Acara
Pelepasan
Jabatan
Danramil 0621-24 Kecamatan
Jasinga
JASINGA, (TB) – Acara Pelepasan jabatan Komando Rayon Militer
(Koramil) 0621-24 Kecamatan Jasinga Kapten Arm Agus RZ
diiringi rasa kehilangan yang amat mendalam oleh jajaran
Koramil berserta tamu undangan.
Hal ini diungkapkan oleh tamu undangan dari Kapolsek Jasinga
AKP Fajar Hidayat saat memberikan sambutan sembari pemberian
cendramata.
“Dalam rangka pelepasan jabatan
Danramil dan pemindahan tugas Danramil ke tempat baru saya
merasa kehilangan tanpa ada dari rekan-rekan TNI rasanya
hampa, serasa berjalan satu kaki. Tetapi
demikian, kami tetap bersinergi,” tutur Fajar dalam
sambutannya, Selasa (24/5/2022).
Ia menambahkan, walaupun bersama beliau (Kapten Arm Agus RZred) baru bersama sekitar 4 bulanan lebih koordinasi dan
sinergi berjalan baik menjalankan program – program
pemerintah.
“Tetap program pemerintah kami berkolaborasi apapun bentuknya.
Seperti percepatan vaksinasi,” tuturnya.
Ditempat yang sama, Kapten Arm Agus RZ sangat berterimakasih
kepada semua stakeholder yang telah bersama-sama melaksanakan
program pemerintah secara baik.
“Program kami bersama Muspika di wilayah membicarakan potensipotensi yang ada di wilayah seperti halnya pembuatan biogas
dari limbah kotoran hewan kerbau
sebagai teknologi tepat guna, wisata alam Curug Bandung

Pangradin yang sempat dibicarakan,” ungkapnya
Selain itu, program yang telah dilaksanakan berdasarkan dari
Komando Distrik Militer (Kodim)
mulai dari pembinaan masyarakat, mendukung program pemerintah
daerah percepatan vaksinasi Covid-19 serta program – program
pemberdayaan masyarakat lainnya.
Diketahui, Kapten Arm Agus RZ
mendapatkan perintah tugas baru ke Komando Rayon Militer
(Koramil) 2121/Cibungbulang.
Sementara pantauan wartawan di lokasi, Asosiasi Pemerintah
Desa wilayah Kecamatan Jasinga, Komite Nasional Pemuda
Indonesia (KNPI- PK Jasinga), tokoh agama dan tokoh masyarakat
turut hadir dalam acara Pelepasan Komando Rayon Militer
Jasinga. (Hendy)

Bupati Pesawaran Minta Muli
Mekhanai Terpilih Promosikan
Potensi Wisata Bumi Andan
Jejama
PESAWARAN, (TB) – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, meminta
kepada Muli Mekhanai Tahun 2022 yang terpilih, agar ikut dalam
mempromosikan segala potensi wisata yang ada serta
menyampaikan segala pembangunan yang telah, sedang berjalan
maupun yang akan dilakukan di Bumi Andan Jejama.
Hal ini disampaikan Dendi pada acara Grand Final pemilihan
Muli Mekhanai Kabupaten Pesawaran tahun 2022 di Gedung Adora

Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedongtataan.
“Pada hakikatnya, Muli Mekhanai yang terpilih adalah duta dari
Kabupaten Pesawaran yang harus bisa menyampaikan segala
pembangunan dan potensi yang ada, serta nantinya kalian akan
mewakili Pesawaran dalam ajang pemilihan muli mekhanai tingkat
Provinsi Lampung, dan semoga bisa sampai tingkat nasional,”
ujarnya, Senin 23 Mei 2022, malam
Maka dari itu, lanjutnya, para peserta yang mengikuti ajang
ini harus memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang luas berbagai
bidang, mulai dari seluk beluk Kabupaten Pesawaran, pernakpernik, adat dan budaya yang ada.
“Selain itu, kalian juga harus memahami segala kebijakankebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, serta hasilhasil pembangunan, hal ini akan menjadi modal dasar untuk
kalian untuk mempromosikan dan menginformasikannya kepada
masyarakat maupun berbagai pihak lainnya,” ujar dia.
Dirinya mengatakan, saat ini Pesawaran membutuhkan duta duta
pariwisata yang muda, berkualitas, berkarakter, memiliki daya
saing dan kompetensi yang tinggi serta berwawasan pariwisata.
“Dengan kiprah para dewan juri yang ada pada malam hari ini,
kami meyakini muli mekhanai yang terpilih hari ini akan sesuai
dengan harapan Pemkab Pesawaran serta masyarakat Bumi Andan
Jejama, yaitu generasi muda sebagai duta pariwisata yang
unggul dan profesional, serta proaktif dalam mempromosikan
Kabupaten Pesawaran ke khalayak luar,” Pungkasnya.
( Oby / Rif )

