung sejak SK ini 
di tetapkan, M. Nasir sudah 
tidak diperbolehkan lagi un-
tuk melakukan kegiatan 
atau pun menduduki jabatan 
apapun yang meng atas na-
ma kan PDIP. Karena beliau 
bu kan lagi kader PDIP. Di-
larang memakai atribut partai. 
Di larang melakukan kegiatan 
meng atasnamakan PDI Per-
juangan!” ungkap Mingrum, 
Ju mat (25/9).

Sudin mengatakan kepada 
ka dernya untuk dapat tegak 
lu rus mengikuti instruksi dari 
ke tua umum partai. ”Kita 
ada lah partai kader. Jadi apa 
yang telah menjadi keputusan 
DPP, maka wajib kita ikuti!” 
ucapnya. Sudin menegaskan 
agar para kader dapat me-
nen tukan sikap dan  men-

du kung keputusan yang telah 
ditetapkan DPP PDIP.

”Kita harus dapat me nen-
tukan sikap dengan tegas. 
Be rani dalam mengambil 
si kap. Kalau tidak cocok, ya 
su dah keluar. Mundur dari 
par tai. Yang penting, apa yang 
di perintahkan oleh ibu ketua 
umum harus dijalankan,” 
ujar nya. 

Diketahui, Nasir yang se-
be lumnya menjabat ketua 
DPC PDIP Pesawaran tidak 
men dapatkan rekomendasi 
dari partainya sendiri. PDIP 
jus tru mendukung pasangan 
Dendy Ramadhona-Marzuki. 
Namun Nasir tetap maju 
Pilkada Pesawaran dengan 
meg gandeng Ketua DPD 
Partai NasDem Banda rlam-
pung Naldi Rinara.

Menanggapi sanksi tegas 
dari PDIP, Nasir terkesan 
san tai. Dia mengaku tidak 
ter lalu menghiraukan hal itu. 
Pi haknya masih fokus mem-
per juangkan keinginan ma-
syarakat Pesawaran. ”Saya 
be lum menerima surat pe-
me catan itu, baru sebatas 
men dengar kabar. Tapi yang 
je las saya legowo,” ucap calon 
bu pati dari PAN dan Partai 
Nas Dem itu.

Karena untuk saat ini, pi-
haknya tidak terlalu me mi-
kirkan hal itu. Tetapi  fokus 
mem  perjuangkan keinginan 
ma  syarakat Pesawaran. ”Yang 
jelas itu merupakan hak dan 
ke  wengan PDIP. Saya se ka rang 
ma sih fokus dalam rang  ka 
memperjuangkan ke inginan 
ma syarakat Pe sa waran,” sing-
katnya. (ozi/c1/dna)
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BERI SAMBUTAN: Ketua DPD PDIP Lampung Sudin menggelar rapat konsolidasi partai di Pesawaran, Jumat (25/9).

Nasir Dipecat, Jangan Gunakan Atribut PDIP!

hap py aja. itulah ka mi,” kata Anam. 
Pihaknya akan men g ge rakkan kaum 
milenial. Karena dalam per jalanan 
agen da politik, tentu anak-anak 
mu  da memiliki potensi besar. Sesuatu  
yang unik dan hebat.

Kemudian PSI sudah memiliki 
De wan Pim pinan Cabang (DPC). 
Be berapa ranting tingkat kelurahan 
solid. Satu kata, satu ko mando 
memenangkan Rycko-Jos. Alasan 
PSI mendukung karena sesuai ka-
rakter Rycko. Tokoh milenial. 

Dan PSI partai milenial yang akan 
ber  tang gungjawab penuh me nyo-
lid kan barisan tokoh-tokoh dan 
anak-anak milenial di Ban dar lam-
pung. Pihaknya juga segera me la-
kukan deklarasi. Sekaligus me nye-
rah kan su rat dari DPP PSI untuk  
Rycko Menoza-Johan Sulaiman.

”Jalan-jalan ke Batu Putu, rekreasi  
ke Ta  man Kupu-Kupu. Kalau ingin 
Ban dar lam pung Baru, coblos nomor 

satu,” pung kas nya, dalam sebuah 
pan tun.

Sementara itu, ketua tim pe me-
na ngan Rycko-Jos, Yuhadi, me nga-
takan, ikut riang gem bira bisa 
bersilaturahmi dengan PSI yang 
berisi anak-anak muda cerdas dan 
bri lian. Untuk berjuang bersama 
me wujudkan Bandarlampung Baru 
bersama Rycko-Jos.

”Saya merasa bahagia dengan 
support per juangan. Baik dukungan 
moril maupun ma teriil dari bro dan 
sis untuk Bandar lam pung Baru,” 
ka  ta ketua DPD II Partai Gol kar 
Ban  darlampung itu. Bergabungnya 
PSI akan menemukan sebuah titik 
ba hagia. Dan dapat mengantarkan 
Rycko menjadi wa li kota.

”Kami mengapresiasi setinggi-
tingginya atas bergabungnya anak-
anak dari PSI untuk berjuang ber-
sama mewujudkan Ban dar lampung 
Baru,” kata Yuhadi. (rls/c1/dna)
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Pabrik Tempe Terbakar
API yang membakar rumah produksi tempe milik 

Rohmat (40) di Pekon Wonodadi, Kecamatan 
Gadingrejo, berhasil dipadamkan Jumat (25/9) dini 
hari. Nyala api yang begitu besar menghanguskan 
bangunan berukuran 4 x 6 tersebut. Warga berupaya 
memadamkan api menggunakan peralatan seadanya.

’’Ya, kami kerahkan dua mobil pemadam kebakaran 
setelah mendapat laporan,” jelas Kabid Logistik dan 
Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Pringsewu Sugeng Pramono.

Diperkirakan api muncul pukul 00.00 WIB. Petugas 
pemadam kebakaran juga melakukan pendinginan. 
Dari pendataan sementara selain bangunan, Satu 
kwintal kedelai juga ikut terbakar pada peristiwa itu. 
Sementara mengenai penyebab kebakaran dari 
informasi yang dikumpulkan diduga akibat sisa kayu 
pembakaran produksi tempe. (sag/c1/nca)

PRINGSEWU

KBM Tatap Muka SMP Dihentikan
DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) 

Pesisir Barat (Pesbar) menghentikan kegiatan belajar-
mengajar (KBM) tatap muka untuk jenjang SMP. 
Padahal, KBM tatap muka sudah berlangsung dua 
pekan terakhir. Pemberhentian KBM tatap muka itu 
sebagai tindak lanjut hasil rapat bersama Satgas 
Percepatan Penanganan Covid-19 terkait adanya 
penambahan kasus positif Covid-19.

Plt. Kadisdikbud Pesbar Jon Edwar mengatakan 
pihaknya sudah menyampaikan surat edaran ke 
seluruh SMP agar menghentikan KBM tatap muka. 
’’KBM tatap muka sudah kita laksanakan sejak dua 
pekan terakhir, dengan menerapkan protokol kesehatan. 
Bahkan siswa yang hadir hanya 50 persen dari jumlah 
di masing-masing kelas,” jelasnya.

Dengan adanya penambahan kasus konfirmasi 
positif covid di dua kecamatan di Pesbar, maka 
pihaknya memutuskan untuk menghentikan KBM 
tatap muka. “Hasil rapat bersama satgas semua 
sepakat untuk menghentikan KBM tatap muka agar 
tidak terjadi penularan covid,” jelasnya. (cyi/c1/nca)

PESISIR BARAT

Ditangkap saat Tunggu Pembeli
DIDUGA akan bertransaksi narkoba jenis sabu-

sabu, Anton (28), warga Penumangan Baru, Kecamatan 
Tulangbawang Tengah, Tulangbawang Barat (Tubaba), 
diciduk aparat satresnarkoba.

Kasatnarkoba AKP N.E. Panjaitan mengatakan 
penangkapan seorang pemuda tersebut hasil 
penyamaran anggotanya dan berawal informasi dari 
masyarakat jika di sebuah warung internet (warnet) 
di Tiyuh Pulungkencana, Tulangbawang, akan terjadi 
transaksi narkoba. ’’Saat ditangkap, dia sedang 
menunggu pembeli,” jelasnya. 

Polisi kemudian melakukan pengeledahan dan 
ditemukan narkoba jenis sabu di dalam satu klip 
plastik seberat 0,16 gram. “Tersangka akan dikenakan 
pasal 114 dan pasal 112 UU Nomor 35/2009 Tentang 
Narkotika,” pungkasnya. (fei/c1/nca)

TULANGBAWANG BARAT

BUMIAGUNG – SDN 2 
Kam pung Mulyoharjo, Keca-
matan Bumiagung, Wayka-
nan, dalam kondisi mempri-
hatinkan. Perlu perhatian 
khusus dari pemkab dan 
Disdikbud Waykanan agar 
bisa diperbaiki.

Menurut Ridwan, salah 
seorang guru SDN 2 Kampung 

Mulyoharjo, sekolah tersebut 
dibangun tahun 2003, Namun 
belum pernah tersentuh per-
baikan ringan ataupun per-
baikan total. Berdasarkan 
pantauan, kondisi atap dan 
plafon bangunan sudah 
banyak yang bocor.

’’Jadi kalau hujan tiba, 
maka siswa-siswi kami sibuk 

mencari tempat yang tidak 
bocor. Nah kalau sudah begini 
ya belajarnya jadi enggak 
nyaman,” ujar Ridwan saat 
ditemui Radar Waykanan 
(grup Radar Lampung) di 
sekolahnya.

Masih menurut Ridwan, 
se  benarnya pihak sekolah 
su dah berkali-kali  menyam-

pai kan permohonan per baik-
an baik melalui APBD maupun 
anggaran dari pusat, namun 
tidak pernah diako modir. 
“Saya juga bingung me tode 
penilaian dinas (Dis dik bud). 
Ada sekolah yang sudah diper-
baiki dua kali lebih. Tapi se-
kolah yang  su dah rusak tidak 
diperbaiki,” keluhnya. 

Sayangnya Kepala Disdik-
bud Waykanan Usman Karim 
S belum bisa dikonfirmasi. 
Ketika Radar Waykanan men-
coba mengkontak teleponnya 
aktif tapi tidak dijawab. 

