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BOENTOELIO. Embodo. Doelamajo. 
Tembito. Bombaa. Tilamuta. Marisa.

Itu bukan nama-nama kota di Italia. 
Semua daerah itu ada di Gorontalo. Di 
sekitar Paguat, yang Kapolsek dan stafnya 
menjadi orang terkenal belakangan ini: 
berbisnis investasi, FX Family. Yang 
menghebohkan itu. 

Seorang ibu sampai sakit: uangnya 
nyang kut sampai Rp3 miliar. Sang ibu 
ti dak sendirian. Masih ada beberapa lagi 
yang di kelas Rp3 miliar. Pun di Go ron ta-
lo, ternyata begitu banyak orang yang 
punya uang nganggur miliaran rupiah.

Aipda Kenari

Baca   AIPDA   Hal. 4Baca   MOBIL   Hal. 4

Baca   VAKSINASI   Hal. 4

Baca   JADWAL   Hal. 4

Baca   POLRESTA   Hal. 4

SUKADANA - Sekretaris Kabupaten Lampung Timur 
(Sek kab Lamtim) M. Jusuf terpaksa dilarikan ke Rumah 
Sa kit Umum Daerah Sukadana setelah mengalami ke-
celakaan lalu lintas (lakalantas), Jumat (17/12). Mobil 
yang dia tumpangi bersama sang istri mengalami lakalantas 
di perempatan Desa Matarammarga, Kecamatan Sukadana.

Dari informasi yang dihimpun, insiden berawal ketika 
mo bil Mitsubishi Pajero hitam dengan nomor polisi BE 
8 NZ yang ditumpangi M. Jusuf meluncur dari arah Ke-
camatan Labuhanratu menuju kantor Sekretariat Kabupaten 
Lam tim.
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BANDARLAMPUNG – Ada 913.590 
anak yang menjadi target vaksinasi 
Covid-19 untuk anak usia 6–11 tahun. 
Jumlah tersebut diperoleh dari data 
Komite Penanganan Covid-19 dan 
Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) 
pusat. 

Rinciannya Lampung Tengah sebanyak 
138.349 anak; Bandarlampung (111.025); 
Metro (16.307); Pringsewu (41.181); 
Lampung Utara (68.708); Waykanan 
(50.836); dan Mesuji (24.281).

Vaksinasi Covid-19 
Sasar 913.590 Anak

BANDARLAMPUNG – Panitia Daerah Muktamar 
Ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) bergerak cepat menyikapi 
pe rubahan waktu perhelatan lima tahunan tersebut. 
Pa nitia daerah langsung memperbaharui jadwal 
pe laksanaan muktamar pada 22–23 Desember men-
datang. ’’Alhamdulillah sudah ada jadwal yang terbaru 
se suai dengan keputusan yang dimajukan,” kata 
Wa kil Sekretaris PW NU Lampung Maskut Candranegara, 
Jumat (17/12).

Sementara melalui keterangan persnya, Ketua 
Pa nitia Muktamar Ke-34 NU K.H. Imam Aziz mengatakan 

pa nitia sudah menyiapkan jadwal pemajuan itu se-
hingga secara teknis penyelenggaraan tidak ada ma-
salah. ’’Jadi sudah menyesuaikan diri dengan keputusan 
PB NU dan siap melaksanakan keputusan terakhir 
da ri PB NU dengan menyelenggarakan muktamar 
mu lai 22 Desember untuk pembukaan dan pe nu tu-
pannya pada 24 Desember pagi secara sederhana,” 
ujarnya, Kamis (16/12).

Berdasarkan rundown atau jadwal pelaksanaan 
muk tamar, acara diawali dengan kedatangan panitia 
dan muktamirin dari tanggal 19–21 Desember 2021. 
Se sampainya di Lampung, peserta dan muktamirin 
me lakukan registrasi di Gedung Serbaguna Universitas 
Lam pung (GSG Unila).

Pemilihan Rais Aam dan Ketum PB NU 
Dipusatkan di Ponpes Darussa’adah

Jadwal Muktamar Dipadatkan

Dahi Sekkab 
Lamtim Benjol

Terguling
Mobil

SELAIN Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng), kesibukan 
per siapan pelaksanaan Muktamar Ke-34 NU juga turut 
di rasakan di Kota Bandarlampung. Guna menyukseskan 
per helatan akbar ini, Polresta Bandarlampung 
meng gelar rapat koordinasi lintas sektoral dengan 
unsur-unsur terkait di aula Patria Tama, 
Jumat (17/12).

Sebanyak 561 anggota Polresta 
Bandarlampung disiapkan guna 
mengamankan pelaksanaan 
muktamar nanti. 

Polresta Siagakan 561 Personel

FOTO SYAIFUL MAHRUM/RADAR LAMPUNG

MULAI DIPASANG: Tenda roder yang akan 
dipergunakan sebagai aula Muktamar Ke-34 

NU mulai terpasang di Ponpes Darussa’adah, 
Gunungsugih, kemarin. Pemasangan tenda 

ditarget selesai Minggu (19/12).

FOTO SYAIFUL MAHRUM/RADAR LAMPUNG

CEK KESIAPAN: Danrem 
043/Gatam Brigjen TNI 
Drajad Brima Yoga 
beserta rombongan 
saat meninjau lokasi 
Muktamar Ke-34 NU di 
Ponpes Darussa’adah, 
Gungsugih, kemarin.

SUMBER FOTO NET.

LAKALANTAS: 
Mobil Pajero yang 
membawa Sekkab 
Lamtim M. Jusuf 
terguling setelah 
bertabrakan dengan 
Honda Freed, 
kemarin (17/12) 
sekitar pukul 
8.30 WIB. Akibat 
insiden ini, Sekkab 
harus mendapat 
perawatan di RSUD 
Sukadana.

GRAFIS EDWIN/
RADAR LAMPUNG
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BANDARLAMPUNG - 
Perkembangan layanan digital 
di semua sektor kehidupan 
mendapat respons positif 
dari masyarakat. Tak terke-
cuali inovasi layanan per-
bankan yang kini berlomba 
menawarkan sejumlah fitur 
online bagi nasabah. Ini demi 
memudahkan transaksi 
keuangan, sekaligus me-
ningkatkan brand perusahaan 
perbankan tersebut. 

’’Namun demikian, masya-
rakat mesti waspada terhadap 
kemungkinan penyalah gunaan 
sistem online, yang mudah 
terjadi di era digita lisasi 
perbankan dewasa ini,” kata 
Pemimpin Divisi Corporate 
Secretary  PT Bank Pemba-
ngunan Daerah Jawa Barat 
dan Banten, Tbk. atau bank 
bjb Widi Hartoto dalam 
keterangan resminya, Jumat 
(17/12). 

Dikatakannya, terdapat 
sejumlah hal yang perlu 

diper hatikan nasabah agar 
terhindar dari penipuan yang 
mengatasnamakan bank bjb. 
Diantaranya, memastikan 
bahwa informasi yang 
diperoleh terkait bank bjb, 
berasal dari channel ko-
munikasi resmi perusahaan.

“Chanel resmi di call 
center bjb Call 14049 adalah, 
Email Resmi untuk informasi 
dan Pengaduan Nasabah 
bank bjb yakni bjbcare@
bankbjb.co.id, akun media 
sosial resmi bank bjb, serta 
website Resmi bank bjb 
https://www.bankbjb.co.id,” 
ungkapnya. 

Kemudian, nasabah juga 
diimbau untuk tidak pernah 
memberikan informasi data 
rahasia kepada siapapun. 
Mulai dari Nomor PIN 
(Personal Identification 
Number), User ID, Kode OTP 
(One Time Password), User 
ID, Kode Akses dan informasi 
juga nomor, Card Verification 

Value (CVV), hingga tanggal 
kadaluarsa (expire date) kartu 
kepada pihak manapun. Pihak 
bank bjb tidak pernah 
meminta informasi data 
tersebut melalui sarana media 
elektronik yang tidak aman. 

Widi mencontohkan, 
diantara penyalahgunaan 
sistem online yang marak 
menyerang dunia perbankan 
adalah Phising dan Skimming. 
Phising merupakan aksi 
penipuan yang dilakukan 
pihak tertentu. Lewat upaya 
mencuri informasi rahasia 
seorang nasabah, dengan 
mengincar user-id, PIN, OTP, 
data kartu kredit dan 
informasi sensitif lainnya. 

“Modus mereka bisa 
dengan membuat situs palsu 
yang memiliki tampilan mirip 
dengan situs resmi bank,” 
beber Widi.

Widi mengungkapkan 
pengamanan terhadap aksi 
Phising bisa ditempuh di 

antaranya melalui menjaga 
kerahasiaan data pribadi. 

“Tidak sembarangan 
mem buka email dan link 
email yang tidak jelas 
pengirimnya. Atau bisa 
dengan rutin mengubah 
password secara berkala, 
dengan memakai password 
kombinasi huruf, angka dan 
karakter,” paparnya. 

Kewaspadaan nasabah, 
sambung Widi, juga mesti 
ditingkatkan atas Skimming. 
Yaitu metode membaca data 
magnetik yang terdapat pada 
Kartu Debit atau Kartu Kredit 
secara ilegal. 

“Modus lainnya yang 
sering terjadi adalah Skim-
ming data lewat pengintipan 
data nasabah di mesin ATM, 
melalui kamera tersembunyi 
yang dipasang pelaku,” 
ujarnya. 

Beberapa hal yang bisa 
dilakukan sebagai antisipasi 
Skimming yakni, meng-

utamakan menuggunakan 
ATM bank bjb, mengganti 
PIN ATM secara berkala. 
Menutup tombol pinpad 
dengan tangan, saat anda 
memasukkan PIN ATM. 

“Penting diingat pula, 
jangan sampai mudah 
memberikan PIN ATM kepada 
pihak lain, yang mengaku 
sebagai petugas bank,” tutur 
Widi. 

bank bjb, lanjut dia, sejauh 
ini telah berupaya mem-
berikan informasi dan 
wawasan guna meningkatkan 
kewaspadaan nasabah atas 
setiap penipuan online. 

“Tentu saja layanan digital 
telah memudahkan masya-
rakat dalam mengakses setiap 
produk dan program per-
bankan yang ada. Namun 
begitu, kehati-hatian dalam 
setiap aktivitas transaksi 
mutlak dijalankan demi 
keamanan bersama,” pesan-
nya.(rls/rur/c1/wan)

Waspada Sistem 
Penipuan Online! 

bank bjb Terus Edukasi Masyarakat

BANDARLAMPUNG - 
Sharp Indonesia berkolaborasi 
dengan Human Initiative 
menyalurkan bantuan bagi 
pengungsi erupsi Gunung 
Semeru di Kabupaten Luma-
jang, Jawa Timur. Sharp 
Indonesia akan menye leng-
garakan bantuan dalam dua 
tahap yang disesuaikan de-
ngan kebutuhan di lapangan. 

Bantuannya sendiri 
difokuskan pada 4 titik lokasi 
tenda pengungsian 2 di desa 
Pasirian. Dan masing-masing 
1 titik di Desa Penanggal dan 
Supiturang. 

National Sales General 
Manager PT Sharp Electronics 
Indonesia (SEID) Andry Adi 
Utomo menjelaskan pada 

tahap pertama Sharp Indo-
nesia melakukan instalasi 
kebutuhan air bersih dan 
me nem patkan 11 unit mesin 
cuci untuk membantu warga 
pengungsi menjaga keber-
sihan pakaian mereka. 

“Seperti kita ketahui, di 
setiap titik lokasi pengungsian 
kebutuhan akan pangan 
sudah sangat terpenuhi. 
Untuk itu Sharp Indonesia 
berusaha untuk memberikan 
bantuan dalam bentuk lain 
sebagai pelengkap kebutuhan 
yang sudah tersedia,” kata 
Andry dalam keterangan 
resminya, Jumat (17/12). 

Keluhan lain yang dirasa-
kan warga,  lanjut dia,  adalah 
infeksi saluran pernafasan 

(ISPA), penyakit kulit dan 
mata kering dampak dari 
hujan abu yang terus terjadi 
beberapa saat setelah erupsi 
pertama terjadi. Di latarbe-
lakangi hal tersebut, guna 
meringankan keluhan warga, 
Sharp mendirikan tenda 
Plasmacluster yang dapat 
digunakan warga untuk 
mendapatkan udara bersih 
dan sehat. 

Andry menuturkan, dalam 
tenda tersebut Sharp 
Indonesia telah menyediakan 
Air Purifier dengan teknologi 
Plasmacluster yang dilengkapi 
dengan fitur Humidifier untuk 
melembabkan kulit dan mata. 

Selain itu Sharp Indonesia 
pun menempatkan tempat 

tidur dan bean bag bagi warga 
untuk beristirahat sekaligus 
mendapatkan udara bersih 
dan sehat. 

“Tujuan didirikannya 
tenda Plasmacluster yang 
dilengkapi dengan produk 
Air Purifier ini adalah untuk 
membantu meredakan gang-
guan pernapasan. Sementara 
humidifier dapat berguna 
untuk meringankan iritasi 
mata dan kulit kering akibat 
debu vulkanik. Sharp Indo-
nesia selalu berupaya untuk 
memberikan bantuan yang 
disesuaikan dengan kebu-
tuhan di lapangan,” jelasnya. 

Ia melanjutkan, Sharp pun 
masih terus mengingatkan 
warga untuk tetap menjalan-

kan prokes. Oleh karena itu, 
Sharp mendistribusikan lebih 
dari 20 ribu masker bagi warga 
pengsungsi. 

“Disamping penyediaan 
kebutuhan kesehatan, Sharp 
Indonesia pun turut mem-
bantu menjaga higienitas dari 
para warga pengungsi dengan 
menyediakan alat mandi dan 
juga pakaian dalam baru. Ini 
agar warga dapat lebih nyaman 
saat tinggal di tenda 
pengungsian,” tukasnya. 

Ia menambahkan, tahap 
kedua Sharp Indonesia, telah 
menyiapkan bantuan lain 
berupa layanan perbaikan 
gratis untuk produk-produk 
elektronik yang rusak. (rls/
rur/c1/wan) 

BANDARLAMPUNG - 
Hotel Golden Tulip Springhill 
Bandarlampung mengadakan 
donor darah berkerja sama 
de ngan PMI Lampung. Ke-
giat an sosial ini diseleng-
garakan dalam rangka mera-
ya kan Hari Ibu Ke-93 yang 
jatuh pada 22 Desember 2021.

General Manager  Hotel 
Golden Tulip Hengki Triku-
suma menuturkan agenda 
donor darah ini merupakan 
bentuk kegiatan untuk me-
nun jukkan kepedulian serta 
bentuk kasih kepada sesama 
manusia. ’’Agenda donor 
darah hari ini merupa kan 
bentuk tanggung jawab kami 
sebagai organisasi profit yang 
hadir di tengah masyarakat 
Lampung. Dan kami berharap 
dengan terselenggaranya 
donor darah ini dapat 
membantu PMI Lampung 
untuk menjaga ketersediaan 
darah,” terang Hengki.

Hengki juga menerangkan 
kegiatan ini merupakan donor 
darah kali kedelapan yang 
diadakan Hotel Golden Tulip.

 ’’Donor darah ini sudah 
yang ke-8 kalinya diadakan 
Golden Tulip dan agenda 

sekarang merupakan yang 
terbesar. Karena kita berhasil 
mengumpulkan 144 kantong 
darah dari target 250 kantong 
darah. Semoga hasil donor 
darah ini memenuhi kebu-
tuhan darah di Provinsi 
Lampung,” tuturnya.

Kegiatan yang berlangung 
di Ballroom lantai 1 Hotel 
Golden Tulip ini dihadiri 
langsung Ketua PMI Lampung 
Riana Sari Arinal. Dalam 
kesempatan itu, Riana juga 
menyapa para pendonor 
sekaligus memberikan pe-
ngahargaan ke Hotel Golden 
Tulip atas satu-satunya hotel 
di Lampung yang aktif 
mengadakan  donor darah.

Public Relations Hotel 
Golden Tulip Rizky Cipta 
Satria menjelaskan,  donor 
darah ini tetap mengikuti 
aturan protokol kesehatan 
yang ketat.

 “Dimana para pendonor 
yang hadir wajib meng-
gunakan masker serta men-
jaga jarak. Dan kami pihak 
hotel menyediakan banyak 
titik handsanitizer yang 
mudah dijangkau,” pung-
kasnya. (rls/c1/wan)

JAKARTA - PT Bank 
Tabungan Negara (Persero) 
Tbk. (BTN) serius mengem-
bangkan digital banking 
untuk membangun ekosistem 
perumahan digital atau digital 
mortgage ecosystem dalam 
proses bisnisnya. Hal ini 
dilakukan untuk memudah-
kan masyarakat dalam 
bertransaksi secara digital.

Untuk pengembangan 
layanan digital tersebut, Bank 
BTN menggunakan sejumlah 
strategi. Di antaranya meng-
gan deng platform jual-beli 
berbasis teknologi, penam-
bahan fitur anyar pada aplikasi 
mobile banking. hingga 
membangun aplikasi baru.

Wakil Direktur Utama PT 
Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk. Nixon L.P. 
Napitupulu mengatakan salah 
satu langkah strategi BTN 
lainnya terkait penyaluran 
KPR dalam membangun 
digital mortgage ecosystem 
adalah dengan bermitra 
dengan penyedia platfom 
jual-beli rumah berbasis 

teknologi. Dalam hal ini Bank 
BTN diawali bermitra dengan 
Pinhome. Selain itu BTN juga 
aktif mengembangkan mobile 
banking serta aplikasi BTN 
Properti dan Smart Residence.

“Bank BTN memang sudah 
memiliki BTN Properti seba-
gai platform jual beli rumah, 
pemasaran dan pengajuan 
KPR online. Namun melalui 
kerjasama platform properti 
digital lain seperti Pinhome, 
diyakini akan terus 
memberikan peningkatan 
layanan dalam berbagai hal 
seperti halnya : pengajuan 
KPR, update stok properti, 
pre-kualifikasi KPR serta 
layanan pendukung seperti 
jasa rumah tangga yang 
dibutuhkan oleh pemilik 
properti,” ujar Nixon di 
Jakarta, Kamis (16/12).

Nixon berharap dengan 
menggandeng pihak ketiga 
dapat meningkatkan 
penyaluran KPR Bank BTN, 
layanan operasional dan 
memperluas akses pengajuan 
KPR online. (jpg/c1/wan)

Sharp Bantu Pengungsi Erupsi Gunung Semeru

Hotel Golden Tulip 
Peduli Sesama

Gelar Donor Darah Kali Kedelapan

BTN Perkuat Digitalisasi 
Layanan KPR

FOTO DOKUMEN SHARP

SHARP PEDULI: Sharp Indonesia berkolaborasi dengan Human 
Initiative menyalurkan bantuan bagi pengungsi erupsi Gunung 
Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.  

FOTO DOKUMEN GOLDEN TULIP

DIAPRESIASI: PMI Lampung memberikan penghargaan kepada Hotel Golden Tulip atas kepeduliannya terhadap sesama dengan rutin menyelenggarakan donor darah.
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BANDARLAMPUNG - PT 
Persada Lampung Raya (PLR) 
sebagai diler resmi Suzuki mobil 
di Lampung menggulirkan pro-
gram servis murah akhir tahun 
yang dikemas dalam Smart 2021. 
Paket tersebut berbeda-beda 
tergantung dari tipe mobil Su-
zuki yang dimiliki. 

Service Manager PLR Afriandi 
menjelaskan untuk tipe mobil 
APV dan Carry Futura diberikan 
promo paket Rp283 ribu. Sela-
njutnya tipe Suzuki Swift, Ignis, 
Ertiga, dan Splash Rp299 ribu. 
Lalu tipe Karimun Wagon R Rp306 
ribu serta tipe All New Ertiga dan 
New Baleno Rp349 ribu. 