Ekstrakurikuler
Robotika
Hadir di MIN 5 Bandar Lampung
BANDAR LAMPUNG, (TB) – Ekstrakurikuler robotika MIN 5 Bandar
Lampung akan dipersiapkan untuk membentuk siswa menjadi
trainer teknologi.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala MIN 5 Bandar Lampung
Junaidy, S.Pd., M. Kes kepada Awak Media, Senin (23/5/2022).
Junaidy menjelaskan, training of trainer (TOT) robotika MIN 5
Bandar Lampung diadakan untuk menjawab perkembangan di era
digital saat ini.
Menurutnya, guru juga harus di-upgrade keilmuannya tentang
robotika.
Bahkan ia berencana mengirim siswa MIN 5 untuk mengikuti lomba
robotika di Jakarta dan Korea.
Kepala Kemenag Bandar Lampung Drs. H. Makmur, M.Ag berharap
siswa MIN 5 Bandar Lampung bisa mendapat gelar dalam kejuaraan
robotika.
“Dalam urusan teknologi, Kemenag sangat mendukung apa yang
dilakukan oleh MIN 5 Bandar Lampung. Kami berharap berharap
mereka menjadi siswa madrasah yang hebat dan menjadi
percontohan madrasah lainnya,” kata Makmur.
Dilain kesempatan Andriana salah seorang Guru Racer robotic
Indonesia Menjelaskan Perkembangan Dunia Robotika dan
Pentingnya Pembelajaran Robotika ini merupakan kegiatankegiatan yang positif.
Menyasar siswa dan guru MIN 5 Bandar Lampung, pembelajaran
mengenai robotika ini diharapkan dapat melatih kreativitas
siswa dalam membuat suatu benda sesuai dengan imajinasi
mereka. Pembelajaran robotika juga dapat melatih metode

berpikir efektif karena siswa secara langsung juga belajar
untuk menyelesaikan masalah secara runtut dan logis.
Tak hanya itu, pembelajaran robot juga dapat meningkatkan
wawasan dan pengetahuan tentang teknologi, melatih keahlian
berorganisasi dengan adanya pembagian tugas dalam tim, dan
melatih fokus karena merakit robot membutuhkan perhatian yang
tinggi dalam memadukan atau memasang setiap komponennya.
“Kalau salah pasang komponen, nanti robot tidak bisa
bergerak,” ujar Andriana.
Pembelajaran robotika dapat dimulai dari tiga bagian
yaitu elektronik, mekanik, dan pemrograman. Setelah itu,
dapat merakit robot yang sederhana dan mudah seperti
transporter yang berfungsi mengangkut barang, robot

dasar
siswa
robot
line

tracer yang bergerak dengan mengikuti garis jalan, atau bisa
juga robot soccer yang bisa bermain sepak bola.
Saat ini, pembelajaran robotika sejak dini banyak diterapkan
di berbagai negara seperti Inggris. Hal ini disebabkan potensi
berkembangnya teknologi robot yang sangat besar di masa depan.
Salah satu contohnya adalah dunia industri yang mulai
menggunakan robot sebagai pembantu tenaga manusia di proses
produksi untuk menjangkau tingkat produktivitas dan efisiensi
yang lebih tinggi.
Di akhir, lelaki yang mengenakan baju merah itu menegaskan
agar siswa mencoba dan memulai terlebih dahulu. Kalau pun
siswa tidak memiliki kemampuan perhitungan dan kreativitas
yang tinggi, hal tersebut bisa diasah seiring berjalannya
proses perakitan robot. “Yang penting ada minat atau kecintaan
terhadap robotika,” Tandasnya.( Dr )