Bukan hanya SDN 2 Kam-
pung Mulyoharjo saja yang 
mengalami kerusakan. (rnn/
sah/c1/nca)

Atap SD Jebol, 
Siswa Sering 
Kehujanan

LIWA - Bupati Lampung 
Barat (Lambar) Parosil Mab-
sus meminta para milenial 
ikut terlibat melestarikan 
budaya. Hal itu disampai-
kannya saat menghadiri 
Ce lu gam Nyambai Festival 
2020 di GOR Aji Saka Ka-
wasan Sekuting Terpadu, 
Pekon Watas, Kecamatan 
Balikbukit, kemarin.

Parosil didampingi Wa-
bup Mad Hasnurin, Asisten 
II Bidang Ekbang Ismet 
Inoni, anggota DPRD Lam-
bar Ismun Zani, sejumlah 
kepala OPD, dan pejabat 

for kopimda. Celugam Nyam-
bai Festival tersebut, diikuti 
30 grup nyambai yang sebe-
lumnya ditetapkan sebagai 
30 besar di babak penyisihan 
dengan total 84 grup. 

Dalam sambutannya, 
Pakcik---sapaan Parosil 
mengungkapkan harus ada 
keterlibatan kaum millenial 
dalam pelestarian budaya.  
Karenanya ia mengapresiasi 
terselenggaranya Celugam 
Nyambai Festival yang telah 
mampu menumbuhkan 
kembali budaya yang mulai 
hilang. Saat ini seni dan 

budaya asli nyambai sudah 
kembali hidup di Lambar. 
Nyambai merupakan tradisi 
masyarakat Lambar yang 
bia sanya dilaksanakan sehari 
sebelum acara pernikahan. 
“Kami merasa bangga, kare-
na masyarakat Lambar ini 
ini terutama generasi muda 
dan ibu-ibunya bersemangat 
melestarikan seni budaya 
nyambai,” ungkap Parosil.  

Hal ini, tentu patut didu-
kung agar anak cucu nanti 
tidak kehilangan akar budaya 
dan identitasnya di tengah 
perkembangan teknologi 

yang demikian cepatnya. 
“Sebagaimana kesenian lain, 
nyambai ini tidak lepas dari 
hakikat seni dan budaya itu 
sendiri. Yakni proses kreatif 
yang terus menerus dan 
menghasilkan harmoni atau 
keindahan antara bunyi, 
gerak tubuh dan lembaran 
– lembaran tulisan,” katanya.  
Artinya seni dan budaya, 
ter masuk nyambai juga ber-
tumpu pada keindahan dan 
tidak lepas serta memiliki 
aspek  wiraga, wirasa dan 
wi ra ma agar indah dan 
serasi. (nop/rnn/c1/nca) 

GEDONGTATAAN - Para 
pe ta ni di wilayah register 
Pe sa waran bisa bernapas 
lega. Sebab, pemerintah 
pu sat melalui Kementerian 
Ling  kungan Hidup dan 
Kehu tanan (KLHK) merestui 
pe man faatan lahan hutan 
re gis ter dengan menerbitkan 
Surat Keputusan (SK) Penga-
kuan dan Perlindungan 
Ke men terian Kehutanan 
(Kulin KK).

’’Dengan SK ini para pe-
tani yang menggarap hutan 
register mendapat status 
sah dari pemerintah pusat,” 
ungkap Bupati Pesawaran 
Dendi Ramadhona saat 
penyerahan SK di Balai Desa 
Batasjaya, Kecamatan Way-
khilau, Jumat (25/9).

Adanya SK membuat para 
petani di wilayah register 
mem punyai hak dan kewa-

jiban. Selain memanfaatkan 
hutan register, tetapi juga 
berkewajiban melindungi 
kelestarian hutan. Kelompok 
tani yang diberikan Kulin 
KK diberikan waktu selama 
35 tahun untuk mengelola 
hutan. Adapun penerbitan 
izin tersebut dari register 18, 
19, 20, 21,  Syaratnya ha rus 
punya kelompok, ta naman, 
dan peta objek Persil. “Untuk 
Tegal Bungur register 18 saat 
ini  ada kewenangan Inhutani 
selaku pemegang izin,” 
ucapnya.

Ka bag Sumber Daya 
Alam, Anggun Saputra me-
nam bahkan di kegiatan itu 
dilakukan penyerahan SK 
Menteri LHK tentang penga-
kuan dan perlindungan 
ke mit raan kehutanan (Kulin 
KK) kepada 3 Kelompok 
Tani Hutan (KTH). Kemudian 

penyerahan dokomen per-
baik an verifikasi teknis objek 
KTH Register 21 sebanyak 
20 KTH. “Untuk KTH di re-
gister 19 yang sudah diveri-
fikasi kemitraan konservasi 
sebanyak 17 kelompok,” 
jelasnya.

Menurutnya, luas lahan 
hutan register di pesawaran 
mencapai sekitar 32 ribu 
hektar lebih. Dimana kelom-
pok tani dapat menggarap 
hu tan register dengan ta-

naman menghasilkan dan 
tetap menjaga tanaman 
keras. “Satu petani bisa 
meng garap dua hektar, dan 
dengan sahnya status peng-
garapan hutan register ini 
me mang sudah menjadi 
im pian para petani sejak 
lama. Secara bertahap kede-
pan, semua kelompok tani 
hutan di seluruh register 
sudah mendapatkan izin 
dari kementerian,” pung-
kasnya. (ozi/c1/nca)

GUNUNGSUGIH - Ang-
garan pendapatan dan belan-
ja daerah (APBD) perubahan 
2020 disahkan DPRD Lam-
pung Tengah (Lamteng). 
Pa ri purna dipimpin Ketua 
DPRD Lamteng Sumarsono 
didampingi Wakil Ketua II 
Firdaus Ali.

Bupati Lamteng Loekman 
Djoyosoemarto menyatakan 
target pendapatan daerah 
berkurang 7,86 persen atau 
Rp213,111 miliar lebih, yakni 
dari Rp2,709 trilun lebih 

men jadi Rp2,496 triliun lebih. 
Rinciannya, PAD menurun 
Rp22,551 miliar lebih dari 
seb elum perubahan Rp210, 
858 miliar lebih menjadi 
Rp188,307 miliar lebih. Kemu-
dian dana perimbangan turun 
Rp226,717 miliar lebih dari 
sebelum perubahan Rp1,898 
triliun lebih menjadi Rp1,671 
triliun lebih. “Lain-lain pen-
da patan daerah yang sah naik 
Rp36,157 miliar lebih dari 
sebelum perubahan Rp600, 
724 miliar lebih menjadi 

Rp636,882 miliar lebih,” kata-
nya yang terlihat pucat karena 
dalam kondisi sakit.

Loekman melanjutkan, 
be lanja daerah turun Rp111, 
707 miliar lebih dari Rp2,795 
triliun lebih menjadi Rp2,683 
triliun lebih. “Rinciannya 
be lanja tidak langsung berku-
rang Rp11,887 miliar lebih 
dari Rp1,743 triliun lebih 
pada APBD Murni 2020 
menjadi Rp1,731 triliun lebih. 
Ini dipergunakan untuk 
belanja pegawai; belanja bagi 

hasil kepada provinsi kabupa-
ten/kota dan pemerintahan 
de sa; belanja bantuan ke-
uang an kepada prov./kab./
kota dan pemdes; belanja 
hi bah dalam rangka pelaksa-
na an pilkada; serta belanja 
tidak terduga yang sebagian 
besar dipergunakan untuk 
pe nanganan pandemi Co-
vid-19. Kemudian belanja 
lang sung mengalami pengu-
rangan Rp99,820 miliar lebih 
yang dikarenakan adanya 
re fo cusing dan adanya kebi-

jakan pemerintah pusat ter-
kait dengan pengurangan 
alokasi dana transfer daerah,” 
ujarnya. 

Terkait dengan saran dan 
masukan untuk menggali 
secara seksama untuk pening-
katan PAD, Loekman menya-
ta kan sangat sependapat. 
“Kami akan terus upayakan 
baik melalui intensifikasi 
maupun ekstensifikasi sum-
ber-sumber PAD sesuai de-
ngan ketentuan peraturan 
perundangan,” katanya. 

Di Lampung Timur, penu-
run an potensi pendapatan 
ta hun anggaran 2020 menda-
pat sorotan DPRD setempat. 
Ini terungkap dalam rapat 
paripurna yang mengagen-
dakan pandangan umum 
fraksi terhadap rancangan 
APBD Perubahan tahun 2020. 
Rapat paripurna dipimpin 
Wakil Ketua DPRD Akmal 
Fathoni dan dihadiri juga 
Asisten I Syahmin Saleh serta 
jajaran. Juru bicara Fraksi 
PDIP Deni Supriadi mengung-

kapkan, dengan adanya 
penu runan potensi penda-
patan yang mencapai 8,28 
persen diharapkan organisasi 
perangkat daerah (OPD) 
dapat mengelola anggaran 
secara efektif dan efisien. Itu 
termasuk, pengelolan ang-
garan penanganan covid-19.

Sementara juru bicara 
Fraksi NasDem  Wiwik Yuliana 
menilai masih banyak ma-
syarakat yang belum dapat 
menikmati layanan kesehatan 
gratis. (sya/wid/c1/nca)

KOTAAGUNG - Setelah 
men jalani isolasi di RSUD 
Batin Mangunang Kotaagung, 
dari  14 orang yang menjalani 
isolasi, 11 orang akhirnya di-
nya takan sembuh dari Co-
vid-19. Kesebelas warga ter-
sebut kemarin (25/9) telah 
diperkenankan pulang ke 
ru mah mereka masing-masing. 

Demikian disampaikan 
Ke pala Dinas Kesehatan Tang-
gamus Taufik Hidayat. Sebelas 
orang yang  dinyata kan sem-
buh tersebut adalah hasil 
trac ing dari pasien 06. Sedang-
kan 3 orang lainnya masih 
menjalani isolasi karena ber-
dasarkan hasil swab mereka 
masih positif Covid. ’’Kesebelas 
orang yang dinyatakan sem-
buh adalah warga Kecamatan 
Kotaagung 10 orang  dan 
Kotaagung Timur satu orang.