“Semua paket terdiri dari 
ganti oli mesin dan filter oli. Gra-
tis 23 item pemeriksaan dan da-
patkan diskon sparepart 15 per-
sen. Kami pastikan servis di diler 
resmi Suzuki Persada Lampung 
Raya harganya terjangkau dengan 
pelayanan yang memuaskan,” 
kata Afriandi, Jumat (17/12). 

Selain itu, lanjut dia, Suzuki 
juga menghadirkan paket repaint 
untuk pembelian mobil baru. Pa-
ket repaint ini dibanderol harga 
Rp8 juta. “Untuk warna, konsumen 
bisa memilih warna favoritnya 
untuk mobil barunya,” imbuhnya. 

Ditambahkan, free servis un-
tuk mobil baru juga digulirkan 
Suzuki. Diantaranya di bulan 
pertama atau 1.000 Km akan 
mendapatkan gratis jasa untuk 
semua tipe mobil Suzuki. Untuk 
tipe mobil All New Ertiga dan XL7 
di servis yang ke 5 atau 40.000 
Km, akan mendapatkan gratis 
jasa, oli mesin, filter oli, oli gasket, 
busi, oli transmisi, filter udara, 
minyak rem, dan air radiator. 

“Free servis diberikan hingga 
30 bulan atau 50.000 Km, untuk 
semua tipe mobil. Tapi beberapa 
item free diberikan hanya untuk 
tipe tertentu,” tandasnya. 

Untuk memudahkan dan mem-
berikan pelayanan yang terbaik, 
konsumen bisa melakukan peme-
sanan pada 1 hari sebelumnya agar 
saat servis konsumen tidak menung-

gu lama untuk dikerjakan. 
Bagi konsumen yang tidak ada 

waktu untuk datang ke bengkel 
resmi, Suzuki memberikan pela-

yanan Home Service. Yaitu perbaik-
an atau service kendaraan yang 
di la kukan di rumah konsumen. 
Jika terjadi kendala atau emer-

gency, Suzuki Persada Lampung 
Raya memiliki layanan Emergen-
cy Call di 0821-8690-1393. (rur/
c1/wan)

Gratis 23 Item Pemeriksaan

FOTO DOKUMEN TELKOMSEL

DIRILIS: Guna meramaikan momen Natal 2021, Telkomsel melalui marketplace 
konten video on demand (VoD) MAXstream merilis konten orisinal berjudul  
Kurindu Natal Keluarga: Santa Claus dari Jakarta? 

FOTO DOKUMEN PLR

PROGRAM AKHIR TAHUN: PT Persada Lampung Raya menggulirkan program servis murah akhir tahun yang 
dikemas dalam Smart 2021. 

Sambut Akhir Tahun, PLR Gulirkan Paket Servis Murah

BANDARLAMPUNG - Telkom-
sel melalui marketplace konten 
video on demand (VoD) MAXstream 
secara konsisten menghadirkan 
hiburan berkualitas terbaru yang 
dapat dinikmati oleh seluruh 
keluarga Indonesia. Kali ini, MAX-
stream merilis konten orisinal 
berjudul  Kurindu Natal Keluarga: 
Santa Claus dari Jakarta? guna 
meramaikan  momen Natal 2021. 

Konten ini dapat ditonton di 
MAXstream mulai 10 Desember 
2021. Secara eksklusif, Telkomsel 
juga menggelar kegiatan Meet the 
Cast bersama para pemeran film 
tersebut dengan media dan pe-
langgan di wilayah Sumatera, 
Jumat (17/12). 

Vice President Digital Lifestyle 
Telkomsel Nirwan Lesmana men-
gatakan, menyambut momen Na-
tal 2021, Telkomsel melalui MAX-
stream ingin menghadirkan ton-
tonan berkualitas yang tak hanya 
menghibur. Melainkan juga yang 
sarat akan nilai-nilai keluarga. 

Kehadiran konten orisinal ter-
baru Kurindu Natal Keluarga: 
Santa Claus dari Jakarta? ini 
turut menegaskan komitmen Tel-
komsel sebagai  The Home of En-
tertainment yang akan   terus 
berupaya memberikan konten 
hiburan digital berkualitas kepada 
seluruh masyarakat Indonesia. 
Khususnya pelanggan Telkomsel. 

“Kami pun berharap konten 
orisinal MAXstream ini dapat 
menjadi hiburan pilihan menarik 

untuk disaksikan bersama kelu-
arga tercinta. Sehingga dapat 
menghadirkan hangatnya keber-
samaan pada momen Natal tahun 
ini yang masih harus dirayakan 
di tengah pandemi,” ujarnya. 

Ia mengatakan, khusus untuk 
media dan pelanggan di area Su-
matera, Telkomsel juga mengha-
dirkan kegiatan “Meet the Cast” 
yang dihadiri oleh lima pemeran 
utama film tersebut Jumat (17/12). 
Secara khusus para media dan 
pelanggan yang hadir secara vir-
tual ini dapat berinteraksi langs-
ung serta berbagi kisah menarik 
dibalik layar film tersebut. 

Hadirnya Kurindu Natal Kelu-
arga: Santa Claus dari Jakarta? ini 
menambah daftar kekayaan kon-
ten orisinal yang tayang di MAX-
stream sepanjang tahun 2021. 
Se  be  lumnya, Telkomsel sudah 
lebih dulu menghadirkan sejum-
lah konten orisinal lainnya dari 
berbagai macam genre. Diantara-
nya Angling Dharma yang merupa-
kan konten orisinal kolosal per-
tama MAXstream, konten drama 
persahabatan remaja ‘Kau dan Dia’, 
dan konten drama action ‘Seri-
gala Langit’. 

“MAXstream akan terus meng-
hadirkan beragam konten orisinal 
dengan mengedepankan prinsip 
customer-centric untuk dapat 
memenuhi kebutuhan digital li-
festyle para pelanggan akan hi-
buran berkualitas,” pungkasnya. 
(rls/rur/c1/wan)

MAXstream Rilis 
Konten Orisinal Terbaru
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Saya salah: Paguat ternyata bukan ibu 
kota Kabupaten Pohuwato (Disway 15 
De sember). Paguat hanya kota kecamatan. 
Ke cil sekali. Nun di pedalaman Gorontalo 
yang jauh.

Sudah banyak daerah di Gorontalo 
yang saya kunjungi, tetapi belum pernah 
men jelajah ke kawasan itu. Saya masih 
agak sulit membayangkan Paguat –kecuali 
mem bayangkan Bumbulan, yang di dekat 
Paguat. Di situlah konglomerat Ciputra 
dilahirkan. Hanya sepelemparan batu 
dari Paguat. Lebih dekat ke laut Teluk 
To mini.

Paguat terletak di jalur jalan Trans Su-
lawesi. Itulah jalur utama yang meng hu-
bungkan Kota Gorontalo dengan Palu, 
le wat Teluk Tomini. Ibukota Kabupaten 
Po huwato sendiri ternyata di kota Marisa 
–juga di jalur jalan yang sama, lebih ke 
pinggir pantai.

Tentu saya harus minta tolong wartawan 
yang ada di Paguat untuk bahan tulisan 
hari ini –dan juga tulisan yang lalu. Na-
ma nya: Riyan Lagili. Dari Harian Gorontalo 
Post yang satu grup dengan Disway.

Anda sudah tahu: bos FX Family itu 
se orang polisi berpangkat lumayan: Aipda. 
Se tingkat pembantu letnan dua di TNI. 
Ia anggota biasa di Polsek Paguat. Umurnya 
37 tahun. Asli Gorontalo: dari Desa Tilamuta, 
Boa lemo.

Namanya: Ariyanto Yusuf. Anaknya 
dua orang, masih kecil-kecil. Ia lulusan 
Bin tara Polri 2002.

Yang hebat, atasannya langsung, Iptu 
Yu nus Miradji, Kapolsek Paguat, justru 
menjadi anak buahnya di FX Family. Nama 
Kapolsek itu: Yunus Miradji. Pangkatnya: 
Iptu, setingkat letnan satu. Lulusan Bintara 
Pol ri tahun 2000. Ia juga asli Gorontalo. 
Ta matan SMK3.

Sang atasan tidak sungkan hanya men-
jadi salah satu dari banyak admin FX Fa-
mily. Menurut sumber tepercaya Disway, 
Ari yanto sudah ditangkap. Di Bandung. 
Di sebuah villa. Lalu dibawa ke Polda Jawa 

Barat. Di situlah Ariyanto diperiksa awal. 
La lu diterbangkan ke Gorontalo, dua hari 
lalu.

Kini Ariyanto lagi diperiksa Provos Go-
rontalo. Pemeriksaan oleh Provos itu ha-
nyalah yang menyangkut pelanggaran 
di siplin Polri. Yakni Ariyanto itu tidak 
per nah masuk kantor. Setidaknya sudah 
selama enam bulan terakhir. Dalam istilah 
kemiliteran itu dianggap melakukan desersi.

Provos akan menyerahkan hasil pe-
me riksaan itu ke pimpinan Polri. Pim pi-
nan lah yang akan menjatuhkan sanksi. 
Misalnya: dipecat dari kepolisian.

Setelah itu, untuk urusan investasinya, 
me ngikuti aturan hukum sipil. Bukan we-
wenang Provos lagi. Itu pun kalau ada 
yang mengadukannya secara pidana.

Para korban biasanya pilih tidak me-
ngadu, asal uang bisa kembali.

Kapolseknya sendiri juga sudah diperiksa 
Pro vos di Gorontalo. Dugaan kesalahannya: 
mem biarkan anak buah tidak masuk kantor. 
Juga tidak melaporkannya ke atasan –
bahwa ada anak buah yang melanggar 
di siplin seperti itu.

Para korban sendiri masih bingung. 
Ti dak ada keterangan apa pun yang bisa 
mer eka dapat. Yang beredar justru foto-
foto rumah bagus. Dari berbagai kota. 
Ter masuk foto rumah artis Jennifer Dunn 
di Jakarta. Menurut yang beredar di medsos 
itu rumah-rumah tersebut dibeli Ariyanto 
–dari dana investasi masyarakat.

FX Family mulai beroperasi tahun lalu. 
Di kendalikan dari kota kecamatan yang 
begitu terpencil nun di pedalaman Go ron-
talo. Lalu FX Family ngetop sekali awal ta-
hun ini. Lantas bikin geger bulan lalu: ketika 
pembayaran bunga mulai tersendat. Me mang 
gila. Tingkat bunga yang di ta warkan FX 
Family 27 sampai 30 persen se tiap bulan.

Menurut penelusuran Riyan, Aipda 
Ari yanto sebenarnya mendapat rumah 
dinas di Paguat. Yakni di belakang rumah 
di nas Kapolsek –di sebelah pagar Mapolsek. 
Namun sejak tahun lalu Ariyanto sudah 

tidak pernah terlihat di rumah dinas itu. 
Ia juga jarang terlihat di tempat tugasnya. 
Si buk dengan bisnis investasinya. Tanpa 
status cuti atau mengundurkan diri.

Mungkin mereka memang kurang pe-
kerjaan. Paguat termasuk kecamatan yang 
aman. Jarang ada kasus kriminalitas di 
sa na. Paling pencurian kayu hutan. Kalau 
toh sering ada pencurian kelapa, yang 
men curi adalah kepiting. Tidak bisa di-
tangkap polisi.

Di sana ada jenis kepiting yang sangat 
ber beda: yakni kepiting yang makanan 
utamanya kelapa. Nama kepiting itu Anda 
su dah tahu: Kepiting Kenari. Yang di Su-
rabaya/Jakarta harga satu ekornya di atas 
Rp1 juta. Satu restoran di Surabaya menjual 
satu porsi kepiting kenari dengan harga 
Rp2,5 juta. 

Kepitingnya besar. Kalau malam biasa 
me manjat pohon kelapa. Langsung menuju 
tandan buah kelapa. Sabut kelapa itu 
dikupas dengan supitnya. Tempurung 
yang begitu keras pun bisa dipecahkannya. 
Lalu kepiting itu makan daging kelapanya.

Di Amerika Serikat ada satu restoran 
khu sus kepiting yang istimewa. Ke manapun 
saya pergi sering ke restoran itu. Saya 
ter kesan dengan menunya yang serba 
ke piting. Juga langsung hafal tiga kata 
yang tertulis di kaus pelayannya: Peace, 
Love & Crabs. Love dan Crabs dijadikan 
sa tu rangkaian. Itu karena make love tanpa 
gigitan crabs kurang peace. Ingat: crabs. 
Bu kan satu crab.

Sekarang kepiting kenari kian langka. 
Har ga yang tinggi membuat perburuan 
ke piting kenari gila-gilaan. Padahal me-
ngirim kepiting kenari dari Gorontalo ke 
Ja wa harus pakai kerangkeng besi. Kalau 
pakai kotak kayu pasti jebol. Maka jangan 
m engartikan crabs dalam kaitan dengan 
love tadi dengan kepiting kenari: tempurung 
saja bisa dipatahkan.

Kepiting kenari memang kian langka. 
Aipda Ariyanto menggantikannya. (Dahlan 
Iskan)

Saat melintasi jalan lintas timur, 
te patnya di perempatan Desa Ma-
ta rammarga, mobil yang di ke mu-
dikan Bayu itu ditabrak mobil Honda 
Freed yang meluncur dari arah 
Ke camatan Sukadana menuju kantor 
Ke jaksaan Negeri Lamtim.

Akibat insiden itu, mobil Pajero 
ter  guling dengan posisi roda di atas. 
Se  mentara, mobil Honda Fred me-
ng alami kerusakan pada bagian 
depan.

Pasca kejadian, petugas Satuan 
La lu Lintas Polres Lamtim langsung 
mem  bawa M. Jusuf beserta istrinya 
Su gisti dan Bayu ke RSUD Sukadana 
gu na menjalani perawatan.

Direktur RSUD Sukadana dr. 
Wa  yan Widyana menjelaskan M. 
Jusuf beserta istri dan sopirnya 
lang  sung menjalani perawatan di 
ruang VIP. Menurutnya, dari hasil 
pe  meriksaan dan rontgen, kondisi 
ketiganya cukup stabil.

’’Tidak ada luka-luka pada bagian 
tu buh M. Jusuf beserta istri dan 
so  pir. Saat ini masih dalam pe man-
tauan. Untuk meyakinkan kon di-
si nya, rencananya dilakukan CT 
scan,” jelasnya. Namun dari foto-foto 
yang beredar, ada benjol cukup 
be   sar di dahi kanan M. Jusuf. 

Terpisah, Kasatlantas Polres Lam-
tim Iptu Bima Alief Caesar Gu mi lang 
membenarkan kejadian itu. Me-
nurutnya, Sekkab beserta istri dan 
sopir masih dirawat di RSUD Su  ka-
dana. Sementara, pengemudi Honda 
Fred tidak mengalami luka. Sedangkan, 
dua kendaraan yang bertabrakan 
diamankan di Polres Lamtim. 

’’Peristiwa itu masih dalam pe-
nye lidikan kami,” terang Iptu Bima 
me wakili Kapolres Lamtim AKBP 
Zaky Alkazar Nasution. Dari pan-
tau an di lapangan, diduga salah 
satu kendaraan ada yang melanggar 
traffic light. (wid/c1/fik)

PADANGCERMIN – Dampak meluapnya 
Su n gai (Way) Ratai pada Kamis (16/12) 
rupanya cukup besar. Tercatat ada sekitar 
351 rumah di 4 desa di Kecamatan Pa-
dang cermin, Pesawaran, yang terendam 
air. 

’’Ada 351 rumah yang terendam air. 
Ti dak ada kerusakan, air hanya lewat,” 
ka ta Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan 
Pe nanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
Ja maludin mewakili Kepala BPBD Pe sa-
waran Sopyan Agani, Jumat (17/12).

Dikatakan, meluapnya Way Ratai di-
se babkan adanya tanggul yang jebol. Jika 

melihat kondisi sungai, menurutnya, perlu 
di lakukan normalisasi. ’’Ada tanggul jebol 
dan berisiko kalau ada hujan lebat lagi. 
Dan juga hendaknya dilakukan normalisasi 
sungai,” ucapnya.

Untuk meringankan beban masyarakat 
yang terdampak banjir, Pemkab Pesawaran 
mem berikan bantuan bufferstock, mi 
instan, air mineral, dan bantuan lainnya. 
’’Hari ini (kemarin, Red) kita berikan ban-
tuan, dipusatkan di rumah dinas camat,” 
ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sumber 
Da ya Air Dinas PUPR Pesawaran Sudiono 
me wakili Kadis PUPR Zainal Fikri me-
nga takan pihaknya saat ini tengah meng-

inventarisasi penyebab terjadinya banjir 
dan meluapnya Way Ratai.

’’Kami lagi menginventarisasi penyebab 
ban jir. Sehingga bisa diambil upaya-upaya 
pe nanganan untuk mengantisipasi ke 
de pannya,” ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, hujan yang 
meng guyur sejak Kamis (16/12) dini hari 
hing ga siang mengakibatkan Way Ratai 
meluap. Setidaknya 4 desa di Kecamatan 
Pa dangcermin terdampak banjir. Ketinggian 
air hingga setinggi lutut orang dewasa.

’’Ada empat desa yang terdampak luapan 
Way Ratai. Yaitu Desa Padangcermin, 
Sang gi, Banjaran, dan Hanau Berak,” kata 
Ca mat Padangcermin Darlis. (ozi/c1/fik)

JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi 
Gu nadi Sadikin mengumumkan temuan 
ka sus pertama Covid-19 varian omicron 
di Indonesia pada Kamis (16/12). Dia 
me minta masyarakat jangan panik ber-
le bihan. Namun tetap waspada dengan 
terus disiplin protokol kesehatan. Sebab, 
va rian yang menjadi variant of concern 
oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 
itu sangat cepat menular.

Menurutnya, penyebaran Omicron 
ter bukti sangat cepat. Salah satunya terjadi 
di Inggris. ”Misalnya dari 10 kasus per 
hari, saat ini sudah mencapai 70 ribu kasus 
per hari. Jauh lebih tinggi dari puncak 
ka sus di Indonesia pada bulan Juli di angka 
50 ribu kasus per hari,” jelasnya, Jumat 
(17/12)

Terkait dengan temuan ini, ia mengimbau 
ma syarakat untuk tidak perlu panik dan 
tetap tenang. Yang terpenting segera me-
la kukan vaksinasi Covid-19 terutama untuk 
ke lompok rentan dan lansia serta tidak 
perlu bepergian ke luar negeri jika tidak 
men desak, serta terus tegakkan protokol 
kesehatan 5M, dan memperkuat 3T.

”Kedatangan varian baru dari luar negeri 
yang kita identifikasi di karantina, me-
nun jukkan bahwa sistem pertahanan kita 
atas kedatangan varian baru cukup baik, 
per lu kita perkuat. Jadi wajar kalau harus 
stay 10 hari di karantina. Tujuannya bukan 
untuk mempersulit orang yang datang, 
tapi melindungi seluruh masyarakat In-
do nesia,” kata Menkes Budi.

Kasus pertama omicron ini terdeteksi 
pa da seorang petugas kebersihan berinisial 
N yang bekerja di RSDC Wisma Atlet Ke-
ma yoran, Jakarta. Kementerian Kesehatan 

telah mendeteksi seorang pasien ter kon-
fir masi Omicron pada 15 Desember. Data-
da tanya sudah dikonfirmasikan ke GISAID 
dan telah dikonfirmasi kembali dari GISAID 
bahwa memang data ini data sequencing 
Omicron.

Ia merinci para petugas kebersihan 
Wis ma Atlet diambil sampel rutin pada 
8 Desember 2021. Hasil pemeriksaan keluar 
tanggal 10 Desember 2021 didapati 3 orang 
ter konfirmasi positif Covid-19.