Tersangka Kasus Suap Bupati
Bogor Nonaktif Ade Yasin,
Diduga “Palak” Kontraktor
Untuk Suap BPK
JAKARTA, (TB) – KPK terus mengusut dugaan adanya kongkalikong
pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat, Hendra Nur Rahmatullah
Karwita (HNRK) dengan tiga anak buah Bupati Bogor Non Aktif
Ade Yasin, yakni Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor,
Ihsan Ayatullah (IA) dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor,
Rizki Taufik (RT), Terkait pengurusan laporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021.
Selain itu diduga ada juga kongkalikong terkait pengurusan
laporan keuangan janggal beberapa proyek di Dinas PUPR
Kabupaten Bogor yang ikut ditelusuri penyidik KPK lewat saksi
pegawai honorer BPK Perwakilan Jawa Barat, M Wijaksana alias
Iman dan seorang Sopir, Tantan Septian.
“KPK terus mendalami kepada dua saksi
dugaan adanya beberapa pertemuaan
tersangka IA dan tersangka RT untuk
sebagai dana operasional Tim Auditor
sebut Ali Fikri.

tersebut terkait dengan
tersangka HNRK dengan
menerima sejumlah uang
BPK Perwakilan Jabar,”

Tersangka dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) Bupati
Bogor nonaktif, Ade Yasin, demi mendapatkan Predikat Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) diduga telah “memalak” sejumlah
pengusaha atau kontraktor yang mengerjakan proyek di Kabupaten
Bogor, untuk menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Jawa Barat. Hal tersebut terkuak berdasarkan pendalaman yang
dilakukan KPK dari pemeriksaan ke empat orang saksi, yakni
Sekretaris KONI Kabupaten Bogor, Rieke Iskandar alias Akew,
Direktur Utama PT Kemang Bangun Persada, Sunaryo, Direktur PT

Sabrina Jaya Abadi, Sabri Amirudin dan seorang wiraswasta
yakni Krisna Candra Januari alias Kris pada, Jumat 20 Mei 2022
lalu.
“Keempat saksi didalami pengetahuannya terkait dengan dugaan
perintah dari tersangka AY untuk mengumpulkan sejumlah uang
dari beberapa kontraktor yang mengerjakan proyek di Pemkab
Bogor,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara (Plt. Jubir) KPK, Ali
Fikri, melalui keterangan tertulis Senin 23 Mei 2022.
Lanjut Ali Fikri, KPK memastikan permintaan uang kepada
kontraktor yang dilakukan Ade Yasin bakal diproses sesuai
aturan yang berlaku, tegasnya.
Diketahui sebelumnya Bupati Bogor non aktif, Ade Yasin berikut
11 orang lainnya diciduk KPK dalam operasi tangkap tangan
(OTT) di kawasan puncak bogor beberapa waktu lalu
terkait dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap
pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun
anggaran 2021.
Dari 12 orang yang ditangkap tersebut, KPK telah menetapkan
delapan tersangka yakni, Bupati Bogor, Ade Yasin, Sekretaris
Dinas (Sekdis) PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam (MA),
Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah
(IA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kabupaten
Bogor, Rizki Taufik (RT). Mereka ditetapkan sebagai tersangka
pemberi suap.
Sedangkan empat tersangka penerima suap, mereka pegawai BPK
Perwakilan Jawa Barat. Masing-masing, Anthon Merdiansyah
(ATM), Arko Mulawan (AM), Hendra Nur Rahmatullah Karwita
(HNRK), dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah (GGTR). (Red)