Kabar baik juga datang 
dari Lampung Utara (Lam-
pura). Dua aparatur sipil 
negara (ASN) di lingkungan 
Pemkab Lampura juga dinya-
takan sembuh dari covid. 
Ke duanya adalah Abdurah-
man Kepala Badan Kepega-
waian dan Pengembangan 
Sumberdaya Manusia (BKS-
DM) Lampura, dan seorang-
nya lagi MR Sekretaris Badan 
Pengelola Pajak dan Retribusi 
Daerah (BPPRD) Lampura. 
Juru bicara Satgas Covid-19 
Lam pura, Sanny Lumi menga-
takan, dari hasil sementara 
keduanya telah menjalani 
isolasi mandiri selama 14 
hari. “Dari hasil terakhir 
keduanya dinyatakan negatif 
covid. Alhamdulillah, saat 
ini keduanya juga sudah 
menjalani isolasi mandiri 
selama 14 hari,” terang Sanny.

Kepala BKSDM Lampura, 
Abdurahman membenarkan 
jika dirinya sudah dinyatakan 
sehat dan diperbolehkan 
pulang dan kembali ber-
aktivitas. Terpisah, sejumlah 
kepala OPD bersama Satgas 
Percepatan Penanganan 
(GTPP) Covid-19 Lampura 
memberikan bantuan kepada 
warga yang sedang diisolasi 
terpapar covid. Rombongan 
Kepala OPD dipimpin Ins-
pektur Man Kodri sejak tanggL 
24-25 September 2020, telah 
menyambangi Islamic Center 
Kotabumi dan Kecamatan 
Kotabumi Utara, Kabupaten 
Lampura. Inspektur dan para 
Kepala OPD beserta Tim GTPP 
Covid-19 ini, melakukan pe-
mantauan sekaligus memberi-
kan bantuan kepada warga 
yang sedang diisolasi baik 
mandiri, maupun yang 
terkonsentrasi di Islamic Center 
dan Kecamatan Kotabumi 
Utara. (ehl/ozy/c1/nca)

FOTO RNN

BUTUH PERBAIKAN: Beginilah kondisi SDN 2 Mulyoharjo yang kondisi atapnya rusak. Jika hujan 
maka air akan masuk ke dalam ruang kelas.

Alhamdulillah, 
11 Pasien 
Covid Sembuh
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DIBUKA: Bupati Lambar Parosil Mabsus membuka Celugam Nyambai Festival 2020 di GOR Aji Saka Kawasan Sekuting terpadu 
kemarin.

Kaum Milenial Harus Terlibat dalam Pelestarian Budaya

KLHK Legalkan Petani 
Kelola Hutan Register

FOTO FAHRUROZI/RADAR LAMPUNG

SERAHKAN IZIN: Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona 
memberikan sambutan saat penyerahan SK Kulin KK kepada 
kelompok pengelola hutan register.

TARGET PENDAPATAN LAMTENG BERKURANG RP213 M 

Satu Pasien Probable Meninggal
SATU pasien meninggal dunia di Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Ragab Begawe Caram Mesuji, 
Jumat (25/9). Proses pemakaman jenazah pasien 
dilakukan secara standar protokol kesehatan oleh 
pihak rumah sakit dan dikawal oleh anggota Polres 
Mesuji, Koramil Mesuji, dan Satpol PP. Pasien 
meninggal dunia atas nama MH (25), warga Desa 
Budiaji, Kecamatan Simpangpematang. 

Kepala Dinas Kesehatan Mesuji Yanuar Fitrian 
mengatakan pasien ini sebelumnya datang ke IGD 
RSUD pada 24 September 2020 dengan keluhan 
sesak napas, muntah, dan lemas sejak pagi hari. 
Pasien menurut keluarga memiliki riwayat tumor usus 
yang diderita selama satu tahun yang lalu. Dari hasil 
laboratorium adanya limfosit yang turun, dari vital 
sign tensi drop (70/50) dan saturasi oksigen 91 persen 
dan dilanjutkan dengan rapid test dengan hasil reaktif.

Setelah dilakukan stabilisasi di IGD, pasien 
dipindahkan ke ruang isolasi dan dilakukan diswab. 
Pada pukul 22.10 WIB pasien tidak sadarkan diri dan 
dinyatakan meninggal dunia pukul 22.35 WIB. “Sesuai 
panduan covid, pasien yang meninggal di rumah sakit 
pemulsaran jenazahnya dan dimakamkan standar 
protokol kesehatan,” pungkasnya. (muk/c1/nca)

 MESUJI

FOTO IST 

DIKUBUR: Petugas medis RSUD Ragab Begawe Caram 
Mesuji menguburkan jenazah pasien yang meninggal 
dengan status probable Covid.
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BANDARLAMPUNG – Rektor 
UIN Raden Intan Lampung (RIL) 
Prof. Moh. Mukri mengukuhkan 
5.069 mahasiswa baru (maba) tahun 
akademik 2020/2021, Jumat (25/9), 
secara virtual. Sebelumnya, maha-
siswa baru menjalani Pengenalan 
Budaya Akademik dan Kemahasis-
waan (PBAK) secara daring yang 
berlangsung selama tiga hari.

Prof. Mukri mengatakan pakta 
integritas yang dibacakan oleh 
mahasiswa merupakan komitmen 
menjadi mahasiswa UIN Raden Intan.

“Apa yang ada di pakta integritas 
adalah sebuah komitmen untuk 

prasyarat terselenggaranya kampus 
UIN yang menebarkan Islam rah-
matan lil ‘alamin, Islam yang santun, 
Islam yang membawa kedamaian, 
Islam yang merangkul bukan yang 
memukul,” tegasnya, Jumat (25/9).

Dikatakan Mukri, hal tersebut 
bukan hanya sekedar ucapan, tetapi 
juga harus menjadi perilaku. PBAK 
dan kuliah daring ini hanya jarak 
fisik. Tetapi hati dan tujuan satu 
yaitu untuk terselenggaranya 
kebaikan, kemajuan dan kualitas 
yang diinginkan bersama.

Dalam masa pandemi Covid-19, 
dia juga mengingatkan untuk 

membangun kesadaran penerapan 
protokol kesehatan.

“Kita menjadi pionir, kita harus 
menunjukkan kepada dunia, UIN 
Raden Intan Lampung punya 
kesadaran yang tinggi. Kegiatan 
daring ini diselenggarakan untuk 
menjaga dan menyelamatkan nyawa 
manusia,” ungkapnya.

Dilanjutkan, nyawa manusia 
harus diatas segala-galanya. Menjaga 
keselamatan jiwa orang lain 
merupakan hukum tertinggi.

“Tidak ada hukum di muka bumi 
ini lebih tinggi ketimbang menguta-
makan keselamatan orang,” imbuhnya.

Dia berharap kepada para 
mahasiswa agar dapat menjadi 
generasi yang bermanfaat bagi 

keluarga, bangsa, dan masyarakat.
Untuk diketahui, melalui PBAK, 

mahasiswa diberikan materi tentang 
visi, misi, program dan tujuan UIN 
Raden Intan Lampung mulai dari 
tingkat universitas sampai ke program 
studi. Hal ini guna memberikan arah 
dan informasi dalam menunjang 
kelancaran serta keberhasilan studi.

Mahasiswa juga dikenalkan 
dengan tri darma perguruan tinggi 
dan aktivitas kemahasiswaan melalui 
organisasi kemahasisswan (ormawa) 
atau penelusuran minat dan bakat. 
Selain itu, peserta PBAK dibekali 
materi tentang wawasan kebangsaan 
dan moderasi beragama serta 
wawasan penangkalan dan bahaya 
narkoba. (rls/rur/c1/wan)

BANDARLAMPUNG - Untuk 
menghubungkan alumni dengan 
dunia kerja dan industri, Institut 
Teknologi Sumatera (Itera) 
menyelenggarakan career day 
secara daring pada 24 dan 25 
September. Career day melibatkan 
sebelas perusahaan ternama, 
yaitu PT Pertamina Geothermal 
Energy (PGE), RS. Advent 
Bandarlampung, HOTOSM 
Indonesia, PT Indonesia Indicator, 
PT Inti Konten, Archilantis.com, 
PT Telemedia Dinamika Sarana 
(Gasnet), Pajak.io, Bank Syariah 
Mandiri, dan PT Sun Motor. 

Rektor Itera Prof. Ofyar Z. 
Tamin melalui Wakil Rektor 
Bidang Non-Akademik Prof. 
Sukrasno mengatakan career 
day sangat penting serta menjadi 
bagian dari tugas pokok dan 
fungsi Itera. Sesuai visi Itera, 
menghasilkan lulusan yang 
mempunyai daya saing. Baik 
di tingkat nasional dan 
internasional, career day menjadi 
ajang pembuktian bahwa Itera 
mampu menghasilkan sumber 
daya manusia (SDM) berkualitas 
dan siap memasuki dunia kerja.

“Tugas Itera belum berakhir 
pada tingkat output saja dengan 
menghasilkan lulusan. Tetapi 

juga pada outcome. Bagaimana 
lulusan-lulusan Itera setelah 
lulus mampu berkiprah di 
tengah-tengah masyarakat,” 
katanya, Kamis (24/9).

Prof. Sukrasno juga mendo-
rong agar para alumni selalu 
berusaha untuk menjadi SDM 
unggul, mandiri, dan berbudaya. 
Serta selalu berusaha menjadi 
pelopor, kemudian mandiri, 
bertanggung jawab secara 
profesional, dan berkarakter.

“Dengan persiapan tersebut 
alumni Itera akan mampu 
meme nangkan persaingan di 
era global yang semakin kom-
petitif sekarang ini,” tambahnya.