Ketiga sampel selanjutnya dikirim ke 
B alitbangkes untuk dilakukan Whole Ge-
nome Sequencing (WGS). Hasil pemeriksaan 
sam pel keluar tanggal 15 Desember dan 
di dapati 1 dari 3 sampel terkonfirmasi 
po sitif varian Omicron. ”Ada 3 petugas 
ke bersihan di RSDC Wisma Atlet yang 
po sitif PCR-nya, tapi yang terkonfirmasi 
po sitif Omicron adalah satu orang,” ter-
angnya.

Seluruhnya kini telah menjalani ka-
ran tina di Wisma Altet. Ketiganya dalam 
kon diri sehat, tanpa ada gejala, tanpa 
ba tuk, dan tanpa demam. Dari hasil pe-
me riksaan PCR juga hasilnya telah negatif.

Selain temuan kasus konfirmasi varian 
Omi cron, Kementerian Kesehatan juga 
me ngidentifikasi adanya 5 kasus probable 
Omicron. Kelimanya telah dikarantina 
dan sudah dilakukan pemeriksaan khusus 
yang sudah dikirimkan Balitbangkes. Ha-
silnya akan diketahui 3 hari mendatang 
untuk melihat apakah sampel tersebut 
positif omicron atau bukan. 

Untuk mengantisipasi kasus baru, Ke-
men kes akan memperbanyak genome 
se quencing. Kali ini dilakukan genome 
sequencing pada 10 persen sampel kasus 
kon firmasi. Sebelumnya, genome se quenc-
ing hanya diterapkan pada 5 persen kasus 
konfirmasi.

Budi menjelaskan, varian Omicron 

ter catat memiliki dampak kesakitan yang 
rendah. Hanya, varian itu mudah menular 
se hingga dapat memengaruhi BOR di 
ru mah sakit. Pasien bisa membeludak 
dan layanan kesehatan kewalahan. ”Kalau 
su dah vaksin, kecil kemungkinan terkena 
Omicron,” ujar Budi.

Karena itu, dia meminta masyarakat 
me ngikuti vaksinasi Covid-19. Selain itu, 
Budi meminta masyarakat tetap tenang 
dan menerapkan protokol kesehatan. 
”Kurangi perjalanan ke luar negeri jika 
tidak penting,” tuturnya.

Sebagai bentuk antisipasi dini untuk 
men cegah penularan varian Omicron 
pa da level komunitas, pemerintah me-
mu tus kan untuk mengisolasi RSDC Wisma 
Atlet Kemayoran sampai 7 hari ke depan. 
Ke putusan itu diambil berdasar hasil rapat 
koordinasi Menko Marves, menteri ke se-
hatan, TNI, dan satgas penanganan Covid-19 
yang dilanjutkan dengan rapat teknis 
dengan kementerian/lembaga. 

”Perkembangan situasi terakhir mem-
buat pemerintah harus bertindak cepat 
mencegah transmisi lokal virus varian 
Omic ron. Isolasi RSDC adalah langkah 
yang diharapkan efektif untuk tujuan ter-
sebut,” tutur Ketua Satgas Penanganan 
Covid-19 Letnan Jenderal TNI Suharyanto 
dalam keterangannya tadi malam.

Dalam beberapa pekan terakhir, be-
berapa tower rumah sakit itu difungsikan 
se bagai tempat karantina pelaku perjalanan 
in ternasional, melengkapi Wisma Atlet 
Pa demangan. Suharyanto menjelaskan, 
pe merintah juga membuka Rusun Nagrak 
di Cilincing, Jakarta Utara, untuk karantina 
ter pusat bagi PMI, pelajar, dan ASN sebagai 
cadangan tempat karantina. ”Rusun Nagrak 
ber kapasitas lebih dari 4.000 tempat tidur. 
Dua hari lalu, saya me ngecek kesiapannya,” 
katanya. (jpg/net/c1/fik)

351 Rumah Terdampak Banjir

Masyarakat Diminta Tetap Tenang dan Waspada
Terkait Masuknya Varian 
Omicron ke Indonesia

Pemkab Mulai Salurkan Bantuan

Lampung Barat 31.601 anak; Pe sisir Barat 
(18.586); Tang gamus (64.979); Lam pung 
Ti mur (111.078); Lam pung Selatan (111.353); 
Tulangbawang Barat (28.159 anak); Tu lang-
bawang (47.084); dan Pesawaran (50.063).

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lam-

p ung Reihana mengatakan vak sinasi anak 
dilakukan jika vak sinasi umum telah mencapai 
70%. Untuk di Lampung, daerah yang su dah 
diperbolehkan melakukan vak sin anak ialah 
Kabupaten Mesuji dan Lampung Selatan. 
’’Iya memang belum, yang baru boleh vak-

sin anak usia 6–11 ta hun itu Mesuji dan 
Lam pung Selatan,” katanya.

Reihana melanjutkan pihaknya akan 
melakukan vaksinasi dengan stok vaksin 
yang ada agar target da pat segera tercapai. 
(rma/c1/fik)

Pada 22 Desember atau hari per-
tama muktamar, agenda dimulai 
de ngan pembukaan yang dijadwal-
kan dipimpin langsung oleh Presiden 
Jo ko Widodo dengan peserta tidak 
le bih 600 orang di Pondok Pesantren 
Darussa’adah, Gunungsugih, Lam-
pung Tengah.  

Setelah pembukaan, sekitar bakda 
Dzu hur, muktamirin menuju UIN 
Ra den Intan Lampung dengan 
agen da sidang pleno 1 pembahasan 
dan pengesahan tata tertib Muktamar 
Ke-34 NU. Lalu sekitar pukul 19.00–
22.00 WIB di hari pertama dijadwal-
kan dengan agenda sidang pleno 
2, yaitu laporan pertanggungjawaban 
(LPj.) PB NU masa khidmat 2016–
2021. Kemudian dilanjutkan dengan 
pembagian komisi sidang.

Pada 23 Desember atau hari ke-
dua, agenda muktamar akan diisi 
de ngan sidang komisi-komisi, pe-
ne tapan AHWA, dan Pemilihan 
Ke tua Umum PB NU.  Sidang komisi 
A yang membahas bahtsul masail 
diniyah maudlu’iyyah berlokasi di 
auditorium UIN Raden Intan Lam-
pung; sidang komisi B yang mem-
bahas bahtsul masail diniyah 
Waqi’iyyah akan dilaksanakan di 
Po npes Darussa’adah; dan sidang 
ko misi C membahas bahtsul masail 
Qanuniyyah akan diselenggarakan 
di GSG Fakultas Syariah UIN Raden 
Intan. 

Sementara, sidang komisi D atau 
or ganisasi dengan pembahasan 
AD/ART akan dihelat di aula Per-
tanian Unila; sidang komisi E atau 
pro gram akan membahas rencana 
kerja satu abad NU berlokasi di 
Uni versitas Malahayati; dan sidang 
ko misi F atau rekomendasi dengan 
pembahasan rekomendasi eksternal 
dan internal dilaksanakan di aula 
Fakultas Ekonomi Unila.

Agenda dilanjutkan dengan 
sidang pleno tiga pengesahan hasil 
si dang-sidang komisi di GSG Unila 
dan sidang pleno 4 penghitungan 
dan penetapan AHWA di tempat 
yang sama. 

Lanjutan sidang pleno empat 
di selenggarakan di Ponpes Da rus-
sa’adah dengan agenda musyawarah 
AHWA menunjuk Rais Aam dan 
pe ngesahan Rais Aam terpilih. Si-

dang pleno 5 dengan agenda Pe-
mi lihan Ketua Umum PB NU dan 
penetapan ketua umum terpilih 
juga dilaksanakan di Ponpes Da-
rus sa’adah. 

Kiai Imam mengungkapkan pi-
hak nya juga sudah meminta izin 
un tuk menyelenggarakan pe nu-
tu pan secara sederhana pada 24 
De sember. 

’’Tetapi kita minta izin untuk 24 
(De sember) pagi masih ada acara, 
tetapi sederhana penutupan saja. 
Syukur sudah bisa dilaksanakan 
malam harinya,” ujar dia.

Pada 24 Desember juga akan 
dilaksanakan press conference di 
UIN Raden Intan. Sebelum ke pu-
la ngan dan penutupan muktamar, 
para peserta juga dijadwalkan me-
la kukan PCR atau swab antigen. 

Sementara itu, tenda roder ber-
ukuran raksasa yang akan menjadi 
pu sat perhelatan Muktamar Ke-34 
NU sudah mulai dipasang tadi ma-
lam.  

”Alhamdulillah, persiapan su dah 
cukup matang. Tenda aula Muk-
tamar sudah dipasang. Insya Allah, 
besok (hari ini, Red) sudah se lesai 
semua,” kata Ketua PCNU Lam pung 
Tengah K.H. Imam Suhadi, kemarin.

Diketahui, tenda yang telah ter-
pasang adalah tenda utama ukuran 
40x40 m; tenda ruang tunggu pre-
siden ukuran 10x20 m; tenda ruang 
registrasi sebanyak 2 unit ukuran 
10x10 m; dan tenda tunggu sebanyak 
6 unit ukuran 5x5 m.  Pemasangan 
tenda ini ditarget selesai Minggu 
(19/12).

Imam Suhadi berharap Muktamar 
Ke-34 NU ini berjalan adem, ayem, 
se juk, dan sukses. ”Kita berharap 
muk tamar berjalan adem, ayem, 
sejuk, dan sukses. Amin,” harapnya.

Sedangkan Ketua Tim Fasilitasi 
Muk tamar Ke-34 NU yang juga 
Asis ten I Pemkab Lamteng  Adi 
Srio  no menyatakan, sarana-pra s-
a rana yang menjadi kewenangan 
pe merintah daerah sebagian sudah 
se lesai. 

”Beberapa sudah selesai. Mu -
dah-mudahan Minggu sudah klir 
semua. Alhamdulillah tidak ada 
kendala yang jadi kewenangan kita,” 
tandasnya. (rma/sya/c1/fik)

Menurut Kapolresta Ban dar-
lampung Kombes Ino Harianto, 
pa ra personel tersebut akan disebar 
un tuk mengamankan tiga lokasi 
pe laksanaan muktamar di Bandar-
lampung. yaitu UIN Raden Intan 
Lam pung, Universitas Lampung 
(Unila), dan Universitas Malahayati.

Selain itu, petugas juga akan 
me ngamankan tiga tempat yang 
akan dijadikan lokasi penginapan. 
Yakni di perguruan tinggi, pondok 
pe santren, dan asrama haji.

Ino mengatakan rakor tersebut 
di gelar guna menyamakan persepsi 
ma sing-masing instansi. Ini agar 
ke depannya, semua pihak dapat 
me ngetahui tugas masing-masing.

Dalam rakor itu juga turut dibahas 
ter kait penerapan protokol kesehatan 
(prokes). Peserta kegiatan harus 
melakukan registrasi online, telah 
divaksinasi dosis kedua, dan telah 
me laksanakan rapid antigen. 

’’Sehingga nanti pelaksanaan 
muk tamar dapat berjalan lancar 
dan tertib. Jangan sampai ada peserta 
yang terpapar Covid-19 atau mem-
ba wa virus dari daerah lain,” katanya. 

Dia melanjutkan nantinya Satgas 
Covid-19 juga hadir di lokasi-lokasi 
pe laksanaan muktamar. Petugas 
ju ga akan dilengkapi dengan sarana 
am bulans hingga pemadam ke ba-
karan. 

Pihaknya juga akan memastikan, 
pen jagaan dilakukan secara ketat. 

Khususnya pada saat penutupan 
ke giatan yang rencananya dihadiri 
langsung oleh Wakil Presiden RI, 
Ma’aruf Amin. 

”Ini dalam protapnya akan di-
la kukan oleh Kodam Sriwijaya ke-
mu dian ada Paspampres yang 
leng kap. Tapi kita yang berada di 
ring 3, tetap melakukan kegiatan 
pe ngamanan,” katanya. 

Selain menyiapkan 561 personel 
da ri kepolisian, akan ada juga 1.000 
te naga kesehatan (Nakes) yang di-
siapkan Pemkot Bandarlampung. 
”Me reka akan dikerahkan selama 
kegiatan ini, tentunya dari satuan-
sa tuan lain juga ada. Seperti TNI, 
Sat pol-PP, Banser, Damkar dan 
se bagainya,” tandasnya. 

Sementara itu, Danrem 043/
Ga tam Brigjen TNI Drajad Brima 
Yoga didampingi Dandim 0411/
KM Letkol Inf. Andri Hadiyanto 
be serta rombongan meninjau lokasi 
muktamar di Ponpes Darussa’adah, 
Gu nunggsugih, kemarin. Kedatangan 
orang nomor satu di Korem 043/
Ga tam ini disambut Rais Syuriah 
PW NU Lampung K.H. Muhsin Ab-
dillah, Ketua Panitia Lokal K.H. 
Hi syamudin, Sekkab Lamteng Nirlan, 
dan Kapolres AKBP Oni Prasetya.

Danrem berharap Muktamar 
Ke-34 NU dapat berjalan lancar 
dan aman. ”Semoga Muktamar Ke-
34 NU berjalan aman dan lancar,” 
te gasnya. (ega/sya/fik)
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JAKARTA - Partai Kebang-
kitan Bangsa (PKB) mendo-
rong adanya penurunan 
ambang batas pencalonan 
presiden atau presidential 
threshold (PT) dari 20 persen 
menjadi 5–10 persen.

Wakil Ketua Umum DPP 
PKB Jazilul Fawaid menga-
takan pihaknya mengajak 
parpol lainnya untuk bersama-
sa ma menyuarakan adanya 
rev isi terbatas undang-undang 
pe milu, khususnya soal besa-
ran PT. ’’Jika presidential th-
reshold diturunkan, hal itu 
me mungkinkan tercegahnya 
politik identitas dan mun-
culnya calon-calon yang 
diturun kan. Tetapi terbatas 
pada PT, jangan juga kepada 
parliamentary threshold,” ujar 
pria yang akrab disapa Gus 
Jazil ke pada wartawan, Jumat 
(17/12).

Gus Jazil menuturkan, 
selain mencegah politik iden-
titas dan polarisasi seperti 
yang terjadi pada Pemilu 2019 
lalu. Penurunan presiden-
tial threshold juga mem-
buat pilihan publik semakin 
beragam sehingga lebih 
kompetitif.

Menurutnya, melihat so-
lidnya koalisi parpol saat ini, 
jika dikehendaki bersama 
maka revisi terbatas UU Pe-
milu sangat mungkin dila-
kukan. Gus Jazil mengatakan, 
pada 2022, iklim politik akan 
semakin hangat. Nama-
nama bakal calon presiden 
juga akan semakin banyak 
bermunculan.

”Kalau istilah di NU itu, 
2022 hilal sudah mulai tampak 

sekian derajat. Calon presiden 
itu sudah mulai kelihatan, 
tetapi belum bisa berbuka, 
baru kelihatan. Ini masih ik-
htilaf (beda pendapat-Red) 
ini hilal beneran atau bukan? 
Tetapi kalau terjadi revisi (UU 
Pemilu), presidential threshold 
diturunkan itu akan lebih 
tampak,” katanya.

Gus Jazil menyoroti feno-
mena aneh yang terjadi saat 
ini, banyak nama capres 
dideklarasikan padahal me-
reka tidak memiliki partai 
politik. Sementara untuk 
bisa maju sebagai capres, 
diperlukan tiket dari parpol 
dengan minimal 20 persen 
presidential threshold.

”Saya pikir tahun 2022 
kalau betul agendanya pe-
milu itu Februari tahun 2024, 
maka Februari tahun 2023 
itu sudah pendaftaran maka 
tahun 2022 kita bisa disebut 
sebagai tahun politik,” ung-
kapnya.

Pada tahun politik 2022 
mendatang, kesolidan koa-
lisi yang ada di parlemen 
perlu ditingkatkan dan di-
kelola lebih baik lagi. Sebab 
jika tidak maka berpotensi 
terjadi tarik menarik kepen-
tingan politik masing-masing 
parpol dan mengganggu 
kesolidan koalisi parpol di 
parlemen.

”Kalau ternyata nanti di 
tahun 2022 itu ditandai dengan 
egoisme masing-masing par-
tai, itu bahaya, merusak 
pada 2023 dan 2024. Apalagi 
kalau terjadi politik identitas, 
saling fitnah, saling jegal,” 
pungkasnya. (jpc/c1/abd)

MEDAN - Komisi Pemi-
lihan Umum Republik In-
donesia (KPU RI) kem-
bali menggelar simulasi 
pemungutan suara dengan 
desain surat suara (susu) 
dan formulir yang diseder-
hanakan untuk Pemilu 2024 
di halaman kantor KPU 
Provinsi Sumatera Utara 
(Sumut), Rabu (15/12). 

Hampir sama dengan 
se be lumnya, simulasi pemu-
ngutan ini terdapat 2 tem-
pat pemungutan suara 
(TPS), dengan mengguna-
kan 2 desain surat suara dan 
3 desain surat suara. Simu-
lasi juga menerapkan pro-
tokol kesehatan Covid-19. 

Ketua KPU RI Ilham 
Saputra dalam sambutan-
nya mengatakan, dipilihnya 
Provinsi Sumut sebagai 
tempat simulasi ini dika-
renakan Sumatera meru-
pakan salah satu pulau yang 
memiliki jumlah pemilih 
yang sangat besar. Selain 
itu, simulasi juga untuk 

mempermudah pemilih 
dan meringankan beban 
kerja KPPS. 

Senada, Anggota KPU 
RI Evi Novida Ginting Ma-
nik mengatakan, lemba-
ganya mencoba mendesain 
kembali surat suara agar 
memudahkan pemilih 
mengenali calon serta 
mempermudah dalam 
pemberian suara. 

Selain menyimulasikan 
penyederhanaan desain 
surat suara, pada kegiatan 
ini KPU menurut Evi juga 
menyederhanakan formu-
lir hasil penghitungan sua-
ra di TPS. “Kita juga tengah 
menyiapkan sistem infor-
masi yang akan memuda-
hkan petugas KPPS untuk 
membuat salinan yang cu-
kup banyak dan melelahkan. 
Karena sangat memengaruhi 
kekuatan dan kesehatan 
petugas KPPS yang harus 
menyalin formulir sampai 
malam dan bahkan pagi 
hari,” tambah Evi. 

Sebelumnya Kepala 
Biro Teknis Penyelengga-
raan Pemilu, Melgia Caro-
lina Van Harling menyam-
paikan simulasi dilakukan 
untuk mengevaluasi dan 
menindaklanjuti beberapa 
catatan pada penghitungan 
suara yang memberikan 
beban berat kepada petugas 
KPPS. Desain surat suara 
pemilu tahun 2019 dengan 
5 surat suara, kata Melgia, 
juga berdampak pada kon-
tribusi penilih dalam men-
berikan surat suaranya. 

Dikesempatan yang 
sama Ketua KPU Provinsi 
Sumatera Utara, Herdensi 
Adnin mengucapkan te-
rima kasih kepada KPU RI 
karena telah memberi ke-
sempatan bagi Provinsi 
Sumut menggelar simu-
lasi. Secara pribadi dia 
juga mendukung terobosan 
yang dilakukan KPU RI 
dalam mendesain ulang 
surat suara dan formulir 
yang disederhanakan. 

Jumlah responden/pe-
milih yang mengikuti si-
mulasi ini sebanyak 100 
orang. Terdiri dari unsur, 
Bawaslu Provinsi Sumut, 
Anggota KPU provinsi/
kabupaten kota se-Provin-
si Sumut, Partai Politik, 
Dosen, Mahasiswa, Media 
dan LSM Pegiat Pemilu.