Dendi Ramadhona Hadiri Temu
Karya Ke – VII Karang Taruna
Kota Bandar Lampung
BANDAR LAMPUNG, (TB) – Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung
Dendi Ramadhona menghadiri acara Pembukaan Temu Karya Ke – VII
Karang Taruna Kota Bandar Lampung dalam rangka Pemilihan Ketua
dan Pengurus Karang Taruna Kota Bandar Lampung Masa Bhakti
2022 – 2027.
Dalam sambutannya, Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung Dendi
Ramadhona mengatakan, saat ini membentuk program kerja lima
tahunan, dan juga menentukan siapa yang memimpin karang taruna
Bandarlampung periode 2022-2027.
“Karang Taruna ini independen, suara hari ini suara kader
kecamatan, kalau sudah ditentukan satu calon, maka nanti akan
ditentukan dalam sidang pleno,” kata Dendi, Senin 23 Mei 2022.
“Kalau calonnya lebih dari satu itu keputusan dari Karang
Taruna kecamatan, provinsi sifatnya memberikan peluang seluruh
karang taruna,” timpalnya.
Sementara itu, Wali kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan,
dengan digelar Temu Karya Karang Taruna yang ke tujuh ini, Ia
berharap Karang Taruna bisa berkolaborasi dengan Kota Bandar
Lampung.
“Bandar Lampung ini untuk kepemudaan sudah berjalan bersama
dengan BEM Unila dan Cipayung plus. Ditambah lagi dengan
Karang Taruna jadi saya harap seluruh organisasi pemuda bisa
bekerjasama memberikan yang terbaik untuk Bandarlampung,” kata
dia.
Dirinya berharap, siapapun yang akan terpilih, pemerintah akan
mensuport baik Karang Taruna Provinsi maupun Bandar Lampung.

“Kalau sudah bersatu, apa yang tidak bisa kita lakukan dengan
baik,” pungkasnya.
Diketahui, setelah dilakukan tahapan persidangan yang dipimpin
Ferry Fauzin dan sekretaris Novi Balga, secara aklamasi 20
Ketua Karang Taruna Kecamatan se-Kota Bandarlampung, memilih
Rahmawati Herdian, sebagai Ketua Karang Taruna Kota
Bandarlampung periode 2022-2027.(Dr )

Pimpin Apel Perdana Sulpakar
Minta
ASN
Tingkatkan
Kedisiplinan
MESUJI, (TB) Penjabat (Pj) Bupati Mesuji Sulpakar memimpin
pelaksanaan Apel Pagi perdana pasca di lantik Gubernur Lampung
Arinal Djunaidi kemarin.
Apel perdana tersebut di hadiri para pimpinan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian, dan staf dilingkup
Pemkab Mesuji.
Sulpakar berpesan agar para ASN di lingkungan Pemkab Mesuji
lebih meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja termasuk hadir
tepat waktu.
“Saya minta lebih disiplin, saya tidak mau kalau sudah
waktunya apel masih ada yang keluar masuk pintu gerbang di
lingkungan Pemkab, masuk waktu apel harus langsung ditutup dan
kita fokus melaksanakan apel. Ujar Sulpakar dalam menyampaikan
pesannya.
Saat memimpin apel tersebut Sulpakar juga meminta untuk
bersama-sama menjaga kebersihan di sekitar lingkungannya

masing-masing.
Ia juga mengajak kepada seluruh peserta apel untuk memberikan
contoh kepada warga masyarakat Mesuji selalu hidup bersih dan
peduli terhadap lingkungan.
Usai melaksanakan apel Sulpakar bersama para pejabat
dilingkungan Pemkab Mesuji menggelar Rapat di Aula kantor
Bupati.

Diduga Korsleting Listrik
Satu Rumah Warga di Desa
Tajur Ludes Terbakar
PESAWARAN, (TB) – Sebuah rumah milik Mata Isa (80) warga Dusun
Kampung Sawah Desa Tajur Kecamatan Punduh Pedada kabupaten
Pesawaran Ludes terbakar api, Senin (23/5/2022).
Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik.
Kostiah salah satu warga saksi mata mengatakan bahwa kejadian
kebakaran itu terjadi sekitar pukul 11.15 Wib.
“Tiba – tiba api berasal dari atap rumah dan langsung
membesar,”Katanya.
Sementara Nawawi kepala Desa Tajur Kecamatan Punduh Pedada
saat di konfirmasi mengatakan insiden tersebut terjadi di duga
diakibatkan oleh korsleting arus listrik.
“Tidak ada korban jiwa di karenakan pemilik rumah sedang di
luar rumah saat kejadian tersebut terjadi, namun karena api
cepat menjalar ke seluruh bagian rumah mengakibatkan kerugian
material mencapai puluhan juta rupiah,”Ujarnya.