Untuk diketahui, hari pertama 
career day Itera diisi dengan dua 
kegiatan. Yaitu career panel dan 
company session. Dalam kegiatan 
career panel peserta mendapatkan 
materi seputar persiapan untuk 
bergabung dengan sebuah 
instansi. Mulai menyusun daftar 
riwayat hidup (CV), hingga tips 
dan trik menghadapi tes 
wawancara. Sementara pada hari 
ke dua dilakukan workshop dari 
berbagai perusahaan yang terlibat 
dan proses recruitmen langsung 
yang dapat diikuti peserta. (rls/
rur/c1/wan)

Hubungkan Alumni 
dengan Dunia Kerja

Dikukuhkan Secara Virtual
5.069 Orang Resmi Menjadi Maba UIN RIL

FOTO IST

CAREER DAY: Itera menggelar career day secara daring pada 24 dan 
25 September. Career day melibatkan sebelas perusahaan ternama. 

FOTO HUMAS UIN RIL FOR RADAR LAMPUNG

PAKTA INTEGRITAS: Mahasiswa baru saat membacakan pakta integritas pada acara pengukuhan mahasiswa baru, Jumat (25/9).

MITSUBISHI
XPANDER ULTIMATE 2018,PAJAK HIDUP, 
BE,SILVER,DIUTAMAKAN PEMAKAI 
LANGSUNG 08127918985

21 SEPT S.D 27 SEPT 2020

DAIHATSU
DAIHATSU SIGRA X TAHUN 2017 AT 
MULUS S PT BR HRG NEGO HUBUNGI 
081271419272

17 SEPT S.D 17 OKT 2020

GRANDMAX PU 1.3 BE KODYA KM.6000 
MULUS SPT BARU WRN SILVER 
085366249674

(27  AGTs S.D 27 SEPT 2020)

TRUK
1 UNIT TRUCK MERK MITSUBISHI NOPOL 
BE 9549 GF TH 2009 HUBUNGI:  0811 
729815
1 UNIT TRUCK MERK MITSUBISHI NOPOL 
BE 9115 VF TH 2012 HUBUNGI: 0811729815
1 UNIT TRUCK MERK HINO NOPOL 9353 
TD TH 2011 HB 0811729815
1 UNIT TRUCK MERK HINO NOPOL 9490 
CB TH 2010 HB 0811729815
1 UNIT TRUCK MERK HINO NOPOL BE 
8248 AO TAHUN 2011 HUBUNGI 
0811729815

SUZUKI 
SUZUKI GRAND VITARA 2013 BE NOKEN 
ISTIMEWA, HRG NEGO, HUB: 08117200369

(8 SEPT S.D 7 OKT 2020)

TOYOTA
INNOVA DSL V 2015 HITAM A/T BE ORI 
PEMAKAI 081279063126

17 SEPT S.D 17 OKT 2020

INNOVA V DSL 2014/15 A/T PUTIH KHUSUS 
PEMAKAI ORI: 0812 7906 3126 TP   

(12 AGST - 17 SEPT) 

BFI
PT. BFI FINANCE (081369494059) 
PENAWARAN DAIHATSU XENIA 
B1460PYTO TH 2016

24 Sept - 30 Sept 2020

KEHILANGAN
SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR: 1614, 
1600, 1620, 1188, 2377 TERLETAK DI 
KEL. TELUK BETUNG BARAT KEC. 
SUKARAME II AN. TAJUL ARIFIN

25 Sept - 1 Okt 20

STNK R2 BE 2946 ABY NOKA: MH1 
JM1110JK983557 NOSIN : JM11E1966684 
AN. FIKA WIDIAWATI
STNK R2 BE 8927 AD NOKA: MH1 
JFP124GK758038 NOSIN: JFP1E2737376 
AN. ALIZAR
STNK BE 2307 DE NOKA: MH328D 
JOA9J465656  NOSIN : 28D463988  AN. 
RISKI HAKIKI BUANA SAPUTRA
STNK R2 BE 2749 AFE NOKA : MH1H 
B21114K067839 NOSIN: HB21E-1072687 
AN. SAHRIZAL
STNK R2 BE 2908 UW  NOKA MH31PA 
002DK366705 NOSIN 1PA365202 BPKB 
P-00047160-F AN. KEVIN DEWANTO

SEWA BUS
MENYEWAKAN BUS UNTUK STUDY 
TOUR WISATA ROHANI KESELAMAT 
PENUMPANG PRIORTAS KAMI HUB 0813 
693 77174

OBRAL SEPATU 
OBRAL SEPATU SANKYO BELI 2 PSNG 
50 RIBU TOKO SEPATUAGA HB: 
08127964651 

(15 AGST - 28 SEPT)

KONVEKSI
YESI KONVEKSI DAN PERCETAKAN, 
FACHLEVI LASSO 082377006699 LASSO 
GROUP

SUMUR BOR
MULYANA BOR MNRMA PMBUATAN SUMR 
BOR, SRVS POMPA AIR, JETPAM & 
MARSIBEL HUBUNGI : 082181108005 
BISA WA 

(7 AGST - 21 SEPT 20)

LOWONGAN KERJA
DBTH SALES BRPENGALMN, DTMPKN 
DI MN SAJA, MTR SNDRI, JL. RAYA NATAR 
PEMANGGILAN KM 16  NO. 225, HUB 
085367928687 / 082123520126 

24 Sept - 30 Sept 2020

DIBUTUHKAN SLS COUNTER & ADM 
BERPENAMPILAN MENARIK SEGERA 
KIRIM KE SUMBER JAYA, JL. RADEN 
INTAN NO. 27

DIBTHKN KRYWN/I UNT. MENJLNKN 
MSN FTCOPY DIUTAMAKN BRPGLMN 
BS JILID BUKU BIASA & SPIRAL, GAJI, 
LGS DTG KE FOTOCOPY SELVI JL. WR. 
MONGINSIDI 197 DEPAN KTR PU 
BINAMARGA DKT KANTOR GUBERNUR 
085279306622 – 0721 482311 PAK EDDY 
TELUK BETUNG

23 SEPT – 29 SEPT 2020

TEKNISI AC/LISTRIK BERPENGALAMAN 
GUEST HOUSE PALAPAJL.P.DIPO  NEGORO 
NO.154 TEL 082289011442

29 AGSTS - 28 SEPT

PT BUMI HARUM JAYA BERGERAK DIBI-
DANG PROSES SARANG WALET JL P. 
ANTASARI BANDAR LAMPUNG MEM-
BUTUHKAN KARYAWATI UMUR 17 THN 
SD 40 THN JUJUR BAGI YG BER MINAT 
DAPAT MENGHUBUNGI VIA TELPON. 
WA. SMS KE NO HP 0822. 4672.8177 JAM 
KERJA 08.00 SD 17.00

KONTRAKAN 
DI KONTRAKKAN 2 UNIT BANGUNAN 
DI JL. EMIR M NUER NO.28 A BDL FAS 
LISTR PDAM HUB 082185540656 / 
082182644634

25 SEPT – 5 OKT 2020

IKLAN BARIS PROPERTY & OTOMOTIF
RUMAH DIJUAL 

RUMAH 2 LANTAI 4 KT+KM LT 194 M DI 
WISMA MAS KEMILING HARGA NEGO 
HUBUNGI:  0813 6947 9600 /  WA.0877 
2050 4761

5 SEP  S.D 5 OKT 2020

DI JUAL CEPAT RMH 10X20 M (SHM) 3 
KMT, 3 AC, 2 KM, LIST2200 WT, JL. GRIYA 
LARAS BLOK II, WAYHALIM PERMAI, 
HUBUNGI : 081369535329

23 SEPTEMBER S.D. 30 OKTOBER 2020

TANAH
TANAH +- 5000 METER LOK JATISARI 
DEPAN LAPAS WAY HUI RP. 325RB/ 
METER NEGO HUBUNGI: 0812 734 5477 

(2 sept- 2 Okt 2020) 

TANAH DIJUAL TANPA PERANTARA JL. 
RYACUDU HUB. 085266085013 / 
081315267668
TANAH SHM 675 HRG 1.350 JT/M PONDASI 
KELILNG COCOK UN. KOS-AN DKT UNILA 
KAMPUNG BARU BY PAS 08127208464

5 SEP S.D 5 OKT 2020

JUAL TANAH PEKARANGAN LUAS 
45.691M, SHM PINGGIR JALAN DESA 
PEJAMBON, MASUK DARI DPN BANDARA 
RADIN INTAN LAMPUNG, HARGA NEGO 
HUBUNGI : 081369973310
DI JUAL TANAH & BANGUNAN SHM 
LT 125M² LB 80M² DI PERUM TAMAN 
PALAPA  BLOK B2 NO. 9 KEL.GUNUNG 
TERANG, KEC. LANGKAPURA,  KOTA 
BANDAR LAMPUNG. HUB : 085775445354
DIJUAL CEPAT TANAH +- 3000 M JL.H. 
FAYAKUN GG BALOK GARUNTANG RP. 
300RB/MTR (NEGO) HB: 08127345477 

(2 sept- 2 Okt 2020) 

H
U

B

JUAL RUMAH

0812 9590 654 
0812 7956 1951

JL. MR. GELE HARUN NO. 28 (HUK) 
SAMPING SMPN 1 RAWALAUT BDL

LUAS + 345 M2 (17.1 X 20.3) SHM

 (24 Sept S/D 7 Okt 20)

H
U

B

JUAL RUMAH

082282213601 (TLP) 
082378495339 (WA)

RUMAH DIJUAL LOKASI 
SAM RATULANGI BANDAR LAMPUNG 
LB:151 M , LT: FULL, KT.4 KM, 2 SHM 

HARGA 480 JT NEGO

 (25 Sept S/D 24 Okt 20)

HU
B

MOBIL DIJUAL

0812 1952 6909

PAJERO DAKKAR 2012 
PLAT BE KOTA. HITAM.