Hadir pada kegiatan ini, 
Anggota KPU RI Arief Bu-
diman, I Dewa Kade Wi-
arsa Raka Sandi, Pramono 
Ubaid Tanthowi, Sekretaris 
Jenderal KPU RI Bernad 
Dermawan Sutrisno, Ketua 
dan Anggota Bawaslu RI 
Abhan dan Fritz Edward 
Siregar serta Deputi Bidang 
Dukungan Teknis Eberta 
Kawima. Juga mengikuti 
jalannya simulasi Kepala 
Biro Logistik, Kepala Biro 
Perencanaan dan Organi-
sasi, Kepala Biro Perun-
dang-undangan, Kepala 
Pusat Data dan Informasi 
serta Inspektur Wilayah II. 
(kpu/c1/abd) 

JAKARTA - Anggota Ba-
waslu RI Fritz Edward Siregar 
mengapresiasi atas konsis-
tensi penyampaian laporan 
kinerja (lapkin) Dewan Ke-
hormatan Penyelenggara 
Pemilu (DKPP) tahun 2021. 

Menurutnya, Bawaslu 
juga bakal melakukan re-
fleksi atas 240 putusan etik 
yang telah dikeluarkan DKPP 
sepanjang tahun 2021 dengan 
jumlah teradu sebanyak 921 
orang. 

Fritz berpandangan lem-
baga pengawas pemilu ke-
depannya akan memperba-
nyak bimbingan teknis (bim-
tek) yang sifatnya moral dan 
perilaku kepada pengawas 
pemilu di daerah. Sebab, 
dari 15 kategori modus pe-
langgaran etik yang dilakukan 
penyelenggara pemilu, paling 

banyak terkait tidak melaks-
anakan wewenang, pelang-
garan netralitas, dan lalai. 

Dia menegaskan bimtek 
diperlukan untuk mema-
hami serta menanamkan 
kode etik penyelenggara pe-
milu agar tidak ada masalah 
yang muncul. “Apakah me-
nyerahkan dokumen yang 
diminta masuk dalam tidak 
melaksanakan wewenang, 
makan bersama partai poli-
tik itu masuk apa tidak, ke-
mudian menerima kado ulang 
tahun, boleh apa tidak? Itu 
kan bagian dari perilaku-
perilaku yang harus kita ja-
barkan lebih rinci dari bagai-
mana seharusnya penyelen-
ggara pemilu bertindak,” 
paparnya di Jakarta, Kamis 
(16/12/2021). 

Fritz menyatakan lapkin 

DKPP ini akan menjadi ba-
han bagi Bawaslu pada tahun 
berikutnya dalam melakukan 
pendidikan dan penguatan 
Bawaslu. Terlebih, para ang-
gota Bawaslu kabupaten/
kota menurut lapkin paling 
banyak sebagai teradu DKPP. 

“Saya rasa kita belum ter-
lambat sebagai penyeleng-
gara negara untuk menjadi 
penyelenggara pemilu yang 
lebih baik lagi. Kami berha-
rap konsistesnsi yang dila-
kukan bisa diikuti semua 
lembaga dan sebagai akun-
tabilitas untuk masyarakat,” 
ujar Koordinator Divisi Hu-
kum, Humas, Data, dan In-
formasi Bawaslu itu. 

Dalam penyampaian lap-
kin, Ketua DKPP Muhammad 
menyampaikan per 4 Desem-
ber 2021, DKPP telah mene-

rima 292 aduan tentang du-
gaan pelanggaran kode etik 
penyelenggara pemilu dari 
seluruh Indonesia. Dari jum-
lah tersebut, 173 aduan dite-
rima melalui surat (pos/
email), 103 aduan diterima 
langsung di Kantor DKPP, dan 
16 aduan merupakan pene-
rusan dari KPU/Bawaslu. 

Dari jumlah tersebut telah 
dilakukan verifikasi admi-
nistrasi sebanyak 286 dan 
setelah melalui verifikasi 
materiel sebanyak 156 peng-
aduan dinyatakan untuk 
dilanjutkan ke persidangan. 
“Dari 292 aduan yang masuk, 
242 aduan berkaitan dengan 
tahapan Pilkada 2020, 6 
aduan tentang tahapan Pe-
milu 2019, dan 44 aduan di 
luar tahapan pilkada/pe-
milu atau non tahapan,” 

kata Muhammad. 
Enam aduan yang ter-

kait tahapan penyelengga-
raan Pemilu 2019 adalah 
tentang rekapitulasi per-
hitungan suara (2); pendaf-

taran dan verifikasi peserta 
pemilu (1); pencalonan le-
gislatif (DPR, DPD, DPRD 
Provinsi, dan DPRD Kabu-
paten/Kota) dan pencalonan 
Presiden dan Wakil Presiden 

(1); kampanye calon legis-
latif dan pasangan Calon 
Presiden dan Wakil Presiden 
(1); dan penyelesaian seng-
keta hasil pemilu legislatif 
(1).  (bawaslu/c1/abd)

JAKARTA - Ketua DPP 
Partai Persatuan Pembangu-
nan (PPP) Achmad Baidowi 
mengatakan saat di internal 
partainya ada dorongan 
dari kader terhadap Men-
teri Badan Usaha Milik Ne-
gara (BUMN) Erick Thohir 
untuk bisa diusung di Pilpres 
2024. Dia mengaku aspirasi 
dari kader PPP pun ditam-
pung dengan baik sebagai 
masukan internal dalam 
menghadapi pilpres men-
datang.

’’Di internal memang ada 
suara juga kalau Pak Erick 
diberikan kesempatan lewat 
PPP. Ya namanya sebagai 
sebuah usulan dan aspirasi 
ya wajar-wajar saja kami te-
rima,” ujar Baidowi kepada 
wartawan, Jumat (17/12).

Menurut Baidowi, adanya 
dorongan Erick Thohir untuk 
bisa diusung menjadi capres 
oleh PPP lantaran beberapa 
waktu lalu Menteri BUMN 
tersebut menjadi pembi-
cara di workshop anggota 
DPRD PPP dari seluruh pro-
vinsi.

“Ada aspirasi dari masy-
arakat khususnya DPRD PPP 
ingin dengarkan paparan 
Erick Thohir dalam rangka 
meningkatkan perekono-
mian Indonesia dan tingkat 
kesejahteraan umat. Maka 
kami undang dan beliau 
hadir,” katanya.

Menurut Baidowi acara 
beberapa waktu lalu bukan 
untuk membicarakan Pilpres 
2024 yang akan diusung PPP. 
Melainkan sebuah forum 
untuk meningkatkan kese-
jahteraan Indonesia. Se-
hingga dia mengaku usulan-
usulan yang disampaikan 
oleh kader akan ditampung 
oleh internal PPP. (jpc/c1/
abd)

PKB: Penurunan 
PT Bisa Cegah 
Politik Identitas

Kader PPP 
Dorong 
Erick Th ohir 
Jadi Capres

KPU Cari Format Ideal Desain Susu 

FOTO HUMAS BAWASLU SUMATRA UTARA

SIMULASI: Ketua Bawaslu Abhan saat mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara 
dan formulir yang disederhanakan untuk Pemilu 2024. 

Bawaslu Bakal Refl eksi Putusan Etik DKPP

FOTO BAWASLU RI

SAMBUTAN: Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar saat memberikan sambutan dalam 
penyampaian laporan kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tahun 2021. 
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SAH JADI KETUA: Pengurus Daerah KBPP Lampung Dr. Fauzi menyerahkan pataka kepada Ketua Resor KBPP Tanggamus Hj. Dewi Handajani usai pelantikan dan pengukuhan 
di aula Islamic Center Kotaagung kemarin. 
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TANGGAMUS - Bupati Tanggamus 
Hj. Dewi Handajani resmi dilantik 
sebagai Ketua Resor Keluarga Besar 
Putra-Putri Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (KBPP Polri) Kabupaten 
Tanggamus periode 2021–2026. Pelan-
tikan dipimpin Ketua Daerah KBPP 
Polri Lampung Dr. Fauzi di aula Gedung 
Serbaguna Islamic Center Kotaagung.

Pelantikan sekaligus musyawarah 
resor (musres) perdana tersebut di-
hadiri Kapolres Tanggamus AKBP 
Satya Widhy Widharyadi, AKBP Ade 
Yaman mewakili Dirbinmas Polda 
Lampung, dan Pasi Ops. Kodim 0424/
Tanggamus Kapten Inf. Redi Kurniawan.

Selain itu hadir juga  Dewan Pena-
sehat PD KBPP Polri Provinsi Lampung 
Fahrizal Darminto, Kasat Binmas AKP 
Hi. Irfansyah Panjaitan, Sekjen KBPP 
Polri Provinsi Lampung, Nizar Rohman, 
S.Ag, Ketua PC 0807 FKPPI Tanggamus 
Fajar Sumantri dan Ketua Resor KBPP 
Polri Pringsewu Imop Sutopo. 

Sebelum pelantikan, Fauzi terlebih 
dahulu membacakan kesediaan Hj. 
Dewi Handajani memegang tampuk 
KBPP Polri Tanggamus bersama se-

kretaris dan sejumlah pengurus lainnya. 
Hj. Dewi Handajani selalu Ketua 

KBPP Polri Tanggamus mengatakan 
sebagai putri purnawirawan Polri 
sangat menyambut baik terlaksananya 
Musres yang pertama KBPP Polri di 
Kabupaten Tanggamus. ”Kami berharap 
tentunya KBPP Polri nanti akan dapat 
betul-betul menjadi mitra strategis 
dari pemerintah daerah Kabupaten 
Tanggamus,” kata Hj. Dewi Handajani 
usai pelantikan. 

Menurut Dewi, KBPP Polri adalah 
organisasi massa yang lahir dari polri 
jadi keanggotaannya harus berasal 
dari keluarga besar polri, oleh karenanya 
banyak tugas dan tanggung jawab yang 
akan diemban nantinya dan ini menjadi 
momentum yang sangat strategis serta 
memiliki nilai yang sangat besar bagi 
keberadaan KBPP Polri khususnya di 
Kabupaten Tang gamus. 

”Karena ini baru pertama kalinya 
dan insya Allah nanti dari sini akan 
ada keputusan-keputusan yang terbaik 
untuk kita semua baik dan jajaran 
pengurus maupun juga dari program-
programnya,” ujarnya. 

Dr. Fauzi mengaku optimis bahwa 
kepengurusan KBPP Polri Tanggamus 
dapat bersinergi dengan Polri dan 
Pem  da serta membantu pelaksanaan 
tugas kepolisian. ”Saya yakin anggota 
KBPP Polri yang ada di Tang ga  mus 
bisa bersinergi erat dengan ke po  li sian 
dan Pemkab Tanggamus,” ucap nya. 

AKBP Satya Widhy Widharyadi 
dalam sambutannya mengatakan 
bahwa KBPP Polri merupakan organi-
sasi masyarakat yang dilahirkan lang-
sung oleh polri yang memang meru-
pakan keluarga besar putra-putri polri 
dengan keorganisasian yang terstruktur 
baik mulai dari kepengurusan tingkat 
pusat, provinsi, resor dan sektor. 

Tentunya dengan memiliki tujuan 
untuk saling menguatkan menjadi 
organisasi yang solid kuat dan modern 
serta berwawasan sehingga dapat 
men  dukung visi transformasi Polri 
menuju Polri yang presisi atau prediktif 
responsibilitas dan transparansi 
berkeadilan. 

Kapolres berharap KBPP Polri Ka-
bu paten Tanggamus harus lebih 
meningkatkan kemampuan untuk 

membangun komunikasi yang efektif 
dengan masyarakat maupun pemerin-
tah daerah. Sehingga semua program 
yang dijalankan organisasi ini dapat 
disinergikan dengan kebijakan pe-
merintah, karena itu kami berharap 
program kerja yang disusun nanti 
dan kelengkapan struktur organisasi 
kepengurusan keluarga besar putra-
putri Polri juga harus kuat, mantap, 
serta mempunyai perencanaan yang 
matang. 

”Dengan diadakannya kegiatan ini 
diharapkan dapat menyerap aspirasi 
anggota guna meningkatkan kemajuan 
organisasi KBPP Polri Kabupaten Tang-
gamus. Kami sangat mengapresiasi 
atas kerja keras dan kerja sama dari 
berbagai pihak dalam kegiatan yang 
sangat berharga ini, kami sangat 
berharap seluruh rangkaian ini tidak 
hanya sukses pada aspek-aspek formal 
saja namun secara substansi juga dalam 
rangka menciptakan situasi Kam tibmas 
yang kondusif demi keutuhan dan 
kesatuan negara kesa tuan republik 
Indonesia,”pungkas Satya Widhy 
Widharyadi. (ehl/Iqb/c1/een)

Resmi Jadi Ketua Resor KBPP Polri Tanggamus

Melintas di Jalinbar
Akan Diperiksa Vaksinasi 

PRINGSEWU - Warga yang melintasi 
jalan lintas barat Sumatera (jalinbar), 
tepatnya di area Terminal Gadingrejo, 
Kabupaten Pringsewu, bersiap men-
jalani pemeriksaan. Langkah yang 
dilakukan Polres Pringsewu bersama 
jajaran TNI,  pemerintah daerah, dan 
relawan berupa operasi penyekatan 
mobilitas masyarakat yang masuk ke 
wilayah Pringsewu. Pelaku perjalanan 
yang masuk Pringsewu akan menjalani 

pemeriksaan apakah sudah me-
laksanakan vaksinasi Covid-19 atau 
belum.

Kabag Ops. AKP Martono, S.H., 
M.H. mengatakan tim gabungan yang 
berada di lokasi titik penyekatan akan 
memeriksa setiap pengendara maupun 
penumpang. 

Khususnya mereka yang datang 
dari luar daerah terkait ke lengkapan 
dokumen vaksinasi. Bika ditemukan 

pengendara yang belum melakukan 
vaksinasi, maka petugas akan meng-
arahkannya ke gerai vaksin yang sudah 
disiapkan.

”Setiap pelaku perjalanan akan di 
periksa melalui aplikasi peduli lindungi. 
Kalau memang belum vaksin, kita 
akan vaksin di tempat,” kata AKP 
Martono mewakili Kapolres Pringsewu 
AKBP Rio Cahyowidi, S.I.K., M.I.K.

Penyekatan tersebut, lanjut dia, 

tujuannya bukan penindakan. Namun 
menurutnya lebih ke membantu pro-
gram percepatan vaksinasi yang digagas 
pemerintah agar segera tercapai.

Penyekatan sejak Jamus (16/12), 
dalam dua hari kegiatan tersebut  tim 
gabungan berhasil melakukan vaksinasi 
terhadap 147 orang. Rinnciannya 41 
orang disuntik dosis pertama dan 106 
orang penyuntikan dosis kedua. (sag/
c1/een)

LAMPUNG BARAT - Majelis Pim-
pinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila 
(PP) Kabupaten Lampung Barat (Lam-
bar) menggelar Musyawarah Cabang 
(Muscab) V sekaligus pengukuhan 
ke pengurusan periode 2021–2025 
hasil muscab di aula Kagungan Sekre-
tariat Pemkab Lambar, Jumat (17/12). 

Hadir dalam kesempatan itu Bupati 
Lambar Hi. Parosil Mabsus, Ketua 
DPRD Edi Novial, S.Kom., Ketua Majelis 
Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda 
Pancasila Provinsi Lampung Hi. Rycko 
Menoza S.Z.P., M.B.A., Ketua MPC 
PP se-Provinsi Lampung, pengurus 
Laskar Merah Putih, Paku Banten, 
dan organisasi lainnya.

Berdasarkan Muscab V anggota 
Pemuda Pancasila Kabupaten Lambar 
yang dilaksanakan Kamis (16/12), 
menetapkan Nukman sebagai Ketua 
MPC PP yang dilantik langsung oleh 
Ketua MPW PP Lampung Rycko Me-
noza. Sementara Parosil Mabsus di-
lantik sebagai majelis pertimbangan. 
Sementara Ketua DPRD Edi Novial 
sebagai Wakil Ketuaa I dan Wakil Bu-
pati Lambar Mad Hasnurin sebagai 
Wakil Ketua II.

Parosil Mabsus dalam sambutannya 
mengharapkan, Anggota Pemuda 
Pancasila yang baru saja dilantik men-
jadi pengurus yang dapat menja dikan 
organisasi ini sebagai organisasi yang 
dicintai, didukung serta dapat membe-
rikan kontribusi kemajuan di Kabu-
paten Lampung Barat.

”Bagi saudara-saudara yang dilantik 
dalam prosesnya ada suka dukanya, 
dan itu pasti akan dilalui. Tapi saya 
yakin Pemuda Pancasila bukan orga-
nisasi kaleng-kaleng dan dapat menjadi 
pengayom bagi anak bangsa serta 
dapat menjaga Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia (NKRI), ” ujarnya. 

Ia juga menekankan, generasi muda 
millenial membutuhkan sebuah edu-
kasi dari kita yang sudah mengikuti 

berbagai macam organisasi. Ha-
rapannya Pemuda Pancasila dapat 
memberi kontribusi nyata bagi kaum 
millenial. Menjaga NKRI dan menjaga 
kebhinekaan butuh dukungan serta 
sumbangsih dari Pemuda Pancasila.

”Kita adalah satu Pancasila yang 
ideologinya diakui bangsa. Tugas kita 
adalah bagaimana membumikan 
nilai-nilai yang terkandung di dalam 
Pancasila. Selamat bertugas dan bekerja 

kepada MPC Pemuda Pancasila yang 
dilantik. Pemuda Pancasila mempunyai 
komposisi baik, tentu hal itu dapat 
disumbangkan menuju Lampung 
Barat Hebat, Lampung Barjaya dan 
Indonesia Maju, ” kata dia. 

Sementara Rycko Menoza berharap 
kepengurusan Pemuda Pancasila 
sekarang ini harus lebih baik dari 
kepengurusan sebelumnya. ”Setelah 
adanya kantor sekretariat MPC Pemuda 
Pancasila yang baru bertempat di Pekon 
Sebarus Kecamatan Balik Bukit, mudah-
mudahan ini menjadi langkah awal 
baik bagi Pemuda Pancasila untuk 
dapat melakukan kegiatan-kegiatan 
yang akan dilakukan, ” ujarnya. 

Selanjutnya bagaimana Pemuda 
Pancasila ini bermanfaat untuk ma-
syarakat dan bermanfaat bagi pengu-
rusnya sendiri. ”Harapan saya juga, 
selain berkumpul kita menjalankan 
fungsi hak dan kewajiban sebagai 
anggota Pemuda Pancasila seperti 
menginovasikan dan merealisasikan 
potensi-potensi yang ada di Lampung 
Barat, ” kata dia.

Nukman mengatakan, keberadaan 
Pemuda Pancasila di Lambar semoga 
dapat berkolaborasi, dengan Peme-
rintah Daerah. ”Tidak terlepas dari 
menggiring program-program Peme-
rintah Lampung Barat menjadikan 
Lambar yang lebih baik lagi. Seperti 
kata Pak Bupati, menjadikan Kabupaten 
Lambar hebat dan sejahtera, ” pung-
kasnya. (nop/rnn/c1/een)

Nukman Nakhodai MPC PP Lambar

FOTO NOPRIADI/RNN

LANTIK PP LAMBAR: Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Lampung Ry cko Menoza 
melantik Ketua MPC PP Lampung Barat Nukman dan jajaran ke pengurusan lainnya 
di aula Kagungan Sekretariat Pemkab Lambar, Jumat (17/12).

Gedung Sentra 
Industri Akan 

Dikelola Dekranasda
PESISIR BARAT - Gedung Sentra Industri 

Sulam Tapis Krui, Kabupaten Pesisir Barat 
(Pesbar), mulai beroperasi di tahun 2022 dan 
dikelola Dewan Kerajinan Nasional Daerah 
(Dekranasda), yang melibatkan organisasi 
perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan 
pemkab.  