Terpisah Camat Punduh Pedada Zulkifli Nuh saat di hubungi
melalui telpon selulernya membenarkan musibah kebakaran yang
terjadi, rumah milik bapak Mat Isa.
“Untuk saat ini kerugian belum bisa kami tafsirkan, tapi
mencapai hingga puluhan juta rupiah, kerena rumah berikut
seisinya habis terbakar. Dan kejadian ini sudah di laporkan ke
dinas terkait dinas sosial kabupaten Pesawaran,”
Pungkasnya.(Red)
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LAMPUNG, (TB) – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melantik
mengambil Sumpah Jabatan tiga Penjabat (Pj) Bupati untuk
Kabupaten Pringsewu, Mesuji dan Tulang Bawang Barat (Tubaba),
di Balai Keratun, Komplek Perkantoran Gubernur Lampung, Minggu
(22/5/2022).
Pada kegiatan tersebut Gubernur melantik Sulpakar Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sebagai Pj Bupati
Mesuji, kemudian Adi Erlansyah Kepala Bappenda Provinsi
Lampung sebagai Pj Bupati Pringsewu, dan Zaidirina Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tertinggal (PMDT) Lampung
sebagai Pj bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba).
Adapun pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.18-1228 Tahun 2022,
Kemudian Nomor : 131.18-1229 Tahun 2022 dan Nomor 131.18-1230
Tahun 2022, Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Pringsewu,
Penjabat Bupati Mesuji, dan Penjabat Bupati Tulang Bawang

Barat Provinsi Lampung.
Menurut Gubernur, kegiatan hari ini merupakan pemenuhan atas
ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam hal pengisian kekosongan
jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mesuji, Tulang
Bawang Barat dan Pringsewu, yang habis masa jabatannya pada
tanggal 22 Mei 2022.
Sementara, tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah yang habis masa jabatannya pada Tahun
2022, 2023
dan 2024, akan dilaksanakan bersamaan dengan Tahapan Pemilihan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
Selain melantik dan mengambil sumpah jabatan, pada kegiatan
tersebut juga dilakukan serah terima jabatan dari Bupati yang
telah habis masa jabatannya kepada Pj Bupati.
Dalam sambutannya, Gubernur mengucapkan terimakasih yang
sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Sujadi
Saddat dan Wakilnya Fauzi, kemudian Bupati Tulang Bawang Barat
Umar Ahmad dan Wakilnya Fauzi Hasan, dan Bupati Mesuji Saply
TH dan Wakilnya Haryati Cendralela yang telah selesai masa
jabatannya.
“Atas pengabdian yang telah Saudara-saudara berikan selama ini
di masing-masing daerah. Tidak dapat dipungkiri, bahwa
kemajuan daerah Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang
Barat dan Kabupaten Pringsewu
yang telah dicapai hingga saat ini, merupakan hasil kerja
keras, buah pemikiran, cipta, rasa dan
karsa yang telah Saudara-Saudara curahkan, oleh karenanya atas
nama Pemerintah Provinsi Lampung saya mengucapkan Terimakasih
dan Penghargaan yang setinggi-tingginya,” ucap Gubernur.
Selanjutnya kepada para pejabat struktural Pemerintah Provinsi
Lampung yang baru saja dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan

sebagai Penjabat Bupati, Gubernur ingatkan bahwa Jabatan ini
bersifat sementara.
Oleh karenanya Gubernur meminta untuk segera menyesuaikan
diri, menetapkan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan
dalam menjaga harmonisasi daerah, menjaga kondusifitas
kehidupan bermasyarakat, mempercepat pemenuhan pelayanan
publik, serta merealisasikan pembangunan daerah yang telah
ditetapkan sebelumnya dalam
Rencana Strategis maupun Rencana Kerja Daerah, demi
terwujudnya Masyarakat Lampung Berjaya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga mengingatkan bahwa
Penjabat Kepala Daerah, memiliki peran,
fungsi dan kewenangan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan
peraturan perundang- undangan.
Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Penjabat Kepala
Daerah dilarang untuk :
1. Melakukan mutasi pegawai;
2. Membatalkan perijinan yang telah
dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya
dan/atau mengeluarkan perijinan yang
bertentangan dengan yang dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya;
3. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang
bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
4. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan
penyelenggaraan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
Selain hal tersebut, menurut Gubernur terdapat sejumlah tugas
penting dan strategis untuk segera ditangani dan dilaksanakan
Penjabat Bupati yaitu Menyelenggarakan pemerintahan daerah di
Kabupaten dan Memfasilitasi Tahapan Pemilukada di wilayahnya

masing-masing.
“Selanjutnya beberapa pokok yang perlu
saya sampaikan kepada Penjabat Bupati yang baru dilantik dalam
kesempatan yaitu,” lanjutnya
“Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di kabupaten masingmasing sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku,
kemudian Menjaga dan menciptakan hubungan dan
iklim yang kondusif antar tatanan
Forkopimda, Parpol dan seluruh lapisan
masyarakat sehingga penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan di Kabupaten dapat
berjalan lancar, aman dan tertib.
dan yang terakhir Menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara
(ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,”
papar Gubernur.
Kemudian, selain itu Gubernur juga meminta kepada segenap
jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, DPRD Kabupaten,
perangkat daerah, tokoh masyarakat, maupun unsur-unsur lintas
sektoral
lainnya yang ada di Kabupaten Mesuji,
Kabupaten Tulangbawang Barat dan Kabupaten Pringsewu, untuk
senantiasa mendukung Penjabat Bupati yang baru saja dilantik
dalam melaksanakan pembangunan dan mengelola
pemerintahan di masing-masing daerah.
Kemudian terkait Kebijakan perpanjangan atas Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau yang lebih sering
disingkat dengan PPKM, yang untuk sementara
akan berakhir pada tanggal 23 Mei 2022 dengan mempertimbangkan
kondisi faktual tingkat paparan Covid-19 dan pencapaian
vaksinasi bagi masyarakat, Gubernur meminta untuk tetap
menjaga pola hidup sehat.
“Di masa transisi ini, Saya menghimbau

kepada segenap institusi serta warga masyarakat Provinsi
Lampung sampai di pedesaan, untuk tetap antisipatif serta
menjaga kebiasaan pola hidup bersih dan sehat dalam segala
aktifitas kesehariannya,”Pungkasnya.
(Dr / Humas)

Tanah Longsor di Cijeruk, 4
Warga Meninggal Dunia
BOGOR, (TB) – Hujan yang mengguyur Kabupaten Bogor telah
mengakibatkan tanah longsor di sejumlah desa di Kecamatan
Cijeruk, pada Sabtu (21/5/2022). Sejumlah rumah roboh dan
empat orang meninggal akibat bencana tersebut.
Di Desa Cigombong, Kecamatan Cijeruk, akibat tanah longsor
tersebut rumah kontrakan milik H Djunaidi tertimbun, sedangkan
rumah milik Wahyu Dwi Nugraha terbawa longsoran tanah.
Kapolsek Cijeruk, Kompol Sumijo mengungkapkan, beberapa rumah
mengalami kerusakan akibat longsor tersebut. Sementara, warga
di sekitar lokasi kejadian saat ini sudah dievakuasi ke tempat
yang lebih aman.
Pada waktu yang sama, di Kampung Pasir Pogor, Desa Cipelang
Kecamatan Cijeruk juga terjadi longsor yang menimpa rumah.
Sebanyak empat orang dikabarkan meninggal akibat tertimbun
longsoran tersebut.
“Empat orang dikabarkan meninggal dunia. Atas nama Uum (70),
Neng (28), Apis (5) dan Odoy (45),” ujar warga di lokasi
kejadian.
Kasi Kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor, M Adam mengatakan, ada

tiga rumah warga Cijeruk yang tertimpa longsor saat ini.
“Sementara data yang saya dapat ada tiga rumah,” ungkap Adam.
(rif)