HARGA 222JT NEGO

 (12-21 Agustus 20)

HU
B

MOBIL DIJUAL

0823 36333379

MOBIL INOVA 2014 
TERAWAT / MULUS TIPE 

V HRG 177 JT 

HU
B

MOBIL DIJUAL

0821 84388808

TOYOTA RUSH SPORTIVO 
ULTIMO, WARNA SILVER 
TH 2017 PAJAK BLN JUNI 
(ORIGINAL) HRG 185 JT, 

H
U

B

RUMAH DIKONTRAKKAN

082175533374
JL GRIYA ZAMRUD BLOK Z 34 WAY 

HALIM PERMAI LB 160 M2 3 KT 3 KM

 (8 SEPT s.d  21 SEPT 2020)

H
U

B

JUAL RUMAH

0813 6952 2292 
0822 9187 3214

1 UNIT RUMAH 9 KAMAR KOS PLUS WARUNG  
LT : 172 M2 L. :13M, SUDAH COR & NGEDAG 

TINGGAL NINGKAT, PERUMAHAN KAMPUS HIJAU 
BLOK D22 UNILA HARGA 800 JT NEGO NET 760 JT

 (29 Agust s.d 12 Sep 2020)

DIJUAL TANAH JL MH.THAMRIN NO 
69.SHM.LUAS 2.450 M2 DI PUSAT KOTA.
HARGA RP.6.500.000 P/M2.COCOK UTK 
SHOOWROOM MOBIL DAN BENGKEL.
HUB PEMILIK JUSMAN 0812 7919 858
DIJUAL CEPAT TNH SEBAH BALAU 
SAMPING GUDANG BED COVER ANTARA 
PERUM SEBAH BALAU LESTARI DAN 
SEBAH BALAU RESIDEN. UK 990 M2, / 
1400 M2, SERTIF. HUB : 082320716619 
/ 082176880044

31 Oktober 2020
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Di sana terlihat sekitar 10 
kontainer bekas yang menjadi 
saksi bisu proses reklamasi bibir 
pantai itu. 

Rian (31) salah seorang warga 
mengatakan, pelak sanaan 
proyek ditandai de ngan 
pengurukan bibir pantai sebagai 
lokasi reklamasi. Masa itu, 
kawasan ini masih masuk 
wilayah Kecamatan Telukbetung 
Selatan. 

“Setelah resmi dimulai 
pembangunannya, ada beberapa 
perusahaan yang berganti-ganti 
mengerjakannya. Kalau tidak 
salah sebanyak empat 
perusahaan. Tapi setelah itu, 
ada masalah. Kalau nggak salah, 
proyeknya disetop, dimarahi 
Kementerian Kelautan,” kata 
Rian, Jumat (25/9).

Dia menjelaskan, pihak 
pengerjaan pengurukan terakhir 
dilakukan oleh Tensu. “Teakhir 
si Tensu yang memegang proyek 
itu. Kalau PT-nya saya tidak 
tahu. Sampai sekarang, dia yang 
pegang proyek itu. Itu anak 
buahnya yang gali-gali batu,” 
bebernya. 

Sementara, Aziz (50) warga 
Kunyitlaut, Bumiwaras menyebut 
program itu sebagai proyek 
gagal. Menurutnya, proyek itu 

merugikan warga sekitar. “Kalau 
kita menolak (reklamasi), karena 
proyek ini bakal merugikan 
kami. Pasti kami digusur kalau 
jadi nanti,” ujarnya. 

Dia mengatakan, pengurukan 
dan reklamasi pinggir pantai 
Itu berhenti setelah Herman 
H.N., menjadi wali kota 
Bandarlampung. Hingga saat 
ini, tidak ada aktivitas lanjutan. 

Di bagian lain, Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Bappeda) Kota 
Bandarlampung Khaidar-
mansyah mengakui, mega proyek 
Water Front City memang tidak 
masuk dalam rencana pem-
bangunan jangka menengah 
daerah (RPJMD) periode 2016-
2021 Pemkot Bandarlampung. 
Sehingga program ini juga tidak 
menjadi program Wali Kota 
Herman H.N. 

“Bahkan dalam visi misi pak 
wali tidak ada Water Front City. 
Jadi kami tidak ada 
perencanaannya soal proyek 
ini dalam RPJMD 2016-2021. 
Makanya kami tidak ada 
perkerjaan ini. Ini juga nggak 
bisa kita sebut mangkrak, karena 
itu tidak masuk RPJMD dan 
RKPD. Kalau ada, itu baru bisa 
disebut mangkrak,” urainya, 

kemarin. 
Diketahui, proyek reklamasi 

ini digadang-gadang akan 
menjadi lokasi pariwisata 
menyamai pantai Losari di 
Makasar, Sulawesi Selatan. 
Pembangunan diawali dengan 
penandatanganan Memorandum 
of Understanding (MoU) dengan 
investor PT SKL. Setelah MoU 
kedaluarsa, penanganannya 
diambilalih oleh CV Sumber 
Niaga tanpa status yang jelas. 

Kondisi proyek yang terhenti 
sempat disesalkan kalangan 
anggota legislatif. Pasalnya, 
proyek ini telah menelan 
anggaran hingga miliaran 
Rupiah. Hal itu ditunjukkan 
dengan keluarnya rekomendasi 
Nomor 005/354/23/II.3/2016 
untuk mendesak pemkot segera 
mencari investor baru 
menggantikan PT SKL yang 
sudah wanprestasi dalam 
pengelolaan pesisir pantai 
Lampung seluas 20 hektare 
tersebut. 

Belakangan masalah Water 
Front City kembali mencuat 
lantaran ada rencana Pemkot 
Bandarlampung untuk menjual 
lahan reklamasi tersebut guna 
menutupi utang yang ada. (apr/
c1/fik)

Yuhadi menilai Dinas PU 
dalam masalah ini telah lalai 
melakukan perencanaan. Pemba-
ngunan menara itu, lanjutnya, 
dibangun sebagai semangat 
menumbuhkan lokasi pariwisata 
di Kota Bandar lampung. 

“Menara itu kan dirancang 
bisa dinaiki masyarakat dan 
sebagai tempat wisata teropong. 
Kalau liftnya saja nggak bisa, 
bagaimana mau diperuntukkan 
untuk wisata,” ujarnya. 

Dia memastikan, tidak ada 
pos anggaran dalam APBD 
Perubahan Tahun 2020 yang 
diperuntukkan untuk pengadaan 
listrik menara Masjid Agung Al 
Furqon. Sehingga, mau tidak 
mau, harus dianggarkan pada 
APBD murni 2021.

Diketahui, meskipun pem-
bangunan menara Masjid Agung 
Al Furqon Kota Bandarlampung 
telah selesai dibangun. Namun, 
hingga akhir tahun ini belum 
bisa dioperasikan. Pasalnya, 
mesin lift menara setinggi 114 
meter ini belum bisa dialiri 
listrik. 

“Pemasangan lift sudah. Kita 
lagi menunggu listriknya. Masih 
dianggarkan bagian PJU. 
Anggarannya belum tentu, 
apakah di (APBD) perubahan 

tahun ini, apakah di tahun 2021,” 
ujar Kepala Bidang Cipta Karya 
Dinas Pekerjaan Umum Kota 
Bandarlampung Supardi, Kamis 
(24/9).

Supardi tidak menyebutkan 
secara pasti, penyebab tidak 
dianggarkannya arus listrik 
menara dalam perencanaan. 
“Penganggarannya bukan bidang 
cipta karya, itu bidang PJU, jadi 
masih dianggarkan,” elaknya. 

Sementara, Kepala Bidang 
Penerangan Jalan Umum (PJU) 
Dinas Pekerjaan Umum Kota 
Bandarlampung, Basuni Ahyar 
membenarkan, kalau menara 
itu belum bisa dioperasikan 
tahun ini, lantaran tidak bisa 
anggarkan dalam APBD 
Perubahan Tahun 2020. “Ya, 
nanti kita lihat di 2021, karena 
di APBD-P ini nggak ada (tidak 
dianggarkan, red). Ya, paling 
tahun 2021. Kalau itu masuknya 
dalam bidang PJU atau Cipta 
Karya, kita belum tahu, karena 
belum masuk dalam pem-
bahasan APBD murni,” jelasnya. 

Dia memastikan, lift menara 
untuk tahun ini belum bisa 
dioperasikan. Akan tetapi, 
instalasi lampu menara sudah 
selesai pekan depan. “Instalasi 
dan pemasangan lampunya 

sudah, tinggal setting mulai 
Selasa. Hari Rabu sudah bisa 
dilihat,” ucapnya. 

Dijelaskan, cahaya lampu 
nantinya terlihat terpancar dari 
dalam menara. Di bagian paling 
atas, lampu akan memancar ke 
seluruh penjuru. Cahayanya 
akan berubah-rubah per detik. 

“Kalau hidupnya, lampu hias 
kita setting dari pukul 18.00 WIB 
sampai 06.00 WIB. Sedangkan, 
penanda waktu masuk salat 
akan beroperasi sesuai dengan 
waktu salat,” bebernya. 

Dirinya menegaskan, urusan 
lift seharusnya menjadi tanggung 
jawab Bidang Cipta Karya, karena 
terkait pembangunan gedung. 
Sedangkan bidang PJU hanya 
sebatas masalah penyediaan 
lampu. “Listrik untuk 
menjalankan lift itu nggak kuat 
kalau bersumber dari masjid, 
jadi harus pengadaan trafo dan 
gardu dengan daya minimal 
106 KVA. Pengadaannya bisa 
lebih dari Rp100 juta,” imbuhnya. 

Diketahui, menara Masjid 
Agung Al Furqon Kota Bandar-
lampung rupanya masih belum 
siap digunakan, karena pe-
masangan lampu hias, pengeras 
suara dan sirene baru dimulai. 
(apr/c1/fik)

Menurutnya, ada beberapa hal 
yang meringankan terdakwa dalam 
perkara ini. Di antaranya terdakwa 
berlaku sopan di persidangan. 
Terdakwa juga mengaku bersalah 
dan menyesal atas perbuatannya. 
“Terdakwa juga belum pernah 
dihukum,” ucapnya.

Diketahui, dalam dakwaan 
JPU, peristiwa percobaan pem-
bunuhan itu terjadi pada Selasa 
(1/1/2019) lalu sekira pukul 03.30 
WIB. Saat itu terdakwa sedang 
berboncengan dengan rekannya 
Reza Gustiawan. 

“Saat itu terdakwa dan teman-
temannya ini dari arah Pahoman 
hendak menuju ke Pasar Tengah. 
Di tengah perjalanan, tepatnya di 
Jl. Kartini, dirinya melihat korban 
Fajar (almarhum) dan rekannya M. 
Rizki Agung Sunandar sedang 
berboncengan juga,” ucapnya.