Kabid Perindustrian Dinas Koperasi, UKM, 
Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) 
Pesbar, Yudi Era Seda, mengatakan, kini progres 
pembangunan gedung sentra industri sulam 
tapis Krui itu telah rampung, termasuk per-
lengkapan lainnya. Sehingga, di tahun 2022 
sudah mulai dioperasikan.

”Pengoperasiannya dengan berkolabolari 
antara Dekranasda dengan Pemkab Pesbar. 
Tapi khusus untuk gedung galeri akan dikelola 
Dekranasda Pesbar,” katanya, Jum’at (17/12).

Dijelaskannya, gedung Sentra Industri Su-
lam Tapis Krui itu merupakan bagian dari 
program yang difasilitasi Pemkab setempat 
me lalui OPD terkait salah satunya Dis koperin-
dag, sehingga nantinya bukan hanya dimanfaat-
kan untuk pengembangan produksi Sulam 
Tapis saja. Namun juga kepada pelaku Industri 
Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Kecil 
Menengah (UKM).

”Untuk produksi Sulam Tapis memang itu 
yang diprioritaskan, sedangkan untuk pengem-
bangan produksi bagi para pelaku IKM dan 
UKM di Pesbar nantinya akan dipilah,” jelasnya.

Ditambahkannya, pelaku IKM dan UKM 
yang akan dilakukan pengembangan produk-
sinya di Gedung Sulam Tapis Krui nanti pelaku 
usaha yang sudah memadai terutama dari 
sisi kemasan dan perizinan usahanya. Terlebih, 
sebelumnya sudah sekitar tiga tahun ini 
Diskoperindag Pesbar juga telah melakukan 
pembinaan terhadap pelaku usaha baik IKM 
dan juga UKM di Kabupaten Pesbar ini dari 
berbagai produksi yang dihasilnya.

”Baik produksi kerajinan, makanan, dan 
produksi lainnya, sehingga kedepan diharapkan 
dengan adanya gedung sentra industri sulam 
tapis Krui bisa memberi manfaat lebih bagi 
pelaku usaha dan Pemkab Pesbar,” pungkasnya. 
(yan/rnn/c1/een)

Kelompok 
Gajah Jambul 

dan Bunga 
Dipertemukan

LAMPUNG BARAT - Balai Konservasi Sumber 
Daya Alam (BKSDA) Lampung dan Balai Besar 
Taman Nasional Bukit Barisan (TNBBS) telah 
menurunkan tim ke Kecamatan Suoh dan Ban-
darnegeri Suoh (BNS), Kabupaten Lampung 
Barat (Lambar), membahas terkait dengan pe-
nyelesaian konflik gajah dan manusia yang 
terjadi di wilayah itu. 

Anggota DPRD Lambar Sugeng Hari Kinaryo 
Adi yang turut serta dalam pertemuan tersebut 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada 
BKSDA dan Balai Besar TNBBS yang telah 
me nurunkan tim. 

Menurutnya, hasil dari pertemuan tersebut 
antara lain mempersiapkan skenario penye-
le saian konflik dengan cara mempersatukan 
kawanan gajah Jambul yang berjumlah tiga 
ekor dengan kawanan gajah Bunga yang saat 
ini berjumlah 14 ekor, dimana dua ekor dianta-
ranya merupakan kelompok dari Gajah Jambul 
yang bergabung dengan kelompok Gajah 
Bunga. 

”Bersasarkan analisa petugas, penyebab 
kawanan Gajah Jambul ini selalu turun 
mendekati permukiman itu karena mereka 
mencari dua ekor gajah dari kelompoknya 
yang kini bergabung dengan gajah Bunga, 
karena itu skenario yang akan dilaksanakan 
yakni mempersatukan dua kelompok ini, agar 
kelompok Jambul bisa kembali bertemu dengan 
dua ekor tersebut, ” ungkap Sugeng. 

Penggiringan akan dilakukan, namun akan 
dilakukan persiapan terlebih dahulu, karena 
titik lokasi dua kelompok gajah ini cukup 
ber jauhan. Dimana kawana  gajah Jambul 
berada di sekitaran wilayah Pekon Gunung 
Ratu Kecamatan BNS sementara kelompok 
Bunga terantau di wilayah Pekon Roworejo, 
Sidorejo dan Sumberagung. 

”Selain akan mempersatukan dua kelompok 
ini, pihak BKSDA dan Balai Besar TNBBS juga 
akan melakukan pemasangan GPS Collar di 
gajah Bunga dan Gajah Jambul, setelah itu 
dilakukan maka selanjutnya akan dilakukan 
penggiringan bersamaan dengan mengarahkan 
kawanan gajah tersebut menuju rimba TNBBS,” 
ujarnya. (nop/rnn/c1/een)

FOTO YAYAN PRANTOSO/RADAR LAMBAR/RNN

DIKELOLA DEKRANASDA: Gedung Sentra Indus-
tri Sulam Tapis Krui, Kabupaten Pesisir Barat, 
akan dioperasikan tahun 2022.
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Radar 
Lampung

KOTABUMI – Terpilihnya 
Poniran sebagai kepala Desa 
(Kades) Subik di Kecamatan 
Abung Tengah, Lampung Utara 
(Lampura), pada pilkades 
serentak 8 Desember lalu 
disoal. Pasalnya, ijazah paket 
B dan C milik Poniran diduga 
palsu. 

Salah satu sumber Radar 
Lampung mengungkapkan 
setelah pencobolosan di TPS, 
kemudian langsung melaku-
kan penghitungan suara.  
“Ada satu TPS yang suaranya 
sangat timpang sehingga 

empat calon kepala desa 
(cakades) dari total lima calon 
di Desa Subik meminta 
panitia untuk penghitungan 
ulang. Tapi panitia meno-
laknya,” ujar narasumber 
yang identitasnya enggan 
dikorankan ini.  

Sehingga akhirnya cakades 
melakukan aksi walk out, 
namun panitia tetap men-
jalankan penetapan pe-
menang yakni calon nomor 
4 atas nama poniran HS. 
“Pa nitia desa kemudian men-
datangi satu persatu calon 

untuk meminta tanda tangan 
pengesahan hasil pemilihan, 
padahal itu sebenarnya tidak 
diperbolehkan karena sudah 
di luar forum,” sambungnya. 

Pernyataan narasumber 
Radar Lampung itu dibenar-
kan Yahya, salah satu Cakades 
yang hanya kalah satu suara 
dari Poniran. Kejanggalan-
kejanggalan itulah kemudian 
membuat dirinya beserta 
Cakades lain beserta tim 
menyelidikinya. Dan hasil 
investigasi mereka di 
lapangan, diduga ijazah paket 

B dan C milik Poniran terin-
dikasi palsu. “Terkait temuan 
kami ini, saya sudah mela-
porkan ke panitia pemilihan, 
termasuk ke camat dan Dinas 
Pendidikan Lampung Utara 
serta ke Polda Lampung untuk 
mencari keadilan,” ujarnya. 

Terpisah, Suranto Ketua 
Panitia Pilkades Desa Subik 
menyatakan panitia hanya 
bertugas mengecek keleng-
kapan berkas pencalonan, 
dan tidak berhak mengecek 
secara faktual. “Kami tugasnya 
hanya mengecek kelengkapan 

berkas saja, dan tidak punya 
kewenangan mengcek teknis 
tentang keaslian ijazah calon. 
Begitu lengkap langsung kami 
sampaikan ke panitia tingkat 
kecamatan,” ujar Suranto. 

Namun, pernyataan Su-
ranto dibantah mentah-
mentah oleh Camat Abung 
Tengah Kasim. Bahkan Kasim 
menegaskan sesuatu pene-
tapan tentang kelengkapan 
pelaksanaan Pilkades 
seluruhnya menjadi tanggung 
jawab panitia Pilkades tingkat 
desa. “Kecamatan hanya 

melakukan verifikasi keleng-
kapan administrasi saja,” 
bantah Kasim. Dirinya bahkan 
sudah mendapat surat 
tembusan pengaduan dari 
Yahya salah satu Cakades 
Desa Subik. 

“Sesuai peraturan bupati, 
siapa pun pemenang Pilkades 
tetap akan dilantik, dan kalau 
saja tuduhan yang disam-
paikan oleh masyarakat 
ataupun kompetitornya itu 
terbukti dan telah memiliki 
kekuatan hukum tetap. Atas 
dasar itulah mungkin akan 

dilakukan pemberhentian 
kepada kepala desa terpilih 
tersebut,” Ujar Kasim. 

Poniran Kades terpilih 
dengan tegas membantah 
bila ijazahnya palsu.”Yang 
ngomong ijazah saya palsu 
itu siapa coba bawa ke sini.! 
Tunjukkan ke saya buktinya!,” 
tegas Poniran. Ijazah tersebut 
kata Poniran bukan dari beli. 
Namun ia dapatkan setelah 
menempuh sekolah. ’’Ijazah 
itu saya dapatkan dari Dinas 
Pendidikan Lampung Utara,” 
tandasnya. (sah/c1/nca)

Ijazah Kades Subik Terpilih Diduga Palsu

GUNUNGSUGIH - Tak 
lebih dari 24 jam, tim ga bung-
an Tekab 308 Polres Lampung 
Tengah dan Polsek Way-
pengubuan meringkus se-
orang tersangka pembegal 
sadis. Jimmy Yendri (21), 
warga Kampung Gunungjadi, 
Kecamatan Terusannunyai, 
ditangkap pada Jumat (17/12) 
pukul 11.00 WIB. 

Kasatreskrim Polres 
Lamteng AKP Edi Qorinas 

menyatakan kasus pembe-
galan terjadi di jalintim 
Kampung Lempuyangbandar, 
Kecamatan Waypengubuan. 
“Korbannya Widia Wati dan 
adek Fajar Nur Asia yang 
mengalami luka bacok di 
kedua pergelangan tangan. 
Aksi pembegalan itu terjadi 
Rabu (15/12) sekitar pukul 
21.30 WIB ketika keduanya 
pulang dari kerja,” katanya.

Modus tersangka, lanjut 

Qorinas, kedua korban 
dipepet. Korban kemudian 
diminta berhenti dan dipaksa 
menyerahkan sepeda 
motornya. “Korban ditendang 
hingga jatuh. Motor Honda 
BeAT BE 2422 G milik korban 
dirampas. Korban menolak 
sehingga salah satu pelaku 
menebas pergelangan tangan 
korban dengan senjata tajam,” 
jelas Qorinas. 

Korban lalu ditinggalkan 

dan motornya dibawa kabur. 
Kedua korban lari ke rumah 
warga meminta pertolongan. 
“Korban kemudian ditolong 
pengendara minibus yang 
melintas,” ujarnya. Dalam 
penangkapan, motor yang 
digunakan para pelaku untuk 
memepet korban diamankan 
sebagai barang bukti. “Kita 
amankan motor Satria FU 
milik salah satu tersangka. 
Saat hendak mengamankan 

tersangka, sempat dihalangi 
masyarakat. Rekan tersangka 
masih kita kejar, tapi namanya 
sudah kita kantongi. Kita 
imbau kepada pihak keluarga 
untuk menyerahkan pelaku,” 
ungkapnya. Guna memper-
tanggungjawabkan per buatan-
nya, kata Qorinas, tersangka 
dijerat dengan Pasal 365 KUHP. 
“Tersangka teran cam  hu-
kuman 15 tahun penjara,” 
tegasnya. (sya/c1/nca)

Begal Penebas Tangan Korban Ditangkap

MESUJI - Pemerintah 
Kabupaten Mesuji dalam 
waktu dekat menggelar pasar 
murah untuk meringankan 
beban masyarakat. Kepala 
Bidang Perdagangan Dinas 
Koperasi, UKM, Perindustrian, 
dan Perdagangan (Koperin-
dag) Mesuji Eka Apriyanto 
menjelaskan pasar murah 

akan digelar 21 Desember 
2021.

’’Insya Allah tanggal 21 
nanti kita adakan pasar murah 
dan operasi pasar. Rencana-
nya di lapangan Desa Bra-
basan, Kecamatan Tanjung-
raya, Mesuji,” ujarnya. Pasar 
murah tersebut diperuntuk-
kan masyarakat umum. 

Meskipun demikian, 
pihaknya tetap memberikan 
batasan jumlah maksimal 
pembelian. ’’Itu yang paling 
penting, sehingga tidak boleh 
ada aksi borong. Misalnya 
ada yang beli minyak untuk 
diborong, apakah untuk usaha 
dan lainnya kami membatasi 
itu,” jelasnya. (muk/c1/nca)

Pasar Murah Batasi Pembelian

KOTABUMI - Kabar 
bahagia datang dari panitia 
kabupaten pemilihan kepala 
desa (pilkades) Lampung 
Utara (Lampura) serentak 
2021. Pasalnya, panitia telah 
menetapkan hari pelantikan 
pada Senin (20/12).

Pelantikan kades terpilih 
hasil pilkades serentak di 141 
desa se-Lampura tersebut 
nantinya dipusatkan di GOR 
Stadion Jukung Kotabumi. 
Sementara, yang melantik 
dan mengambil sumpah 
jabatan tersebut rencanannya 
Bupati Lampura Budi Utomo. 
Hal tersebut dikemukakan 
Ketua Panitia Kabupaten 
Lampura Mankodri yang juga 
Asisten I Bidang Pemerintahan 
dan Sosial Pemkab Lampura.

“Alhamdulillah fix, hari 
ini (kemarin)  surat edarannya 
(pelantikan) sudah kita sebar 
ke masing-masing desa. Insya 
Allah, Senin akan dilakukan 
pelantikan di GOR, Stadion 
Sukung, Kotabumi,” kata 
Mankodri. 

Meski ada beberapa desa 
yang calonnya melakukan 
gugatan, menurutnya, itu tak 
mengganggu proses dan 
tahapan pilkades hingga 
proses pelantikan kepala desa 
terpilih tersebut. Hal itu, kata 

dia, sesuai dengan peraturan 
dan perundang-undangan 
yang berlaku.

“Ya, kalau sampai diba-
talkan hasilnya kita laksana-
kan. Tapi tadi, harus melalui 
keputusan tetap dari 
pengadilan. Baru panitia 
kabupaten menindak lanjuti 
dengan persetujuan bupati,” 
terangnya.

Kepala DPMD Lampura, 
Abdurrahman menambahkan 
jelang pelantikan ada delapan 
kandidat kades yang gagal 
kemudian mengajukan 
gugatan ke pengadilan. 
Delapan Cakades yang 
menggugat yakni di Desa 
Sawojajar, Wonomerto, 
Banjarwangi, Madukoro, 
Kecamatan Kotabumi Utara. 
Lalu, Karangsakti, Kecamatan 
Muara Sungkai; Subik, Keca-
matan Abung Tengah, Desa 
Tanjungriang, Kecamatan 
Tanjungraja, Cabangempat, 
Abung Selatan, Muara Aman, 
Kecamatan Bukit Kemuning.

Namun, setelah melalui 
pembahasan bersama tim 
tidak ditemukan dugaan 
pelanggaran. Dengan begitu, 
kata dia, pihaknya memu-
tuskan akan tetap melakukan 
pelantikan kades terpilih itu. 
(ozy/c1/nca)

Senin, Hasil 
Pilkades Dilantik

BLAMBANGANUMPU 
- Satresnarkoba Polres 
Waykanan berhasil meng-
amankan HR (33), warga 
Kampung Negeriagung, dan 
TAO (23), warga Kampung 
Kalipapan, Kecamatan 
Negeriagung, Waykanan, 
karena diduga terlibat 
penyalahgunaan narkotika 
jenis sabu-sabu. 

Kasatresnarkoba Polres 
Waykanan Iptu Mirga Nur-
juanda mengatakan keduanya 
ditangkap pada Selasa (14/12) 
lalu. “Penangkapan berawal 
dari informasi masyarakat 
bila di Kampung Negeriagung 
terdapat penyalahgunaan 
narkoba,” jelasnya. 

Menindaklanjuti informasi 
tersebut, anggota bergerak 
dengan melakukan pe-
nyelidikan. Hasilnya, polisi 
menangkap HR dan TAO saat 
berada di kediaman tersangka 

HR. “Saat dilakukan peng-
geledahan, dalam genggaman 
tangan kanan tersangka HR 
terdapat satu kotak rokok 
yang di dalamnya ada plastik 
klip bening ukuran kecil berisi 
sabu,” jelasnya. 

Selanjutnya, petugas 
melakukan penggeledahan 
di dapur dan kembali 
menemukan sebuah tas berisi 
dua bungkus plastik klip 
bening berisikan  sabu dan 
seperangkat alat isap. Tak 
hanya itu dalam tas tersebut 
ada 16 lembar plastik klip 
bening ukuran kecil bekas 
pakai, 20 korek api gas, lima 
batang pipet plastik yang di 
bentuk menyerupai sekop 
dan tiga batang jarum bakar. 
“Kedua tersangka beserta 
barang bukti telah diamankan 
ke Polres Waykanan untuk 
dilakukan proses lebih lanjut,” 
tegasnya. (sah/c1/nca)

MENGGALA - Berbagai 
cara dilakukan Polres Tulang-
bawang (Tuba) untuk menarik 
perhatian warga agar mau 
mengikuti vaksinasi Covid-19. 
Salah satunya dengan menye-
diakan doorprize atau hadiah.

Kapolres Tuba AKBP Hujra 
Soumena mengatakan untuk 
merangsang dan mening-
katkan capaian vaksinasi, 
jajarannya menyiapkan 
hadiah menarik kepada warga 
yang mengikuti vaksinasi. 
Hadiah yang disiapkan cukup 
bervariasi. Seperti sepeda, 
televisi, kipas angin, dan 
peralatan masak.

Polres Tuba menyiapkan 
sekitar enam gerai di Polsek 
Menggala dan Polsek Ban-
jaragung. Masing-masing gerai 
tersebut sudah disiapkan 
doorprize. ’’Sebagai rang sangan 
dan bentuk kepe dulian kami 
untuk warga yang ingin vaksin 
silahkan ke gerai-gerai yang 
sudah di tentukan,” kata Hujra, 
Jumat (17/12).

Doorprize yang disiapkan 
khusus untuk warga yang baru 
divaksin dosis pertama. 

Dengan syarat gerai minimum 
harus mencapai 300 dosis 
vaksin. Jika mencapai, warga 
yang beruntung dapat lang-
sung mengambil undian 
doorprize. Kapolres menje-
laskan, hingga saat ini capaian 
vaksinasi di Tuba sekitar 77,41 
persen atau sekitar 281.916 
jiwa yang sudah di vaksin dosis 
satu. Saat ini ancaman Covid-19 
varian baru yakni Omicron 
telah menjadi ancaman dunia. 

Bahkan, berdasarkan 
informasi dari Kementerian 
Kesehatan, varian omicron 
sudah tersebar di 72 Negara. 
Untuk itu, jajarannya diminta 
untuk melakukan percepatan 
akselerasi vaksinasi sebagai 
bentuk komitmen pence gahan 
dan penanganan di Tuba. 

Ia berharap, kegiatan 
tersebut dapat membentuk 
herd immunity pada 
masyarakat dan bisa menekan 
laju penyebaran Covid-19. 
Kapolres juga mengimbau 
kepada masyarakat yang telah 
divaksin untuk tetap disiplin 
mematuhi protokol kesehatan 
(prokes). (nal/c1/nca)

Vaksin di Polres Tuba 
Berhadiah Televisi

Sembunyikan 
Sabu di Dapur

FOTO IST 

DIRINGKUS: Tersangka HR dan TAO yang ditangkap anggota 
Satresnarkoba Polres Waykanan terkait dugaan penyalahgunaan 
narkoba. 

FOTO DOK M. ZAINAL ARIFIN/RADAR LAMPUNG 

VAKSINASI: Kapolres Tuba AKBP Hujra Soumena ketika memberikan keterangan kepada media 
terkait capaian vaksinasi.