KNPI
Lampung
Promosikan
Budaya di Kongres Pemuda ke
XVI Malut
TERNATE, (TB) – DPD KNPI Lampung mendapat kesempatan
mempromosikan adat budaya dan produk kreatif khas Bumi Ruwai
Jurai pada penutupan Kongres Pemuda ke XVI KNPI di Kota
Ternate, Provinsi Maluku Utara, Sabtu, (22/5/2022).
Kopiah motif Lampung dan souvenir Tugu Bambu karya UMKM
kreatif binaan DPD KNPI Provinsi Lampung menjadi kado istimewa
Ketua Umum KNPI terpilih Haris Pertama, Gubernur Maluku Utara
KH Abdul Ghani Kasuba, dan Ketua KNPI Maluku Utara Imanullah.
Kopiah khas motif Lampung terbuat dari pelepah pohon pinang
diserahkan Ketua DPD KNPI Lampung Iqbal Ardiansyah kepada
Ketua Umum KNPI terpilih periode 2022-2025 Haris Pertama,
Gubernur Malut, dan Ketua DPD KNPI Maluku Utara Imanullah.
Kemudian souvenir Tugu Bambu khas Kabupaten Pringsewu, Lampung
diberikan oleh Ketua Umum KNPI Haris Pertama kepada Gubernur
Maluku Utara KH Abdul Ghani Kasuba. Kado istimewa ini sebagai
cinderamata ucapan terimakasih atas suksesnya penyelenggaraan
Kongres Pemuda ke XVI di Ternate, Maluku Utara.
Ketua KNPI Lampung Iqbal Ardiansyah mengatakan kopiah motif
Lampung ini terbuat dari pelepah pohon pinang.

“Ini merupakan kerajinan tradisional karya anak muda Lampung
yang tergabung dalam UMKM binaan KNPI Lampung. Kami bersyukur
bisa menjadi cinderamata pada kongres pemuda. Ini juga sebagai
wujud mengibarkan budaya Lampung kepada para tokoh pemuda se
Indonesia di kancah nasional,” Kata Bung Iqbal, sapaan
akrabnya.
Menurutnya, kopiah ini juga produk yang menjadi juara dalam
lomba UMKM yang dilaksanakan Kemenparekraf RI.
Sementara souvenir tugu bambu merupakan miniatur Kabupaten
Pringsewu di Lampung yang berarti bambu seribu. “Semoga bisa
memperkuat silaturahmi antara Lampung dan Maluku Utara,”
ujarnya.
Selain itu, Iqbal juga bersyukur pada penutupan Kongres Pemuda
ke XVI KNPI, delegasi Lampung mendapatkan amanah untuk
memimpin doa yang dilakukan oleh Ketua DPD KNPI Pringsewu
Matrohupi.
Terpilih Aklamasi
Pada kongres pemuda ke XVI KNPI, Haris Pertama terpilih secara
aklamasi dengan mendapat dukungan 34 DPD KNPI se-Indonesia dan
seluruh OKP yang berhimpun di KNPI.
Pimpinan sidang Muhammad Nur Haq mengatakan hanya satu bakal
calon sehingga pimpinan sidang langsung melakukan penetapan
bakal calon menjadi calon ketua umum DPP KNPI masa bhakti
2022-2025.
“Karena hanya ada satu kandidat, maka dengan demikian kita
tidak lagi melakukan pemilihan. Kita langsung menetapkan ketum
terpilih periode bhakti 2022-2025 adalah Bung Haris Pertama SH
sekaligus ketua formatur,” tegas presidium sidang.
Sementara, Ketua Umum terpilih Haris Pertama berterimakasih
kepada panitia DPP dan DPD KNPI Maluku Utara yang telah
menyukseskan kongres pemuda XVI.

“Semoga hasil kongres ini menjadi yang terbaik dan saya
berterimakasih kepada 34 DPD dan OKP yang berhimpun
alhamdulillah tetap solid tiga tahun ke depan bisa
mengembalikan kejayaan pemuda,” Pungkasnya. ( Dr )