Ketika itu, kedua korban sempat 
menggeber sepeda motornya tepat 

di samping motor terdakwa sambil 
berjalan zig-zag. Rupanya kejadian 
itu membuat terdakwa emosi. Dia 
lalu mengejar sepeda motor yang 
kendarai korban. 

Kejar-kejaran tak terhindarkan 
lagi. Sampai di lampu merah Rumah 
Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek 
(RSUDAM), terdakwa berhasil 
menghadang sepeda motor korban. 
“Terdakwa ini turun dari atas 
motornya dan tanpa basa-basi 
langsung memukul kedua korban. 
Namun setelah itu korban pun 
kembali tancap gas dan dikejar lagi 
oleh terdakwa,” ucapnya.

Sesampai di depan Taman Makam 
Pahlawan (TMP), sepeda motor yang 
dikendarai korban melaju kencang 
melawan arah. Terdakwa bersama 
rekannya tetap mengikuti dan sempat 
memukul kedua korban lagi. “Sampai 
akhirnya korban menabrak tempat 
bensin eceran, sehingga keduanya 
terjatuh dan korban Fajar meninggal 

dunia,” jelasnya. Melihat korbannya 
terkapar, terdakwa bersama rekannya 
langsung melarikan diri. 

Atas tuntutan tujuh tahun yang 
diberikan JPU, penasihat hukum 
terdakwa Muhammad Iqbal mengaku 
akan mengajukan pembelaan. 

“Kami dari penasihat hukum 
berharap agar majelis bisa mem-
pertimbangkan tuntutan JPU,” ujar 
PH dari Pusat Bantuan Hukum 
(Posbakum) PN Tanjungkarang itu.

Iqbal menyatakan, dari sudut 
pandang hukum kliennya tidak 
bersalah. “Karena korban anak yang 
meninggal bukan kesalahan RT. Itu 
kecelakaan pasca kejadian,” beber 
Iqbal.

Iqbal mengaku akan meminta 
agar majelis hakim mempertim-
bangkan lagi putusannya. “Kalau 
bisa, kami minta putusan seringan-
ringannya karena RT ini masih muda 
dan karirnya masih panjang,” 
tandasnya. (ang/c1/fik) 

BANDARLAMPUNG – Untuk kali 
kesekiannya, aksi pencurian sepeda 
motor terekam CCTV. Kali ini terjadi 
di sebuah apotek di Jalan Indah 
Jaya, Kemiling, Bandarlampung, 
Kamis (24/9) malam. Dalam video, 
hanya dalam hitungan detik, pelaku 
berhasil membawa kabur motor 
Honda Scoopy BE 2877 ADP.

Berdasarkan informasi yang 
dihimpun, peristiwa itu terjadi sekitar 
pukul 23.00 WIB. Dalam rekaman 
CCTV terlihat pelaku dengan 
mudahnya menggasak motor yang 
terparkir sendiri hanya dalam 
hitungan detik. 

Korban diketahui bernama 

Syahrul Sidik warga Kemiling, 
Bandarlampung. Ia mengaku, saat 
kejadian sedang berada di dalam 
ruang kerjanya. “Ya biasanya ada 
yang jaga. Tapi kebetulan aja, malam 
itu satpamnya pas lagi libur,” katanya, 
Jumat (25/9).

Diakui Syahrul, kondisi apotek 
yang baru satu bulan beroperasi 
itu memang sepi. “Ya sempat lihat 
pas dia kabur, suaranya kedengaran. 
Karena sebelum dia pergi, saya 
sempat melihat di CCTV. Begitu 
saya keluar, pelakunya sudah kabur,” 
ungkapnya.

Dirinya berharap, pihak kepolisian 
dapat segera mengungkap kasus 

pencurian kendaraan bermotor 
tersebut. “Sudah laporan. Supaya 
lebih aman, ke depannya bakal kita 
siapkan rantai. Minimal khusus 
motor karyawan disini,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolsek 
Tanjungkarang Barat (TkB) AKP 
David Jackson membenarkan laporan 
tersebut. Dirinya mengimbau 
masyarakat agar bisa menjadi polisi 
bagi dirinya sendiri.

“Masih lidik. Tadi sudah ada 
anggota kami yang cek langsung ke 
TKP. Masyarakat harus lebih waspada 
terhadap aksi kejahatan ini. Pastikan 
selalu menggunakan kunci ganda,” 
tandasnya. (mel/c1/fik)

Cuma Hitungan Detik,
Motor Depan Apotek Raib

FOTO TANGKAPAN LAYAR CCTV

PROFESIONAL: Aksi pelaku curanmor saat mencuri sepeda motor di depan sebuah apotek di Kemiling, Kamis (24/9) malam. 
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JAKARTA - Aksi tidak 
terpuji dilakukam oleh Wakil 
Ketua DPRD Kota Tegal 
Wasmadi Edi Susilo. Dia 
menyelenggarakan konser 
dangdut dalam perayaan 
pesta pernikahan di tengah 
pandemi Covid-19. Akibatnya, 

konser itu menimbulkan ke-
rumuman warga yang ber-
potensi menjadi klaster pe-
nye baran Covid-19.

Karo Penmas Divisi Humas 
Mabes Polri Brigjen Awi Seti-
yono mengatakan berdasar-
kan hasil penyelidikan, konser 
itu dilaksanakan pada 23 
September 2020 di Kelurahan 
Ka li nyamat Wetan, Keca matan 
Tegal Selatan. Penye lengga-
ranya sendiri adalah Wasmadi. 

“Kemarin dibuat kan la poran 
informasi, kemu dian hari ini 
ditingkatkan menjadi laporan 
polisi dan sudah dilakukan 
klarifikasi pemerik saan saksi-
saksi ada 10 orang,” kata Awi 
di Mabes Polri, Jakarta Selatan, 
Jumat (25/9).

Akibat perbuatannya, 
Was  madi diduga telah me-
lang gar Pasal 93 undang-
undang nomor 6 tahun 2018 
tentang Kekarantinaan Ke-

sehatan. Dia pun terancam 
hukuman berat atas per-
buatannya. ’’Setiap orang yang 
tidak me matuhi penyeleng-
ga raan kekarantinaan kese-
hatan dan atau menghalang-
halangi penyelenggaraan 
ke ka  rantinaan kesehatan 
hing ga menyebabkan kedaru-
ratan kesehatan masyarakat, 
dipi dana 1 tahun dan atau 
den da paling banyak Rp100 
juta,” kata Awi.

Wasmadi juga diduga telah 
melanggar pasal 216 ayat 1 
KUHP. Ancaman pidananya 
yaitu maksimal 4 bulan pen-
jara. ’’Jadi kasus ini secara 
intensif dilakukan penyidikan 
oleh Polres Tegal Kota, Polda 
Jawa Tengah,” pungkas Awi.

Sebelumnya, Gubernur 
Jawa Tengah Ganjar Pranowo 
menegur keras Wali Kota 
Tegal Dedy Yon Supriyono 
dan Kepala Satpol PP Tegal 

Hartoto. Hal ini lantaran 
Ganjar merasa kebobolan 
dengan hiburan dangdutan 
saat resepsi pernikahan yang 
digelar Wakil Ketua DPRD 
Kota Tegal, Rabu (23/9).

Ganjar memerintahkan 
Kasatpol PP Provinsi Jateng 
Budiyanto menegur Kasatpol 
PP Kota Tegal. Karena ke giatan 
itu menimbulkan kerumunan 
massa, dan viral di media sosial 
itu. “Saya kemarin sebelum 

acara sudah komunikasi de-
ngan Wakil Wali Kota Tegal. 
Be liau sudah menyampaikan 
pada penyelenggara, kalau 
tidak salah wakil ketua dewan. 
Saya ingatkan, kalau mau 
kawinan monggo, tapi kalau 
bisa jangan ramai-ramai. Ijab 
kabul saja dulu, ramai-ramai-
nya ditunda,” kata Ganjar 
seperti dikutip Radar Tegal 
(grup Radar Lampung) 
kemarin. (jpc/c1/abd) 

WAKIL KETUA DPRD TEGAL 
TERANCAM 1 TAHUN PENJARA

Lantaran Gelar 
Dangdutan

KERINCI - Bimbingan 
teknis (bimtek) yang dikuti 
oleh kepala desa se-Kabu-
paten Kerinci di salah satu 
hotel di Jambi sepertinya 
belum mendapatkan izin 
dari tim Gugus Tugas 
Covid-19 Provinsi Jambi. 
Padahal saat ini sedang 
dilaksanakan pemba tasan-
pembatasan ke giatan da-
lam rangka pencegahan 
Covid-19 di Jambi.

Hal itu disampaikan 
Juru Bicara Tim Gugus 
Tugas Covid-19 Provinsi 
Jambi Johansyah. Dia 
me ngaku tidak menge-
tahui adanya acara bimtek 
Kades di Jambi. ’’Acaranya 
di Jambi? Seharusnya ada 

izin kita, walaupun acara 
pemkab. Tidak bisa begitu, 
karena pelaksanaannya 
di provinsi, harus izin kita. 
Sejauh ini di provinsi be-
lum ada atau mungkin 
di Tim Gugus Tugas kota 
Jambi izinnya,” jelasnya.

Dikatakan Johansyah, 
jika benar izin dari Tim 
Gugus Tugas Kota juga 
tidak ada, maka Tim Gu-
gus Tugas akan mem-
berikan teguran tertulis 
kepada Dinas PMD yang 
melaksanakan.

“Nanti akan ada surat 
teguran ke Dinas atau 
PMD karena mekanisme 
tanpa prosedur. Nanti kita 
lihat, apakah pelaksanaan 

sesuai protokol kesehatan 
atau tidak,” katanya.

Johansyah menyayang-
kan adanya kegiatan tanpa 
izin tersebut.“Kita menya-
yang kan sekali ada ke-
giatan nya tanpa melalui 
prosedur dan tanpa izin 
Tim Gugus Tugas. Kita 
se dang melakukan pem-
ba tasan-pembatasan 
kegiatan. Kegiatan yang 
dilakukan, harus seizin 
gugus tugas karena untuk 
pengawasan Covid-19” 
katanya.