FOTO HUMAS POLRES LAMTENG

DIRINGKUS: Kasatreskrim Polres Lamteng AKP Edy Qorinas saat ekspose kasus pembegalan sadis. Satu tersangka ditangkap kurang dari 24 jam.
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BANDARLAMPUNG – 
Anggota DPD RI K.H. Abdul 
Hakim, M.M. menjadi nara-
sumber dalam acara kuliah 
umum dengan tema Pemba-
ngunan Desa Emas Berbasis 
Agrowisata yang diadakan 
oleh Sekolah Tinggi Ilmu 
Pertanian (Stiper) Dharma 
Wacana Metro, Jumat (17/12).

Kegiatan dilakukan de-
ngan sistem daring dan luring 
yang dihadiri oleh 100 ma-
hasiswa secara offline dan 
293 mahasiswa secara on-
line. Pelaksanaan kuliah 
umum secara luring tetap 
mengikuti protokol keseha-
tan (prokes) pencegahan 
Covid-19 dengan tertib.

Ketua STIPER Dharma 
Wacana Metro, Rahmiyati 
menyampaikan kegiatan 
kuliah umum menjadi salah 
satu kegiatan wajib bagi ma-
hasiswa STIPER Dharma 
Wacana Metro karena ke-
giatan ini termasuk dalam 
mata kuliah kapita selekta. 

Mengambil tema Kuliah 

umum “Pembangunan Desa 
Emas Berbasis Agrowisata”, 
karena Desa EMAS sendiri 
merupakan penggambaran 
dari sebuah desa yang me-
miliki semangat Entrepreneur, 
Mandiri, Adil dan Sejahtera. 
“Ini sesuai dengan visi STIPER 
yaitu menjadi Perguruan 
Tinggi yang menguasai ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
bidang pertanian dan ber-
jiwa wirausaha pada tahun 
2025,” tambah Rahmiyati.

Rahmiyati mengharapkan 
STIPER Dharma Wacana 
Metro dapat menghasilkan 
lulusan dengan pengetahuan 
bidang pertanian yang baik 
serta semangat entrepreneur-
ship tinggi sehingga STIPER 
Dharma Wacana mampu 
menjadi salah satu penopang 
kesuksesan program. 

Dalam kesempatan terse-
but, Anggota DPD RI, KH. Ir. 
Abdul Hakim, M.M meny-
ampaikan bahwa Nawa cita 
mengenai pembangunan 
desa berfokus untuk mengu-

rangi ketimpangan penca-
paian kesejahteraan serta 
mengentaskan kemiskinan 
dengan menargetkan bebe-
rapa hal. Yakni, merubah 
desa sangat tertinggal men-
jadi Desa Bangkit (Desa Ter-
tinggal dan Desa Berkembang) 
kemudian menjadi Desa 
Maju, kemudian menjadi 
Desa Terbang (Desa Man-
diri) dan bila sudah menca-
pai kinerja tertentu menjadi 
Desa Emas dengan memper-
hatikan kearifan dan budaya 
lokal serta keyakinan yang 
dianut masyarakat setempat.

Provinsi Lampung me-
nempati urutan ke-10 dari 
10 provinsi di Sumatera ber-
dasarkan Indeks Pembangu-
nan Manusia (IPM). IPM di 
Provinsi Lampung menga-
lami peningkatan sebesar 
0,21 poin sehingga dapat 
disimpulkan bahwa pem-
berlakuan program Nawa 
Cita Pembangunan Desa ini 
berdampak positif pada ke-
majuan bangsa dan negara.

Demi tercapainya Nawa 
Cita Pembangunan Desa, 
Pemerintah mencanangkan 
program ‘Gerakan Desa Emas’ 
(GDE). Gerakan Desa Emas 
adalah sebuah semangat yang 
digunakan untuk menggam-
barkan peradaban Desa yang 
mandiri, bermartabat (mu-
lia), pekerja keras (istiqomah), 
kompak dan saling bergotong 
royong yang membawa dam-
pak kepada kesejahteraan 
bersama. Merupakan stra-
tegi baru dalam pembangu-
nan bangsa yaitu ‘Dari Desa 
Membangun Indonesia’.

Produk Desa Emas antara 
lain memberikan pelatihan 
spiritual, emotional, dan in-
telektual (Revolusi Mental), 
pelatihan vokasi, creative tech-
no-preneurship, santri-pre-
neurship, pelatihan industri 
desa 4.0 dan pelatihan so-
ciety 5.0, Inkubator Industri 
De sa, Inkubator Bisnis UM-
KMK/Koperasi, Inkubator 
Pon dok Pesantren khususnya 
Kopontren, dan Inkubator 

Komunitas (berdasarkan In-
kubator Pembangunan Desa), 
dan Crowd Funding Industri 
Desa.

Abdul Hakim juga me-
nyebutkan program ini ber-
tujuan untuk membantu 
rakyat Indonesia yang hidup 
dalam lingkungan desa ter-
tinggal menjadi lebih maju. 
“Tuhan tidak akan merubah 
nasib suatu desa kecuali 
warga desa itu sendiri meru-
bah dirinya sendiri” ujarnya.

Oleh karena itu dibutuh-
kan agen perubahan atau 
patriot desa,tambah dia, 
Abdul Hakim juga menghim-
bau mahasiswa STIPER 
Dharma Wacana Metro un-
tuk ikut berpartisipasi dalam 
pembangunan desa melalui 
kegiatan bidang pertanian. 
“Mahasiswa pertanian harus 
bangga karena memiliki ke-
sempatan memberi manfaat 
bagi pembangunan desa 
karena hal itu merupakan 
suatu kemuliaan,” pungkas 
Abdul Hakim. (gie/c1/een)

BANDARLAMPUNG - 
Kepengurusan Himpunan 
Peneliti Indonesia (Him-
penindo) Provinsi Lampung 
masa bakti 2021–2026 
resmi dilantik dan dikuku-
hkan oleh Ketua Umum 
Himpenindo Pusat Ir. Sy-
ahrir Ika secara daring, 
Jumat (17/12).

Kegiatan tersebut di-
hadiri oleh pemangku 
kepentingan yang ada di 
Provinsi Lampung. Di an-
taranya Kepala Badan 
Penelitian dan Peng-
embangan Daerah (Balit-
bangda) Lampung Hamar-
toni Ahadis, Kepala Balai 
Penelitian Teknologi Per-
tanian BRIN Widi Astuti, 
dan Kepala Kantor Ba-
hasa Provinsi Lampung 
Eva Krisna.

Dr. Ir. Robet Asnawi 
ditunjuk sebagai Ketua 
Himpenindo Provinsi Lam-
pung, dirinya optimistis 
bahwa Himpenindo Pro-
vinsi Lampung dapat men-
jadi wadah aspirasi dan 
wadah kolaborasi insan 
peneliti yang ada di Pro-
vinsi Lampung dalam me-
wu judkan misi pembangu-
nan nasional dibawah 
ke pemimpinannya.

“Sebenarnya ini adalah 
‘musibah’ bagi saya pada 
saat Musprov memberikan 
amanah yang begitu berat 
ini. Tapi, saya yakin dan 
percaya, dengan keber-

samaanlah, organisasi ini 
bisa mencapai tujuannya,” 
katanya.

Ia juga menambahkan 
bahwa Himpenindo Pro-
vinsi Lampung akan terus 
menjalin dan merangkul 
para pemangku kepen-
tingan yang ada di Pro-
vinsi Lampung, dengan 
Pemda, dengan perguruan 
tinggi dan pihak peneliti 
swasta.

Ketua Umum Himpe-
nindo Pusat, Ir. Syahrir Ika 
berpesan agar Himpe-
nindo Provinsi Lampung 
dapat secara aktif terlibat 
dalam event-event yang 
diselenggarakan oleh Him-
penindo Pusat serta dapat 
menjadi tempat berkumpul 
dalam menebar manfaat 
bagi dunia kepenelitian 
dan dapat menjadi mitra 
strategis bagi pemangku 
kepentingan lainnya.

“Menurut saya, ini baru 
satu-satunya lompatan 
besar dalam sejarah ber-
dirimya bangsa Indonesia 
untuk menyatukan seluruh 
lembaga penelitian di K/L 
Non Kementerian yang 
selama ini kebijakannya 
masih menonjolkan lem-
baganya masing-masing. 
Selain itu, integritas pene-
liti harus selalu dijaga se-
suai dengan kode etik 
peneliti yang harus kita 
junjung tinggi,” tandasnya.
(mel/c1/een)

BANDARLAMPUNG - 
Pelaksana tugas (Plt.) Ke-
pala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kota Bandar-
lampung Eka Afriana men-
gatakan jika pendidikan 
kesehatan reproduksi baik 
diketahui sejak anak duduk 
di bangku sekolah menengah 
pertama (SMP).

Hal tersebut dikatakannya 
saat membuka sosialisasi 
rencana perluasan pendidi-
kan kesehatan reproduksi, 

yang diinisiasi Perkumpulan 
Ruang Temu Generasi Sehat 
Indonesia (Rutgers Indone-
sia) bersama Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi. Kegia-
tan diikuti sejumlah guru dan 
kepala SMP negeri dan 
swasta di Bandarlampung, 
Jumat (17/12).

“Pendidikan kesehatan 
reproduksi perlu diterapkan 
di satuan pendidikan jenjang 
SMP, agar para remaja mam-

pu membangun kebiasaan 
baik dalam menjaga kese-
hatan,” katanya.

Kata dia penerapan sen-
diri dapat disisipkan pada 
mata pelajaran di sekolah, 
seperti halnya pelajaran 
Pendidikan Antikorupsi (PAK) 
yang kini telah menjadi 
mata pelajaran muatan lokal 
di sekolah. 

“Ini sangat penting dike-
tahui oleh sekolah, terlebih 
anak-anak sekarang selalu 

memegang gawai. Dengan 
adanya kegiatan ini, dapat 
menambah pengetahuan 
pengetahuan siswa nantinya,” 
ungkapnya.

Oleh karena itu, hal ini 
bisa di ikuti oleh siswa dengan 
menggandeng sekolah-se-
kolah lain, sehingga peng-
etahuan tentang hal tersebut 
dapat juga dapat diketahui 
sekolah. “Ke depan, kami 
berharap hal ini juga dapat 
mengundang sekolah-seko-

lah lain. Sehingga materi 
tentang pendidikan keseha-

tan reproduksi dapat dite-
rima menyeluruh oleh se-

kolah,” tandasnya. (mel/c1/
een)

Himpenindo Lampung 
Resmi Dikukuhkan

FOTO MELIDA ROHLITA/RADARLAMPUNG

DIKUKUHKAN: Pengurus Himpunan Peneliti Indonesia 
(Himpenindo) Lampung masa bakti 2021–2026 saat dilantik 
dan dikukuhkan oleh Ketua Umum Himpenindo Pusat Ir. 
Syahrir Ika secara daring, Jumat (17/12).

Gelar Kuliah Umum Bahas Desa Emas 

PENTINGNYA PENDIDIKAN REPRODUKSI DIKETAHUI SEJAK SMP
SOSIALISASI: Plt. 
Kepala Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Kota 
Bandarlampung Eka 
Afriana saat membuka 
sosialisasi rencana 
perluasan pendidikan 
kesehatan reproduksi, 
Jumat (17/12).

FOTO IST FOR RADARLAMPUNG

FOTO 
BERSAMA
Anggota DPD 
RI K.H. Abdul 
Hakim, M.M 
usai memberi 
materi pada 
kuliah umum di 
Stiper Dharma 
Wacana Metro 
foto bersama 
dengan civitas 
akademika 
setempat, 
Jumat (17/12).

FOTO STIPER DHARMA 
WACANA METRO FOR 
RADARLAMPUNG

IKLAN BARIS PROPERTY
KEHILANGAN

STNK R2 BE4889BF, NOKA: MH32B 
J00DJ134546, NOSIN: 2BJ-134658 AN: 
MASCIK
KARTU ATM BRI NO REK 207701009640505 
AN FARID ABDUR ROHIM
BUKU AKTA JUAL BELI NO 1114/2014 
LS + 975 M2 AN SUNARTO DI DESA 
MARGA AGUNG KEC JATI AGUNG KAB 
LAMSEL
BUKU SHM 08.02.20.15.1.00082 AN 
TARYONO SU NO 11/ MARGA AGUNG/ 
2009 LS 4310M2 DIKELUARKAN KANTAH 
KAB LAMSEL
STNK R2 BE 4022 AL NOKA MH31PA 
004FK906215 NOSIN 1PA906510 AN 
DONNY SAPUTRA CHANIAGO
STNK R2 BE 3905 AL NOKA MH3SE88 
10FJ019094 NOSIN E3R2E 0019799 AN 
RANDY SUSANTO
STNK R2 BE 4214 RM TYPE E1F02N12M2 
A/T NOKA MH1JFV11XGK400468 NOSIN 
JFV1E1408684 AN RINAWATI

STNK R2 BE3284 YO, NOKA:MH1J BC12 
6AK144135, NOOSIN:JBC1E-2150852, 
AN: SITI MAHARANI., SH
BPKB R4 BE 1167 UR NOKA MHFFMRH 
K36K002035 NOSIN DB38532 AN NUR 
AMINUDIN, M.T.I
BPKB R4 B 9741 MSNOKA MHC 
TBR54B8K144778 NOSIN E144778 AN 
INDRA S.E 
STNK R2 BE 2933 APX NOKA MH1H 
B61188K340353 NOSIN HB161E 1337678 
AN AKHMAD YANI
STNK R2 BE 8196 AA NOKA VBC1 516230 
NOSIN VBC1M 518330 AN ROSMADALENA

JUAL KIOS 
JUAL KIOS 5 PINTU JL. TIRTAYASA NO. 
88 SUKABUMI HUB. 081379834509

TERBIT 02 DES S/D 15 JAN 21

TEMPAT USAHA DIJUAL
DIJUAL WORKSHOP/KANTOR, LT: 728, 
LB: 100 M2, SHM. ALAMAT : JL. YASIR 
HADIBRATA GUNUNG CAMANG BANDAR 
LAMPUNG. TP HUB: 08122112508

JUAL ASPAL
JUAL ASPAL JUAL ASPAL PERTAMINA 
60/70 (ASLI) BERAT NETTO 155 KG HB: 
085377112489 / 082179039000

TERBIT 18 NOP S/D 31 DES 21

SUMUR BOR
KOWOK BOR MNRM PMBTN SUMR BOR, 
SERVS POMPA AIR WA 0812 72011266 
TLP 085267538114 BS DIPANGGL

TERBIT 22 SEPT – 04 NOV 21

PIJAT TRADISIONAL
NISA PIJAT TRADISIONAL JL. P. DAMAR 
GG. HIJRA TERIMA PANGGIL HUBUNGI 
08218 1823301

TERBIT 18 NOP -31 DES 21

MASSAGE 
IIN MASSAGE 085267340211

13 OKT- 13 NOV 2021

SERVICE
MAKMUR SERVICE PANGGIL KULKAS 
FREEZER MSN CUCI P AIR, DISPENSER 
DLL 081279162366 (GARANSI)

Terbit 30 SEP – 8 NOV 21

LIEM SERVICE PANGGIL MESIN CUCI 
KULKAS C DLL HB WA 081272527854 
GARANSI 

Terbit 17 des – 24 jan 21

TANAH DIJUAL
DIJUAL TNH LT +- 1463 M2 SHM JL S. 
HATTA SUKAMANJUR KEDAMAIAN BDL 
085269164530 (SBRG DELER YAMAHA)

Terbit 10 des – 9 jan 21

JUAL TNH KORPRI LS. 425 M (17 X 25) 
SHM SDH PONDASI KELILING SIAP 
BANGUN HB. AIMAN 081271050388 NEGO

TERBIT 21 OKT S/D 28 OKT 21                                                                                                                                        

RUMAH DIJUAL
DIJUAL MURAH RMH DI WAY DADI S.RAME 
, POSISI HOOK AKSES MSUK MBIL LB 
13 X 10 MTR 1 TERAS, 1 RTM, 1 RMKN, 1 R 
KEL, 2 KTDR, 1 GUD, 1 KM, 1 DPR 1 R. CUCI. 
KEP SPORADIK, TEL/WA 082185779014

4,6,7,10,11,17,18 DES 21

JUAL RUMAH JL. AIRAN RAYA NO. 89 
DEKAT RS. AIRAN LB 200 LT 1200 HB. 
081379834509

TERBIT 02 DES S/D 15 JAN 21

RUMAH DIJUAL BESERTA PERABOT UKURAN 
TANAH 214 M2, UKURAN RUMAH 125 M2, 

SERTIFIKAT SHM, HARGA 1 M NEGO, 
LOKASI JL.NUNYAI DALAM 

GG.HI. LATIF 7 NO 64 RAJABASA NUNYAI 

HU
B

RUMAH DIJUAL

0812 733 6105
081279782549

TERBIT 24 NOP  S/D 23 DES 21

DIJUAL RUMAH LUAS TANAH 1203 M2 & 
LUAS BANGUNAN 200 M2 , 

SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM), 
LOKASI JALAN PADAT KARYA, RAJABASA, 

BANDAR LAMPUNG
HARGA 1,2 MILYAR

HU
B

RUMAH DIJUAL

081367350127
TERBIT 10 DES 21  S/D 10 JAN 22

DIJUAL RUMAH LUAS TANAH 345 M2 & LUAS 
BANGUNAN 200 M2, SERTIFIKAT HAK MILIK 

(SHM), LOKASI JALAN ABDUL KADIR, 
RAJABASA, BANDAR LAMPUNG 

(SAMPING ROBINSON)
HARGA  850 JUTA

HU
B

RUMAH DIJUAL

081367350127
TERBIT 10 DES 21  S/D 10 JAN 22

JUAL TANAH SIAP BANGUN LT 425 M 
( 17 X 25 ), SHM, JLN ASPAL HOTMIX, 

PERUMKORPRI BLOK A14 NO.21, LOKASI 
STRATEGIS, DEKAT PINTU TOL, ITERA,  

POLDA, UIN, LAP GOLF, RS AIRAN RAYA, 
IMANUEL, TRANSMART,  MINAT

HU
B

TANAH DIJUAL

0811-791-0473.
TERBIT 17 DES S/D 24 DES 21
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Terekam... Dari Hal. 12

Ajak... Dari Hal. 12

MOBIL DIJUAL
LGX 1.8 2002 HTAM BE KODYA PAJAK 
BARU SIAP PKAI, VITARA 93 WRNA HIJAU 
TUA PLAT SERANG 4X4 AKTIF 
085368102228/ WA 087781225093

TERBIT 7-14 OKT 21

DAIHATSU
DAIHATSU SIGRA R MATIC TH 21 SILVER  
BE KODYA MLS SPT BARU HB 
081271419272 NEGO

10 DES 2021

HONDA
JUAL MBL HONDA MOBILLIO TYPE 1.5 
RS M-CVT CK TH 15 WRN ABU ABU 
MLUS & TRWAT HRG NEGO HB: 
081373587812

2 TERBIT 16 S/D 23 NOP 2021

LELANG 01 DESEMBER 
2021 MOBILIO S M/T 2018 
WRN HITAM

M0BIL DILELANG

  082280375757HUB
132

JUTA

DILELANG TGL 13/10/2021 
SUZUKI ERTIGA GL MT 
WARNA HITAM TH 2017

M0BIL DILELANG

 082280375757HUB
120

JUTA

DILELANG TGL 29/09/2021 
TOYOTA NEW CALIA TH 2019 
1.2 G M/T WARNA HITAM 

M0BIL DILELANG

 082280375757HUB
135

JUTA

WULING CONFERO S15L 
LUX MT WARNA PUTIH 
TH 2018 

M0BIL DILELANG

 082280375757HUB
85
JUTA

TOYOTA
AVANZA G 2021 SILVER MULUS SPT 
BARU KM RENDAH NEGO 085366249679

TERBIT 23 NOV – 24 DES 21

KJG LGX BENSIN 1,8 BE KODYA HITAM 
PJK PANJANG MULUS SIAP PAKAI THN 
2002 HUB 085368102228

17 NOV – 24 NOV 21

SUZUKI
SUZUKI KARIMUN R TH 19/8 MT KODYA 
HARGA NEGO 081271419272

TERBIT 23 NOV – 24 DES 21

SUZUKI ERTIGA GL TH 2012 BE KODYA, 
AC, PW, PS, 105JT NEGO 081379712020

TERBIT 13 NOV – 28 NOV 21

BFI
PT.BFI FINANCE INDONESIA 0721266725 
PENAWARAN UNIT: HONDA-BEAT-FI 
2015(BE6735FW)& 2016(BE6467CZ). 
SCOOPY 2012(BE4184CP). YAMAHA-
MIOZ 2018(BE2252OL). NEWSOUL GT 
2012(BE4844CN).
PT.BFI FINANCE INDONESIA 0721266725 
PENAWARAN UNIT: TOYOTA ALLNEW 
AVANZA1.3G 2012(B1649BZO)& 
2014(B1340KRB). MITS.L300 2.5PU 
2012(BE8670VX)& 2019(BE8786ZF). 
HONDA ALLNEW JAZZ 1.5IVTEC 
2011(BE2166Y). SUZUKI CARRY 1.5PU 
2016(BE9626TI).