Sementara itu, juru 
bicara Tim Gugus Tugas 
Penanganan Covid-19   
Kota Jambi, Abu Bakar 
juga mengatakan belum 

ada izin mengenai ke-
giatan itu.

“Saya sudah konfirmasi 
ke Gugus Tugas Covid-19 
Kota Jambi. Kegiatan terse-
but belum ada izin re lak-
sasi, sekarang Tim Gugus 
Tugas sedang melakukan 
pengecekkan,” katanya.

Devid, Kabid Keuangan 
dan Asset Dinas Pember-
dayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa Kabu-
paten Kerinci menga takan 
Bimtek tahap pertama 
sudah selesai, dan akan 
dilanjut tahap dua. “Tahap 
satu sudah selesai, tahap 
dua saat ini sedang 
pendaftaran peserta,” 
katanya. (fin/c1/abd) 

BANGKO – Peristiwa ber-
darah kembali terjadi di 
wilayah hukum Polres Mera-
ngin, tepatnya di Desa Rantau 
Limau Manis, Kecamatan 
Ta bir Ilir. Amri alias Am meng-
alami luka bacok di bagian 
tangan sehingga harus dilari-
kan ke rumah sakit untuk 
mendapat perawatan intensif.

Peristiwa ini terjadi pada 
Ka mis (24/9) dini hari. Infor-
masi yang dihimpun, kejadian 
yang mengakibatkan lengan 
Am luka dan mengeluarkan 
banyak darah itu terjadi di 
salah satu rumah warga.

Ini setelah ia berkelahi 
de ngan tiga orang pria, yang 
saat ini tengah diburu oleh 
tim Polsek Tabir dan Polres 
Merangin. Namun hingga 

saat ini pula, identitas pelaku 
penikaman belum diketahui.

Kapolsek Tabir, Iptu Her-
manto membenarkan jika 
telah terjadi peristiwa berda-
rah tersebut. Katanya, saat ini 
tim Polsek Tabir sudah turun 
ke TKP untuk melaku kan olah 
Tempat Kejadian Perkara 
(TKP). “Korban satu orang. 
Pelaku diduga ada tiga orang. 
Korban luka di bagian tangan 
dan telah mendapatkan pengo-
batan dari tim medis,” kata 
Iptu Hermanto, Kamis (24/9).

Menurut informasi se-
mentara dari warga, kejadian 
tersebut dikarenakan ada 
permasalahan asmara. Ada 
seorang perempuan yang 
mereka rebut kan. “Kemung-
kinan besar karena asmara. 

Perempuan itu masih diperiksa 
oleh ang gota,” imbuh Iptu 
Her  manto.

Namun pihaknya belum 
bisa memastikan secara pasti 
karena korban sendiri belum 
bisa diminta keterangan. 
“Korban masih di rumah 
sakit, 3 pelaku yang sudah 
kita kantongi identitasnya 
masih kita buru,” tambahnya.

Sementara itu Kapolres Me-
rangin AKBP Irwan Andy juga 
membenarkan kejadian ter-
sebut, kata dia, pihaknya su dah 
menurunkan anggota untuk 
melakukan pengejaran terha-
dap pelaku. “Masih kita dalami 
apa motifnya. Diduga ada tiga 
pelaku. Saat ini anggota kita 
sedang melakukan penge jaran,” 
pung kasnya. (fin/c1/abd)

JAKARTA - Badan Narko-
tika Nasional (BNN) menang-
kap seorang anggota DPRD 
Palembang berinisial D kare-
na diduga menjadi bandar 
nar koba. Pengungkapan 
ka sus ini berawal dari penang-
kapan dua kurir narkoba 
ber inisial W dan A.

’’Saat itu mereka (W dan 
A) menerima paket berisi 30 
ribu butir pil ekstasi dari se-
orang wanita berinisial Y di 
kawasan Pasar Macan Lin-
dung Bukit Baru, Kecamatan 
Ilir Barat I, Kota Palembang 
pada Selasa, 22 September 
2020,” kata Kepala Biro Humas 
Protokol BNN Brigjen Sulistyo 
Pudjo saat dikonfirmasi, 
Jumat (25/9).

Kepada petugas, Y me-
nga ku diperintah oleh suami-

nya sendiri berinisial J untuk 
membawa narkoba tersebut. 
Usai dilakukan pengejaran, 
J pun ditangkap di kediaman-
nya di Jalan Buyut Tampah, 
Bukit Baru, Palembang, 
Sumatera Selatan.

Dari tangan J, BNN mene-
mu kan 1 kg sabu yang disim-
pan di dalam anak tangga 
rumah. Pasangan suami istri 
ini mengaku diperintah oleh 
D (anggota DPRD Palem-
bang), untuk menyimpan 
narkotika tersebut.

Berbekal informasi dari 
J, anggota DPRD tersebut 
pun kemudian berhasil di-
tang kap di tempat usaha jasa 
laundry miliknya di Jalan 
Riau, Kecamatan Kemuning, 
Palembang. Di sana petugas 
menyita 4 kg sabu yang 

disimpan di atas lemari kerja 
D.

“Dalam jaringan ini, peran 
D adalah mengendalikan 
para kurir sebagai kaki ta-
ngan nya. Sementara D beker-
ja sama seorang pemodal 
yang dinggal di Medan ber-
inisial M,” ungkap Sulistyo.

Berdasarkan keterangan 
4 orang yang telah ditangkap, 
petugas pun mengejar 
tersangka M. Dan berhasil 
ditangkap di Jalan Raya Batu 
Bara, Kabupaten Batu Bara, 
Su matera Utara. Meteka dije-
rat Pasal 114 ayat (2), Pasal 
112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 
(1), Undang-Undang RI No-
mor 35 Tahun 2009 Tentang 
Narkotika dengan hukuman 
pidana mati atau penjara 
seumur hidup. (jpc/c1/abd) 

Wakil Rakyat kok Nyambi 
Jadi Bandar Narkoba

FOTO M. TEGAR MUJAHID/RADARLAMPUNG

BELUM DIPERBAIKI: Hingga Jumat (25/9), kerusakan atap Halte Simpang Kimaja yang berada di Jalan Sultan Agung, Wayhalim, 
Bandarlampung, belum diperbaiki oleh petugas terkait. 

Warga Tabir Ilir Terkapar 
Bersimbah Darah Bimtek Kepala Desa Tak Berizin 
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PRINGSEWU - Pringsewu FC menggelar 
seleksi terbuka pemain. Ini dilakukan untuk 
me nyambut digelarnya kompetisi Liga 3 
yang dimulai November mendatang. An-
tusiasme calon pemain cukup tinggi, bahkan 
pe serta seleksi didominasi pemain dari luar 
Lampung. ’’Tercatat peserta datang dari Su-
ma tera Uta ra, Jambi, Sumsel, Jakarta, Depok, 
Ci  re bon, Malang, dan Pasuruan,” jelas General 
Ma nager Pringsewu FC Daniel H. Pasaribu.

Seleksi akan dipimpin oleh eks pemain 
Tim nas Indonesia, yaitu Mahyadi Pang-
ga bean, yang didapuk sebagai pelatih. Ia 
di dampingi Fauzi Toldo dan eks pelatih 
Mi tra Kukar Rodrigo Gonzales Gidi. 

’’Dengan menunjuk tim seleksi dari luar 

Pring sewu  mereka itu sangat professional. 
Ha rapannya hasil seleksinya nanti juga 
se suai dengan kebutuhan tim sehingga 
mam pu bersaing dan menjuarai kompetisi 
Liga 3 tahun ini, ”ungkap Daniel. 

Pringsewu FC sendiri merupakan salah 
sa tu anggota klub Asprov PSSI Lampung 
dan satu-satunya dari Pringsewu. Presiden 
Pring sewu FC, Suchairi Sibarani me nam-
bahkan klub sudah kerja sama dengan  
pro motor olahraga yaitu PT Energi Media 
Glo bal. Kerjasama ini sudah disepakati 
se lama lima tahun ke depan. 

”Harapan kita dengan kerja sama ini 
pres tasi klub semakin naik dan tembus ke 
Liga 2,” harapnya. (sag/c1/nca)

BARCELONA - Luis Suarez mendapat 
ke sempatan untuk mengucapkan selamat 
ting gal kepada Barcelona, Kamis (24/9) 
pagi waktu Barca. Penyerang asal Uruguay 
itu telah resmi menjadi milik Atletico Madrid, 
setelah enam tahun membela Barca. 

Saat Suarez mencoba mengucapkan 
se lamat tinggal, ada beberapa momen di 
mana dia jelas lebih sering mengeluarkan 
air mata ketimbang berbicara.

’’Saya sangat bangga dengan semua yang 
saya lakukan. Anak-anak saya telah melihat 
sa ya mencetak gol, memenangi trofi dan 
ber main bersama para pemain yang luar 
biasa dan di atas segalanya bersama pemain 
terbaik dunia,” tutur Suarez seperti dikutip 
dari laman resmi klub. ”Selain sebagai 
se orang pemain, saya juga seorang manusia 
yang memiliki perasaan,” imbuhnya. Suarez 
ju ga mengungkapan rasa terima kasihnya 
kepada para penggemar Barca.

”Saya ingin berterima kasih kepada para 
peng gemar, yang telah memberi saya banyak 
cin ta,” katanya. ”Saya tidak akan melupakan 
itu. Saya juga ingin berterima kasih kepada 
se mua staf atas kerja keras mereka setiap 
hari,” imbuhnya. 

Pria berusia 33 tahun itu pun mengenang 
se jumlah momen yang sulit dia lupakan. 
”Saya telah mengalami banyak momen 

yang akan terkenang dalam ingatan saya. 
Ge lar liga pertama, Liga Champions, yang 
di mainkan dengan pemain-pemain hebat. 
Sung guh luar biasa,” katanya. ”Saya akan 
se lalu berterima kasih kepada Barça karena 
me ngizinkan saya mengalami momen-
momen indah dan tak terlupakan,” pung-
kas nya. (jpg/c1/nca)

Pringsewu FC Cari Pemain

Kesedihan Suarez

BUDAPEST – Pelatih Bayern 
Mun chen Hansi Flick tak bisa me-
nutupi rasa gembiranya lantaran 
be r hasil mengantar tim merengkuh 
ge lar juara Piala Super Eropa 2020. 
Ba ginya, kesuksesan ini meng ha-
dirkan kegembiraan yang mutlak 
untuk skuad Bayern. Bayern me-
mang memastikan diri keluar se-
ba gai kampiun Piala Super Eropa 
2020. Kepastian itu didapat usai 
me  ngalahkan juara Liga Eropa 
2019-2020 Sevilla dengan skor tipis 
2-1, Jumat (25/9) dini hari.

Untuk mengangkat trofi tersebut, 
skuad Die Rotten –julukan Bayern– 
me mang harus berjuang keras. 
Se bab, mereka tertinggal lebih da-
hulu dari Sevilla dalam pertandingan 
yang digelar di Stadion Puskas itu. 
Sevilla berhasil membuka ke ung-
gulan lebih dahulu lewat aksi Lucas 
Ocampos pada menit ke-13. Bayern 
ba ru bisa menyamakan kedudukan 
selang 21 menit kemudian. Ialah 
Leon Goretzka yang membawa 
Ba yern imbang menjadi 1-1 usai 
me manfaatkan umpan dari Robert 
Lewandowski.

Kemenangan sendiri baru bisa 
di klaim Bayern di babak tambahan 
waktu. Gol Javi Martinez pada menit 
ke-104 mengantar Bayern keluar 
se bagai juara dalam ajang Piala 
Su per Eropa 2020 tersebut.  Melihat 
per juangan tim yang tak mudah, 

Flick pun merasa sangat gembira 
ke tika berhasil menyabet gelar juara 
tersebut. Pujian setinggi langit pun 
dilayangkannya untuk para pemain 
Ba yern usai laga digelar. Baginya, 
Ba yern selalu memiliki sikap yang 
positif saat berlatih ataupun ber-
tan ding di atas lapangan. Kondisi 
yang menginspirasi ini pun di ha-
rapkan terus berlanjut agar beragam 
prestasi manis dapat diraih Bayern. 

”Tim memiliki sikap yang meng-
inspirasi, tidak hanya di la pangan, 
te tapi juga dalam latihan,” ujar Flick, 
sebagaimana dikutip dari laman 
resmi Bayern, Jumat (25/9). ”Cara 
Lewandowski membantu me nye-
imbangkan kedudukan menjadi 
1-1 adalah kegembiraan yang mut-
lak. Pada akhirnya, tim berhasil 
melewati batas. Itu pasti sebuah 
rin tangan,” tukasnya.

 Manuel Neuer kapten Bayern 
me miliki keyakinan bahwa rekannya 
itu bisa berbuat sesuatu. Ke per ca-
yaannya itu kemudian terbukti 
ke tika Martinez mencetak gol pada 
ba bak tambahan waktu. ”Saya sangat 
senang ketika pelatih membawa 
Javi (Martinez), karena saya tahu 
be tapa bagusnya ia dengan ke pa-
lanya dari bola mati,” ungkap Neuer,  
Na mun, di luar itu, Neuer juga 
me muji rekan-rekannya yang lain. 
Me nurutnya, Bayern telah bermain 
dengan sangat baik. Karena itu, ia 

FOTO BAYERN MUNCHEN

JUARA: Para pemain 
Bayern Munchen 
mengangkat trofi 
Super Eropa setelah 
mengalahkan Sevilla 
2-1, Jumat dini hari. 
Ini merupakan trofi 
keempat Bayern di 
tahun 2020.

FOTO MIGUEL RUIZ/BARCELONA 

SEDIH: Mantan striker Barcelona Luis Suarez 
saat mengumumkan perpisahannya dengan 
Barcelona. Ia resmi bergabung ke Atletico 
Madrid.

SUPER-MUNCHEN

menyebut bahwa timnya memang pantas meraih 
gelar juara Piala Super Eropa 2020.

Ini merupakan trofi keempat Munchen di se-
panjang 2020 ini. Sebelumnya, racikan Hansi Flick 
telah me menangkan tiga trofi tahun ini, yakni Liga 
Jer man, DFB Pokal dan Liga Champions. Meski 
be gitu, raihan empat gelar belum membuat Bayern 
puas. Klub yang bermarkas di Stadion Allianz itu 
berkesempatan me menangkan dua trofi lainnya, 
se hingga berpotensi menyegel enam gelar tahun 

ini. 
Mereka berpeluang memenangkan trofi Piala 

Su per Jeman dan Piala Dunia Klub. Rencananya, 
Ba yern Munich akan menghadapi Borussia Dortmund 
di Piala Super Jerman 2020 yang dilangsungkan 
pada 30 September di Stadion Allianz Arena.

Kemudian untuk Piala Dunia Klub, turnamen 
se harusnya digelar di Qatar pada medio Desember 
2020. Namun, FIFA belum mengumumkan tanggal 
pasti penyelenggaraan turnamen ini. (okz/c1/nca)
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BANDARLAMPUNG – 
Masih ingat dengan program 
Water Front City yang digagas 
di era pemerintahan Wali 
Kota Bandarlampung Eddy 

Sutrisno? Program yang telah 
menghabiskan anggaran 
besar itu kini terbengkalai. 

Megaproyek yang dimulai 
pada 2009 lalu itu sepertinya 

masuk kategori proyek gagal. 
Pembangunannya tidak 
masuk dalam program Pe-
merintah Kota Bandarlam-
pung di bawah kepemimpinan 

Wali Kota Herman H.N. 
Pantauan Radar Lampung, 

lokasi Water Front City yang 
berada di sekitar Bukit Kunyit 
di Jalan Yos Sudarso, Bumi-

waras, itu kini tampak ter-
bengkalai tanpa aktivitas 
berarti. 

Water Front City 
Tinggal Kenangan

BANDARLAMPUNG – TNI 
Manunggal Membangun Desa 
(TMMD) Ke-109 Kodim 0410/
KBL di Kelurahan Garuntang 
terus bergulir. Banyak sasaran 
fisik yang dituju dalam kegiatan 
ini. Di antaranya bedah rumah 
milik warga yang sudah tak 
layak huni.

Program bedah rumah ini 
sangat disambut baik oleh 

warga sekitar. Terutama 
pemilik rumah yang tak layak 
huni yang disasar program 
tersebut. Dalam renovasi ini, 
pihak Kodim 0410/KBL tak 
bekerja sendirian. Mereka 
turut dibantu oleh Polri dan 
masyarakat sekitar.

“Saya sangat berteri makasih 
kepada Kodim 0410/KBL,” 
kata Rohana salah satu pemilik 

rumah yang dibedah oleh 
personel TNI, Jumat (25/9).

Tak hanya dirinya saja 
yang merasa gembira karena 
rumahnya dibedah. Seluruh 
keluarga besar juga merasa 
sangat senang atas program 
TMMD ke-109 tersebut.

Sementara itu, salah se-
orang personel TNI dari 
Kodim 0410/KBL yang mem-

bantu rehab rumah milik 
Rohana menuturkan, kegiatan 
itu merupakan kepedulian 
TNI sebagai aparatur negara, 
untuk bermanunggal bersama 
masyarakat.

“Kami berharap lelah 
selama satu bulan ke depan 
ini bisa menjadi amal ibadah 
untuk TNI dan Polri. Serta 
keberkahan untuk Ibu Rohana 

dan keluarganya,” katanya 
singkat. (ang/c1/fik) 

Warga Sambut Baik Bedah Rumah TMMD Ke-109 Kodim 0410/KBL

BANDARLAMPUNG – 
Perencanaan proyek menara 
Masjid Agung Al-Furqon Kota 
Bandarlampung mendapat 
perhatian dari kalangan legis-
lator. Ketua Komisi III DPRD 
Bandarlampung Yuhadi 
meminta Dinas Pekerjaan 
Umum (PU) setempat meng-
evaluasi masalah ini. 

’’Pembangunan menara 

itu seharusnya satu kesatuan 
electrical mechanical, terma-
suk lift. Kalau electrical me-
cha nical dengan lift terpisah, 
berarti Dinas PU kurang 
matang. Berarti mereka harus 
mengevaluasi perenca-
naannya,” kata dia kepada 
Radar Lampung, Jumat (25/9).

DPRD: Evaluasi Perencanaan 
Pembangunan!

Terkendala Aliran Listrik, Menara Masjid 
Al-Furqon Baru Beroperasi Tahun Depan

BANDARLAMPUNG - 
Hanya karena masalah sepele, 
Redho Toto Ricardo (20) 
dituntut 7 tahun penjara oleh 
Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
Yuni Kusumardiati Ningsih, 
Jumat (25/9). Warga Desa 
Tanjungsari, Natar, Lampung 
Selatan, ini didakwa dengan 
pasal 80 ayat 1 dan kedua 
pasal 80 ayat 3 Undang-
Undang RI Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang RI No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlin-
dungan Anak dalam dakwaan 

kumulatif. ’’Perbuatan 
terdakwa membuat korban 
M. Rizki Agung Sunandar 
mengalami luka-luka. 
Sedangkan Fajar Almanfaluthi 
meninggal dunia,” katanya.

Oleh karena itu, selain 
menuntut kurungan penjara 
selama 7 tahun, terdakwa 
juga harus membayar denda 
sebesar Rp60 juta.

 ’’Apabila tak dibayar akan 
dikenakan hukuman badan 
subsider 3 bulan,” kata dia.

Pasal Geber Motor, Warga Natar 
Dituntut 7 Tahun Penjara

 Baca   DPRD   Hal. 9

 Baca   PASAL   Hal. 9

 Baca   WATER   Hal. 9

FOTO PENDIM 0410/KBL FOR RADARLAMPUNG

FOTO APROHAN SAPUTRA/RADAR LAMPUNG

TERBENGKALAI: Kondisi Water Front City di Jalan Yos Sudarso, Bumiwaras, Bandarlampung, setelah proyek tersebut tidak lagi dilanjutkan. 

GOTONG ROYONG
Para anggota TNI dibantu 

aparat kepolisian dan 
masyarakat ketika membedah 

rumah dalam rangka TMMD 
Ke-109 Kodim 0410/KBL, 

Jumat (25/9).
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