Setelah puas menghajar kedua korban, 
para pelaku langsung pergi dan meninggalkan 
keduanya di depan took begitu saja. 

Deni Setiyanto, kakak salah satu korban, 
mengatakan sampai saat ini pihaknya belum 
mengetahui identitas para pelaku serta motif 
pengeroyokan tersebut yang terjadi sekitar 
pukul 22.00 WIB.  Menurutnya sebelum kejadian 
itu, korban dan temannya baru saja pulang 
dan mampir di sekitaran Pasar Tengah. ”Mereka 
mampir untuk foto-foto sebentar di depan 
ruko itu,” katanya. 

Saat itu, sambungnya, rekan korban sempat 
melihat para pelaku dari kejauahan. ”Sebelum 
mereka foto-foto, sempat lihat ada orang ramai 
motor-motoran. Kurang lebih sekitar 10 orang,” 
jelasnya. 

Setelah itu, para pelaku kemudian langsung 
mendatangi kedua korban sambil membanting 
helm. Para pelaku juga langsung memukuli 
kedua korban secara beramai-ramai. 

Akibat peristiwa itu, korban mengalami 
luka di bagian kepala dan leher. Bahkan adik 
Deni juga sempat dilarikan ke rumah sakit 
setelah sempat mengalami muntah darah 
dan muntah kuning. 

Usai kejadian itu, pihaknya juga langsung 
melaporkan peristiwa itu ke Polresta Bandar-
lampung sekitar pukul 2.00 WIB dini hari. 
”Tidak ada permasalahan sebelumnya, men-
dadak didatangi dan dikeroyok. Pelaku tidak 
membawa sajam memang, hanya memukuli 
dengan tangan kosong dan helm,” tandasnya.

Terpisah, Kasatreskrim Polresta Bandarlam-
pung Kompol Devi Sujana membenarkan 
adanya peristiwa tersebut.  Dia juga mengatakan, 
petugas telah melakukan olah TKP dan 
mengamankan barang bukti berupa rekaman 
CCTV. ”Saat ini masih dalam penyelidikan, 
kita juga masih mengumpulkan keterangan 
dari saksi di sekitar lokasi kejadian,” tandasnya. 
(ega/c1/rim)

 ”Kalau jenis ikan tangkap yang menjadi 
unggulan seperti tenggiri, simba, dan rajungan,” 
ucapnya.

Erwin juga mengungkapkan bahwa angka 
konsumsi ikan masyarakat lebih tinggi dibanding 
standar konsumsi ikan nasional. ”Kalau setandar 
nasional 34 kg/orang dalam setahun, sedangkan 
Bandarlampung 36 kg/orang dan setahun,” 
ujarnya.

Sementara berdasarkan data statistik sektoral 
Kota Bandarlampung tahun 2021, tercatat 
produksi ikan air tawar di tahun 2020 mencapai 
131,4 ton atau naik sebesar 15,9 ton dari tahun 
2019 yang jumlah produksinya mencapai 
115,5 ton. Sedangkan untuk produksi ikan 
laut basah di tahun yang sama tercatat berjumlah 
3.232,03 ton atau naik 171,66 ton dari tahun 
sebelumnya yang produksinya mencapai 
3403,69 ton. (pip/c1/rim)

Jelang Nataru Tak 
Ada Pasar Murah 

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Kota 
(Pemkot) Bandarlampung tidak mengadakan 
pasar murah jelang Natal dan tahun baru (Nataru) 
2022. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Per-
dagangan Bandarlampung Wilson Faisol. 

Menurutnya ada dua alasan tidak diselengga-
rakan pasar murah jelang Nataru. Selain karena 
waktu yang telah mendekati akhir tahun, juga 
situasi saat ini tengah pandemi Covid-19 yang 
mengharuskan pengetatan untuk mencegah 
penyebaran,.

Namun demikian, kata Wilson, pihaknya 
tetap melakukan koordinasi. Seperti dengan 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Bulog 
Lampung guna memantau harga dan stok 
kebutuhan pokok untuk masyarakat selama 
momen Nataru. ”Tidak ada pasar murah. 
Kalau pengendalian harga, kita tetap koordinasi 
dengan pemprov dan Bulog,” singkatnya.  
Jumat (17/12). (pip/c1/rim)

cerdas dan memiliki sifat-sifat seni. 
Cara berpikir seni adalah cara 

berpikir imajinatif dan kreatif. 
Sehingga jika cara berpikir ini 
menjadi landasan dan diterapkan 
ke dalam semua bidang ilmu, maka 
hasilnya akan sangat baik. Anak-
anak yang mahir memainkan 
repertoar musik dengan teknik 
tinggi di usia 5-10 tahun adalah 
salah satu contoh potensi yang 
bertemu dengan proses 
pengasahan yang baik. Sementara 
anak-anak yang belum 
menonjolkan keterampilannya 
dalam memainkan alat musik 
biasanya belum memiliki 
lingkungan dan pengajaran yang 
mendukung.

Seni mengajarkan pola berpikir 
yang kritis dan inovatif. Munculnya 
kemajuan teknologi juga didukung 
oleh cara berpikir seni. Jika 
sebelumnya teknologi handphone 
hanya memiliki fitur untuk telepon 
dan SMS, saat ini diperkaya dengan 
berbagai fungsi menangkap 
gambar dan video, menunjukan 
arah, alat pengingat, melakukan 
interaksi sosial, dan sebagainya. 
Semua fitur-fitur itu berangkat dari 
teknologi berpikir yang cerdas, 
bukan sekadar pintar. Kecerdasan 
timbul dari pola pikir yang kreatif, 
maka orang-orang cerdas selalu 
berusaha menemukan solusi 
dengan cara yang elegan dan 
artistik.

Pendidikan hari ini tidak 
terlepas dari sistem berpikir 
kolonial, ditambah lagi hegemoni 
budaya Barat yang terus 
membayang-bayangi. Ilmu yang 
saat ini diajarkan pada anak-anak 
dan mahasiswa mengadopsi 
teori-teori berpikir Barat. Buku 
atau pemikiran yang selalu 
menjadi rujukan pasti sebagian 
besar bersumber dari Barat; 
menggunakan bahasa asing dan 
metodologi berpikir gaya Barat. 
Padahal, hampir satu abad yang 
lalu salah satu tokoh pendidikan 
asli Indonesia, Ki Hajar Dewantara, 
telah merumuskan gagasannya 
melalui dua buku tentang 
‘Pendidikan’ dan ‘kebudayaan.’  
Tetapi warisan pemikiran itu masih 
jarang dipakai sebagai metodologi 
dan landasan berpikir dalam 
pendidikan di Indonesia. Hal ini 
menunjukan bahwa bangsa 
Indonesia sebenarnya tidak pernah 
lepas dari penjajahan. Tentu saja 

bentuk penjajahan saat ini lebih 
canggih, bukan bersifat fisik, tetapi 
berbentuk ideologi dan politik. 
Politik pendidikan Indonesia hari 
ini memberikan kontribusi besar 
terhadap kemajuan ilmu dan 
teknologi di kemudian hari.

Dengan sistem pendidikan saat 
ini, banyak pihak yang terpaksa 
dikorbankan, mulai dari guru, 
dosen, mahasiswa, anak-anak, dan 
masyarakat umum lainnya. 
Dikotomi tentang ilmu eksakta dan 
seni, anak pintar dan berbakat, 
seharusnya tidak perlu ada jika 
dasar pendidikanya benar. Baik 
ilmu eksakta maupun ilmu lainnya 
tidak perlu ada eksklusifitas, 
semuanya sejajar dan sama sebagai 
sebuah disiplin ilmu. Bahkan, saat 
ini paradigmanya semakin 
berkembang, kajian interdisiplin 
dan transdisiplin semakin 
menggeliat digunakan dalam 
berbagai riset. Pembentukan 
kurikulum pendidikan tidak lagi 
berorientasi pada hasil yang 
“dipaksa baik,” tetapi menekankan 
pada proses berpikirnya. 

Seni sangat menghargai proses 
berpikir, karena tanpa adanya 
proses mustahil bisa melahirkan 
karya-karya yang artistik. Sebelum 
menciptakan sebuah karya seni, 
para seniman melakukan proses 
observasi, perenungan, men-
sintesis, menganalisa terlebih 
dahulu; hanya saja proses ini tidak 
ditulis di atas kertas dan bersifat 
administratif. Inilah yang 
mengesankan seni seolah tidak 
sistematis, karena proses dan 
tahapan-tahapan itu sangat jarang 
di munculkan. Bidang seni 
merupakan satu disiplin yang baik 
ditawarkan dalam sistem 
pendidikan di Indonesia, terutama 
berkaitan dengan fungsinya 
sebagai metodologi berpikir. 
Terlebih, jika pemerintah memiliki 
kemauan untuk merealisasikan 
pemikiran itu dalam bentuk 
kelembagaan. Misalnya, dibuat 
satu divisi khusus yang 
memberikan akses seni kepada 
seluruh bidang ilmu pendidikan. 
Seni bisa diintegrasikan sebagai 
sebuah metode terapan, model 
pemikiran, atau proyeksi pada 
isu-isu baru. 

Eksistensi dan kemajuan 
generasi muda ke depan sangat 
dipengaruhi oleh sistem 
pendidikan hari ini. Sekolah seni 

atau institusi pendidikan seni yang 
ada di Indonesia saat ini hanya 
salah satu unsur pendukung dalam 
mewujudkan cita-cita pendidikan 
nasional. Sistem pendidikan 
sebagai fundamen harus dirawat 
dan diperbaiki ke arah yang lebih 
baik. Tidak ada rumusan yang 
secara pasti diterapkan, 
dipertahankan, dan terus 
dikembangkan dalam sistem 
pendidikan. Sehingga seolah-olah 
sistem pendidikan Indonesia terus 
mengikuti sirkulasi pergantian 
menteri di mana jabatannya pun 
bersifat politis. Hal yang perlu 
menjadi catatan penting adalah 
pendidikan formal belangsung di 
dalam kelas dan sekolah. 
Pendidikan berlangsung di 
masyarakat, bukan di parlemen. 

Atas dasar itulah, sebaiknya 
sistem pendidikan tidak lagi di 
diregulasi menggunakan sistem 
command and control, layaknya 
sebuah barang. Pendidikan tidak 
perlu lagi tersentralisasi dan diatur 
penuh oleh pemerintah, tugas 
utamanya hanya mengawasi iklim 
pendidikan agar berjalan dengan 
baik. Pendidikan tidak lagi diatur 
dan diarahkan secara “ketat” yang 
selalu berorientasi pada keinginan 
pemerintah pusat. 

Di tengah kondisi pendidikan 
Indonesia yang terus berkembang, 
seni dapat memosisikan diri secara 
dinamis, lebih luwes, dan 
terinternalisasi secara holistik. 
Apapun bidang ilmunya, jika 
menginternalisasikan nilai dan 
cara berpikir seni, maka akan lebih 
terarah dan produktif. 
Sebagaimana sifat seni yang selalu 
mengembangkan pola pikir kritis 
dan kreatif, gagasan itu harus 
dijadikan sebagai landasan yang 
kuat dalam membangun 
‘insfrastruktur pikiran’ dalam 
konteks pendidikan. Dengan 
berlandaskan pada pola pikir seni 
yang artistik, sains tidak lagi 
berbicara tentang pola pikir 
singular. Artinya, hanya 
memikirkan satu persoalan yang 
fokus pada satu metode. Dalam 
pola pikir seni cara memandang 
masalah bersifat kompleks, setiap 
komponen saling berkaitan. 
Dengan demikian seni pendidikan 
tidak lagi memandang persoalan 
dari satu sisi, tetapi mampu 
melihat persoalan dalam lanskap 
yang luas. (*)

BANDARLAMPUNG - Gubernur 
Lampung Arinal Djunaidi mengajak 
para ulama dan umara menjaga ke-
harmonisan di tengah kemajemukan 
serta berkontribusi dalam pem ba-
ngunan daerah. Pesan disampaikan 
Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal 
Darminto pada acara silaturahmi 
dengan ulama se-Lampung di ballroom 
Swiss-Belhotel, Jumat (17/12).

Dalam upaya membangun koordi-
nasi dan sinergisitas sekaligus mening-
katkan akidah masyarakat dalam ke -

hidupan berbangsa dan bernegara, 
lanjut Fahrizal, umara dan ulama iba-
rat dua sisi mata uang yang tidak bisa 
dipisahkan. ”Pemerintah menja lankan 
peran sebagai pengatur hukum dengan 
selalu melihat kemaslahatan di tengah 
masyarakat dengan menjadi kan ulama 
sebagai rujukan. Namun di sisi lain, 
perkembangan sosioreligius di tingkat 
global maupun nasional akhir-akhir 
ini menjadi tantangan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, tandasnya, komuni-
kasi yang intens antara umara dan 

ulama merupakan faktor penting 
dalam menangkal pengaruh paham-
paham yang akan menghambat proses 
pembangunan di Provinsi Lampung. 
Kemudian untuk menjamin situasi 
yang lebih kondusif di Provinsi Lam-
pung, proses komunikasi umara dan 
ulama yang telah berlangsung selama 
ini perlu ditingkatkan lebih intensif. 

 ”Kita patut bersyukur bahwa situasi 
dan kondisi di Provinsi Lampung 
sangat kondusif. Terciptanya kondisi 
yang kondusif ini sangat saya yakini 

merupakan bagian dari kontribusi 
para Kiayi dan Ulama dalam menjaga 
kehidupan keagamaan yang harmonis,” 
kata Fahrizal.

 Menurutnya  saling mempercayai 
merupakan kunci dari keberhasilan 
setiap kegiatan yang diprogramkan.  
”Dan, itulah yang agama kita, Islam, 
ajarkan. Merujuk kepada para pen-
dahulu kita, mereka disatukan sebagai 
bangsa Indonesia karena semangat 
dan satu tujuan, Indonesia Merdeka,” 
katanya. (rma/rls/c1/rim)

Gubernur Ajak Ulama dan 
Umara Jaga Keharmonisan

Posisi Seni dalam Pendidikan di Indonesia

Bakat adalah sebuah potensi 
yang diasah sehingga memiliki 
hasil yang nyata. Pada dasarnya, 
setiap anak memiliki potensi seni. 
Permasalahannya, tidak semua 
anak mendapatkan pengajaran dan 
proses yang sesuai untuk 
meningkatkan potensinya itu. Jadi 
pada dasarnya semua manusia itu 

Oleh
Riyan Hidayatullah

  Dosen Prodi Pendidikan 
Musik FKIP Unila

  Mahasiswa Program Studi 

SELAMA 
bertahun-
tahun, ilmu 

eksakta dianggap 
sebagai indikator 
anak pintar. 
Sementara, seni 
mengindikasikan 
anak berbakat. 
Hanya sedikit yang 
berani mengatakan 
dengan tegas seni 
juga salah satu 
indikator anak yang 
cerdas, bukan hanya 
berbakat. 

Doktor Pendidikan Seni UNNES
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PADANG - Menteri Da-
lam Negeri (Mendagri) 
Muhammad Tito Karna-
vian mengancam akan me-
mangkas Dana Insentif 
Daerah (DID) bagi daerah 
yang realisasi vaksinasi Co-
vid-19 dosis pertamanya 
rendah di akhir tahun. Pa-
ling tidak, target yang harus 
terkejar adalah 70 persen.

“Bagi daerah yang tidak 
mencapai target 70 persen, 
akan kami evaluasi berupa 
teguran dan akan diberikan 
sanksi berupa disinsentif 
atau tidak akan diberikan 
tambahan Dana Insentif 
Daerah (DID). Sebaliknya, 
bagi daerah yang telah me-
menuhi target, akan kami 
usulkan kepada Kemente-
rian Keuangan untuk dibe-
rikan tambahan Dana In-
sentif Daerah dan Dana 
Alokasi Umum,” tegasnya 
dalam Rapat Koordinasi 
Strategi Percepatan Vaksi-
nasi di Auditorium Guber-
nuran Sumbar, Jumat (17/12). 

Selain itu, Mendagri me-

nekankan, jika suatu daerah 
angka capaian vaksinasi 
Covid-19-nya jomplang, 
maka akan mempengaruhi 
jumlah rata-rata nasional. 

“Karena itu, melihat Su-
matera Barat (Sumbar) ang-
ka capaian vaksinnya masih 
di bawah 70 persen, maka 
saya inisiatif untuk ke sini. 
Saya sudah melapor ke Pre-
siden, dan beliau minta un-
tuk ditingkatkan,” ungkapnya. 

Mendagri menambah-
kan, kedatangannya ke 
seluruh daerah di Indone-
sia, terutama yang capaian 
vaksin Covid-19 masih ren-
dah, merupakan tugas 
langsung dari Presiden. 

“Mendagri salah satu 
yang ditugaskan Presiden 
untuk mendorong pemda 
mempercepat vaksinasi. 
Selain Mendagri, Presiden 
menugaskan Menteri Kese-
hatan, Kapolri, Panglima 
TNI, Kepala BIN, dan Jaksa 
Agung secara bersama 
dengan stakeholder lainnya 
bergerak mendorong per-
cepatan vaksinasi,” ujarnya. 

Tito juga meminta ke-
pala daerah serius dalam 
melakukan percepatan 
vaksinasi Covid-19. Selain 
sebagai upaya melindungi 

masyarakat, hal ini juga 
merupakan instruksi Pre-
siden Joko Widodo yang 
menargetkan 70% masy-
arakat telah melakukan 
vaksinasi dosis pertama, 
hingga akhir tahun 2021. 
“Kita akan mengamati ke-
seriusan dari teman-teman 
kepala daerah,” tegasnya. 

Ia juga menjelaskan ala-
san kunjungan kerjanya ke 
sejumlah daerah, terutama 
daerah yang cakupan vaksi-
nasinya masih rendah se-
perti Sumatera Barat. 
Dengan keseriusan kepala 
daerah, diharapkan perce-
patan vaksinasi dapat se-
gera dilakukan. 

“Kita berharap di akhir 
tahun, Sumatera Barat su-
dah bisa mencapai 70%, 
bisa lebih, ini memerlukan 
kolaborasi dengan jajaran 
TNI/Polri, Pak Kabinda, Pak 
Danlamatal, semua berge-
rak, dan tolong DPRD du-
kung,” pintanya. 

Terkait keseriusan ini, 
Mendagri menyayangkan, 
sejumlah kepala daerah yang 
tampak tak hadir atau di-
wakilkan mengikuti Rapat 
Koordinasi Percepatan Vaksi-
nasi yang berlangsung di 
Sumatera Barat. Menurutnya, 

kehadiran kepala daerah 
atau pejabat yang dapat 
mengambil keputusan, 
sangat diperlukan dalam 
upaya percepatan vaksi-
nasi. 

“Saya menyayangkan 
ada beberapa kepala dae-
rah tidak hadir di acara ini, 
catat itu, tadi saya lihat 
Bupati Solok tidak hadir 
(diwakilkan), kemudian 
Wali Kota Payakumbuh 
juga tidak (hadir), wakilnya 
juga tidak, kemudian Wa-
li Kota Padang Panjang 
juga tidak hadir, kalau Wa-
kilnya (hadir), fine lah, 
Sekda nya juga okelah, 
kita ingin yang hadir ada-
lah yang mengambil kepu-
tusan karena harus berge-
rak cepat,” tandasnya. 

Dengan mengikuti Rapat 
Koordinasi Percepatan 
Vaksinasi, diharapkan ke-
pada daerah dan para peng-
ambil kebijakan di daerah 
mampu bekerja cepat dalam 
melakukan langkah-langkah 
akselerasi Vaksinasi. Men-
dagri juga ingin kepala 
daerah berkomitmen untuk 
melampaui target vaksi-
nasi sebesar 70 persen  se-
hingga masyarakat terlin-
dungi. (kmd/abd) 

MENGGALA - Untuk me-
ningkatkan daya saing dan 
percepatan pembangunan 
ekonomi, Pemkab Tulang-
bawang (Tuba) mulai mela-
kukan pemetaan melalui 
sosialisasi roadmap Sistem 
Inovasi Daerah (SIDa). 

Bupati Tuba Winarti 
melalui Sekretaris Kabupa-
ten (Sekab) Anthoni men-
gatakan roadmap SIDa dis-
usun pada tahun 2018 me-
nyesuaikan dengan rencana 
pembangunan jangka me-
nengah daerah (RPJMD) 
tahun 2017–2022. 

’’Kabupaten Tulangbawang 
lebih memfokuskan penen-
tuan prioritas program 
pembangunan dengan mela-
kukan pemetaan kerangka 
kawasan inovatif terintegrasi,” 
kata Anthoni, Jumat (17/12). 

Untuk menjamin keber-
langsungan hal tersebut, 
lanjut mantan kepala Bap-

peda Tuba itu, perlu dilaku-
kan hilirisasi klaster industri 
yang dituangkan dalam ren-
cana aksi penguatan SIDa 
Kabupaten Tuba. 

Adapun beberapa klaster 
yang dimaksud yakni klaster 
agribisnis perternakan, per-
tanian, pangan, perkebunan, 
dan perikanan berbasis agro 
ekowisata. Klaster-klaster 
tersebut diintegrasikan 
dengan pusat-pusat pertum-
buhan ekonomi yang meli-
puti Kecamatan Gedungme-
neng, Denteteladas, Rawa-
jitu Timur, serta kawasan 
pendukung di sekitarnya. 

Sekab Tuba melanjutkan, 
dalam penilaian Inovation 
Goverment Award (IGA) Tahun 
2021, data-data evidence yang 
perlu dilengkapi terdiri dari 
data tahun 2019 dan 2020. 

“Organisasi perangkat 
daerah (OPD) terkait harus 
bisa melengkapi kebutuhan 

data dan penyedia evidence 
sesuai indikator yang di-
minta dari 6 bobot dimensi 
pengukuran,” terangnya. 

Menurutnya, dalam pen-
capaian poin indeks ino-
vasi daerah, 25 program 
Bergerak Melayani Warga 
(BMW) yang menjadi program 
unggulan Kabupaten Tulang-
bawang sangat berperan. 

Diketahui, penguatan 
Sistem Inovasi Daerah sen-
diri merupakan pilar sistem 
inovasi nasional. Peningka-
tan daya saing dan pengu-
atan sistem inovasi sejalan 
dengan semangat pembangu-
nan dan sistem pemerinta-
han Indonesia yang otonomi. 

Arena daya saing nasional 
pilarnya adalah daya saing 
daerah. Untuk itu pemerin-
tah pusat terus mendorong 
daerah-daerah agar bisa 
meningkatkan daya saing 
melalui SIDa. (nal/c1/abd) 

TUBABA - Berdasarkan 
data manual hingga saat ini 
capaian vaksinasi di Kabu-
paten Tulangbawang Barat 
(Tubaba) sebanyak 74,6%. 
Meski demikian, berdasarkan 
data dasbor vaksinasi yang 
ada di Provinsi Lampung, 
capaian vaksinasi di Bumi 
Ragem Sai Mangi Wawai 
baru tercatat 55,4 persen. 

Selisih capaian sekitar 20 
persen tersebut terjadi lan-
taran data vaksinasi yang 
dilakukan oleh TNI dan 
Polri menggunakan V-car 
masing-masing. Yakni Polri 
dalam hal ini Polres Tubaba 

menggunakan V-Car Biddok-
kes Polda Lampung, sedang-
kan TNI menggunakan V-Car 
Kodim 0412/Lampung Uta-
ra (Lampura). 

“Selisih data itu cukup 
banyak mencapai 41 ribu 
orang, namun hal ini sedang 
kami upayakan agar data 
tersebut bisa masuk ke das-
bor Tulangbawang Barat 
Provinsi Lampung,” ungkap 
Kapolres Tubaba, AKBP. 
Sunhot P. Silalahi, S.H., di-
dampingi Kadiskes Tubaba, 
Majril, M.Kes  kepada Radar 
Lampung.

Dilanjutkan Sunhot, ba-

hwa pihaknya bersama 
dengan Pemkab Tubaba 
dalam hal ini Dinas Keseha-
tan akan membawa data 
tersebut ke Kementerian 
Kesehatan agar dapat terin-
put sebagai data Kabupaten 
Tubaba. 

Pihaknya optimis dan 
tahun 2021 ini siapa yang 
vaksin akan mencapai 75% 
lebih karena saat ini ini ber-
sama yang kedua ada dalam 
hal ini dinas kesehatan dan 
TNI terus melakukan sosia-
lisasi agar masyarakat lebih 
antusias melakukan vaksi-
nasi. (fei/c1/abd)

Petakan Kerangka 
Kawasan Inovatif Terintegrasi

Satgas Perbaiki Selisih 
Data Vaksinasi Covid-19 
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SOSIALISASI: Pemkab Tulangbawang melaksanakan sosialisasi roadmap penguatan Sistem Inovasi 
Daerah (SIDa) serta evaluasi pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID).

Mendagri Ancam 
Pangkas DID Pemda 

Jika Realisasi 
Vaksin Dosis 

Pertama Rendah

FOTO DOK. KEMENDAGRI

MEMBERI KETERANGAN: Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat memberikan keterangan pers usai rapat koordinasi strategi 
percepatan vaksinasi di auditorium gubernuran Sumbar, Jumat (17/12).
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SINGAPURA - Timnas 
Indonesia akan bertemu 
musuh bebuyutan Malaysia 
dalam lanjutan grup B Piala 
AFF 2020, Minggu (19/12), di 
Stadion Nasional Singapura 
(live RCTI, iNews, serta live 
streaming vidio.com dan RCTI+ 
pukul 19.30 WIB). Melihat peta 
persaingan grup B, Timnas 
Indonesia secara matematis 
hanya butuh hasil imbang saat 
bersua Malaysia pada laga 
terakhir untuk mengamankan 
tiket lolos ke semifinal. Hal 
ini juga mengacu asumsi 
bahwa dari laga lainnya, 
Vietnam bakal sanggup 
menundukkan Kamboja.

Peluang Indonesia untuk 
lolos memang terhitung lebih 
besar ketimbang kubu 
Malaysia yang dituntut wajib 
menang pada laga terakhir. 
Situasi tersebut tak lepas dari 
keberhasilan Tim Garuda 
menahan imbang tanpa gol 

sang juara bertahan Vietnam, 
yang di atas kertas bisa 
dibilang sebagai yang terkuat 
di grup ini. 

Sebaliknya, Malaysia 
dicukur 3 gol tanpa balas saat 
berjumpa Vietnam. Saat ini 
Indonesia memuncaki 
klasemen Grup B dengan 
bekal 7 poin. Jumlah poin 
yang sama juga dimiliki Viet-
nam, namun mereka kalah 
dari segi selisih gol. Sedang-
kan Malaysia menguntit di 
tangga ke-3, dengan koleksi 
6 poin. Usai bermain imbang 
tanpa gol kontra Vietnam, 
pelatih Timnas Indonesia 
Shin Tae-yong mengaku puas 
dengan performa tim 
asuhannya. 

Meski turun tanpa bebe-
rapa pemain kunci seperti 
Elkan Baggott, Egy Maulana 
Vikri, serta ditambah Ernando 
Ari yang cedera jelang laga, 
pada kenyataannya skuad 

Merah Putih sanggup me-
nahan gempuran sang juara 
bertahan. “Sebelum laga saya 
memang bilang kalau tidak 
menang, paling tidak harus 
seri. Vietnam tim terbaik, 
kalau dilihat dari sisi 
kemampuan, kita kurang dari 
Vietnam. Namun dari sisi 
mental kita lebih kuat, dan 
pemain melakukan pekerjaan 
dengan baik. Saya senang,” 
ujar Shin Tae-Yong dikutip 
dari laman resmi PSSI. 

“Sampai saat ini para 
pemain mengikuti filosofi 
sepak bola saya. Kemampuan 
para pemain juga semakin 
meningkat. Para pemain 
berusaha memahami taktik, 
saya bangga dan percaya tim 
ini semakin lama semakin 
baik,” imbuh pelatih berpas-
por Korea Selatan itu. Meski 
hanya butuh minimal hasil 
imbang, saat laga kontra 
Malaysia nanti Timnas Indo-

nesia tetap wajib memasang 
kewaspadaan tinggi. 

Di sisi lain, Timnas Indo-
nesia menjalani latihan pe-
mu lihan pada Kamis (16/12) 
di Stadion Bukit Gombak, 
Singapura. Latihan ini dilaku-
kan setelah bertanding 
melawan Vietnam pada Rabu 
(15/12). Selama 1,5 jam, 
pelatih Shin Tae-yong mem-
bagi menjadi dua kelompok 
tim. Kelompok pertama alias 
pemain yang bermain 
melawan Vietnam menjalani 
latihan pemulihan, sedangkan 
pemain yang tidak bermain 
latihan secara normal. 

Sementara itu, gelandang 
timnas Indonesia, Ricky 
Kambuaya mengatakan 
bahwa saat ini tim dalam 
kondisi siap untuk mengha-
dapi laga terakhir penyisihan 
grup B melawan Malaysia. 
Ia pun mengatakan bahwa 
pela tih sudah mem berikan 

materi bagaimana cara 
mengatasi Malaysia. “Pelatih 
memberikan menu latihan 
pemulihan dan beristirahat 
dengan cukup hari ini. 
Kondisi tim sangat baik dan 
semakin kompak. Melawan 
Malaysia kami tetap kerja 
keras, disiplin dan fokus agar 
dapat meraih kemenangan 
demi asa lolos ke babak semi 
final,” kata Ricky.

Secara statistik, Harimau 
Malaya  tercatat selalu me-
nang dalam dua pertemuan 
terakhir kontra Garuda. 
Dalam laga Kualifikasi Piala 
Dunia 2022 yang dihelat 5 
September 2019, Indonesia 
takluk 2-3 dari Malaysia di 
Stadion Gelora Bung Karno. 
Kemudian pada putaran 
berikutnya di Stadion Bukit 
Jalil tanggal 19 November 
2019, Indonesia menyerah 
2-0 di markas lawan. (trt/
rls/c1/nca)

GARUDA WAJIB WASPADA

LIVERPOOL - Pekan ke-
18 Liga Inggris bakal memang-
gungkan duel seru antara 
Tottenham Hotspur vs Liver-
pool, Minggu (20/12) dini 
hari WIB. Laga ini wajib di-
menangkan The Reds –julukan 
Liverpool– kalau ingin terus 
menempel Man chester City 
di puncak klasemen.

Saat ini, Liverpool berada 
di posisi kedua dengan 40 
poin, berselisih satu angka 
saja dari City yang ada di 
peringkat pertama. Di hari 
yang sama, City hanya akan 
melawan Newcastle United. 
Maka, laga lawan Tottenham 
menjadi sangat penting bagi 
pasukan Jurgen Klopp.

Jika merujuk performa 
Liverpool dengan rentetan 
kemenangan dan produk-
tivitas tim yang begitu tinggi, 
dengan rekor 73 gol dalam 
26 pertandingan di semua 
ajang, bisa dibilang Mohamed 
Salah dkk. layak diunggulkan 
pada laga ini.

Selain itu, The Reds yang 
selalu menang dalam delapan 
pertandingan terakhirnya di 
semua ajang juga selalu pulang 
membawa tiga poin dalam 

empat lawatan ter akhir nya ke 
kandang Totten ham. Secara 
keseluruhan, The Reds sudah 
tak terkalah kan dalam delapan 
perte muan melawan Totten-
ham. Rinciannya, tujuh kali 
menang dan sekali imbang. 
Meski demikian, Liverpool 
kali ini tak bisa jemawa atas 
Spurs.

Pasalnya, dalam delapan 
laga kandang terakhirnya di 
Liga Inggris, Harry Kane dkk 
mampu mengantongi enam 
kemenangan dengan cuma 
dua kali kalah. Tak main-
main, The Lilywhites bahkan 
mampu memberi kekalahan 
perdana buat Manchester 
City musim ini saat menang 
1-0 di Tottenham Stadium 
pada 15 Agustus 2021 lalu. 

Bukan cuma itu, Totten ham 
sejak ditangani Antonio Conte 
juga sudah tak pernah lagi 
mera sakan kalah. Total sudah 
tiga kemenangan dan satu 
imbang di Liga Premier Inggris. 
Maka dari itu, merujuk pada 
semua catatan di atas, dan 
kondisi skuad yang dipunya, 
besar kemung kinan duel kali 
ini bakal berkesudahan sama 
kuat. (vva/c1/nca)

Th e Reds Masih Perkasa

FOTO LIVERPOOL 

MASIH PEGANG REKOR: Pemain Liverpool menjalani sesi latihan 
sebelum melawan Tottenham Hotspur. Dari catatan pertemuan 
kedua tim, The Reds masih unggul.

FOTO PSSI 

WASPADA: Meski hanya butuh hasil imbang saat menghadapi Malaysia, Timnas Indonesia tetap harus waspada. Karena dari dua pertemuan terakhir, Indonesia belum 
pernah menang.

INDONESIAINDONESIA      VS      MALAYSIAMALAYSIA
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Terekam CCTV, Dua 
Remaja Dikeroyok

BANDARLAMPUNG – Video dua remaja di 
Bandarlampung menjadi korban pengeroyokan 
sekelompok orang tak dikenal terekam CCTV. 
Pe ristiwanya terjadi di samping Mal Simpur Ban-
darlampung, Jl. Jenderal Suprapto, Tanjung karang, 
Sabtu (11/12) malam. 

Dua remaja tersebut, Budhi Setya (18) dan Tio 
(18). Keduanya merupakan warga Jl. Dasamuka 
Gg. Pelita Muda Lk. 2/ RT 007, Sawahbrebes, 
Tan jungkarang Timur, Bandarlampung.

Dalam CCTV, kedua korban saat itu tengah 
berdiri di depan sebuah toko. Tak lama datang 
se ge  rom bolan pemuda menggunakan sepeda 
motor yang langsung menunjuk ke arah korban. 

Di antara pelaku juga sempat membanting 
helm korban dan langsung memukuli kedua kor-
ban secara beramai-ramai. Bahkan, salah satu 
korban sempat tak sadarkan diri usai diinjak pada 
bagian kepalanya. 

Ajak Nelayan 
Tangkap Ikan
dengan Ramah 

Lingkungan
BANDARLAMPUNG - Dinas Kelautan dan 

Perikanan (DKP) Bandarlampung terus me-
lakukan sosialisasi kepada para nelayan di 
pesisir agar dapat menangkap ikan dengan 
mengedepankan ramah lingkungan. Ini tidak 
lain untuk menjaga ekosistem laut khususnya 
di wilayah Bandarlampung. 

Sosialisasi yang dilakukan, terang Kepala 
DKP Bandarlampung Erwin, melalui penyu-
luhan berupa edukasi kepada kelompok, cara 
menang kap ikan dengan tidak menggunakan 
jaring harimau dan memakai bom, serta mengajak 
mengganti bahan bakar minyak ke bahan bakar 
gas untuk ukuran kapal yang kecil.

”Karena, nelayanan ini tergantung dengan 
alam. Jadi tujuannya untuk menekan biaya 
operasinal. Misalnya kalau pakai solar sehari 
Rp100 ribu, tapi dengan gas gak sampai setengah-
nya. Juga untuk menjaga ekosistem laut karena 
tumpahan minyak bisa mencemari laut dan 
alat tangkap yang tidak ramah ling kungan akan 
merusak ekosistem laut,” ujarnya, Jumat (17/12).

Ditambahkannya, dengan garis pantai 27 
km yang dimiliki Kota Bandarlampung, pihaknya 
mencatat ada 778 orang nelayan dengan 63 
kelompok yang tersebar di sepanjang pesisir 
kota ini.

BANDARLAMPUNG - Jelang pera-
yaan Natal dan tahun baru (Nataru) 
2022, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) 
Polda Lampung telah melakukan per-
siapan pengamanan. Khususnya dalam 
mengantisipasi arus mudik dan balik 
mulai 24 Desember 2021 hingga 2 
Januari 2022. 

Tidak hanya itu. Direktur Lalu Lintas 
(Dirlantas) Polda Lampung Kombes 
Raden Romdhon mengatakan pihaknya 

juga akan melakukan pengetatan 
syarat bagi para pelaku perjalanan. 
’’Jadi, mereka harus sudah vaksin dosis 
lengkap dan ada rapid test antigen 
negatif. Kami juga akan melakukan 
cek rapid antigen acak sekaligus me-
layani vaksinasi di beberapa rest area 
dan Pelabuhan Bakauheni,” katanya, 
Jumat (17/12).

Sesuai petunjuk teknis pengamanan 
Nataru yang keluarkan Kapolri Jenderal 

Sigit Prabowo, pelayanan kegiatan 
Nataru harus dilakukan secara simpatik 
dan humanis. 

”Intinya dalam peng amanan Nataru 
ini tidak dilakukan putar balik juga 
penyekatan,” tukasnya. 

Namun demiian, pihaknya meng-
imbau kepada masyarakat untuk tidak 
mudik. ”Demi keselamatan kita ber-
sama. Antisipasi jangan sampai ada 
gelombang ketiga Covid 19. Kita juga 

antisipasi BMKG yang juga katanya 
akan ada tsunami di Selat Sunda,” 
jelasnya. 

Untuk itu, Polda Lampung dalam 
hal ini juga bersama Pemerintah Pro-
vinsi (Pemprov) Lampung akan men-
dirikan pos penanganan bencana 
darurat. ”Masyarakat juga diimbau 
untuk jangan berwisata ke pantai pada 
tahun baru,” pungkasnya. (ang/c1/
rim)

FOTO M. TEGAR MUJAHID/RADAR LAMPUNG

UNTUK DIJUAL: Warga di sentra perajin kerupuk kemplang, Kampung Skip Rahayu, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumiwaras, Bandarlampung, tengah memanggang 
kemplang olahannya, Jumat (17/12).

Ditlantas Lakukan 
Pengetatan Syarat

Imbau Masyarakat Tidak Mudik dan Jangan Berwisata ke Pantai

DALAM 
PENYELIDIKAN
Peristiwa 
pengeroyokan 
di Jl. Jenderal 
Suprapto, 
Tanjungkarang, 
Bandarlampung, 
Sabtu (11/12) 
malam.

FOTO IST 
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