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Janji  Politik 
Walikota

dan Wakil 
Walikota

Metro

Kota Pendidikan, dan Wisata Keluarga
Wisata keluarga dalam 
pencanangan era 

kepemimpinan Pairin-Djohan 
ada peningkatan, tapi itu bukan 
gerakan pemerintah melainkan 
gerakan warga”.

Hal tersebut, selaras dengan visi-
misi yang tertuang dalam RPJMD 
(Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah D a erah).

Walikota Metro, H. Achmad Pairin, 
S.Sos menyam pai kan ada tiga poin 
strategi pembang unan yang harus 
dil anjutkan, yakni ur usan 
Pendidikan, Wisata Keluarga, dan 
Kota Literasi.

“Saya meng klaim dan yakni 
janji politik su dah terpenuhi, dan 
akan di lan jutkan di pen gunjung 
awal Tahun Anggaran 2021 
berakhirnya masa jabatan saya 
pada Febuari 2021 mendatang, 
tepatnya saat satu periode bersama 
Wakil Walikota Metro (Djohan Red).   

Meskipun ada pe mangkasan ang-
garan untuk penanganan Covid-19, 

kita optimis janji politik saat kampaye 
saya tepati untuk wara Kota Metro,” 

ungkap no- mer wahid di Bu-
mi Sai Wa- wai meng aw ali 
w a w a n - cara eksklusif 
dengan harian metr-

odeadine, di ruang kerjanya, Senin 
(06/07/2020).

Lebih lanjut, kata Pairin arah 
pembangu nan destinasi wisata 
yang di kembangkan Pemkot 
Metro adalah wahana wisata 
Flyingfox Sumbersari Bantul, dan 
Dam Raman, dan sejumlah tempat 
lainnya yang memiliki potensi 
menarik para pengunjung untuk 
datang ke Ko ta Metro, sep erti 
Ta man Merdeka, Samber Park, 
dan masih banyak lagi.

“Jadi terkait dengan wahana 
flyingfox, wisata dam raman, dan 

Ada tiga destinasi wisata yang 
dikembangkan Pemkot Metro. Wisata 

Raman Asri, Bumi Perkemahan Sumbersari 
Bantul, dan Samber Park. Lalu ada 40 pelaku 
usaha ekonomi kreatif yang dibina, dan 
jumlah kunjungan wisata juga melebihi 
target. Artinya, urusan pariwisata didukung 
dengan pelaksanaan empat program dengan 
tiga indikator kinerja outcome dengan 
capaian kinerja sebesar 101,6 persen atau 
dengan predikat kinerja sangat tinggi”.

Tri Hendriyanto, ST,.M.M                      
Kepala Disporapar Kota Metro

Dharma Setyawan 
Penggerak Ekonomi 
Kreatif @Payungi 
Yosomulyo.

Dari 68 capaian kinerja progam 
pembangunan sudah 98 persen 

teralisasi, karna hanya ada dua yang 
tidak tercapai yakni penyebabnya angka 
partisipasi murni (APM) SMP, dan 
kematian ibu saat melahirkan”.

Ir. Bangkit Haryo Utomo, MT.                          
Kepala Bappeda Kota Metro

NPD Ujian Nasional Kota Metro 
menepati urutan diatas nilai rata-

rata Nasional, dan nilai uji kompetensi guru 
(UKG) juga diatas nilai rata-rata. Artinya 
urusan wajib pendidikan dicapai melalui 27 

indikator kinerja dengan capaian kinerja 
rata-rata sebesar 113,72 persen atau 

dengan predikat kinerja sangat tinggi”

Ir. Ria Andari,.M.Pd.                  
Kepala Disdikbud Kota Metro

Saya tidak begitu mengikuti 
perkembangan janji politiknya. Tapi 

menurut saya, Kota Pendidikan yang di bangun 
biasa saja tidak ada proggres yang menonjol, 
termasuk pembangunan wisata keluarga 
belum ada manfaat positif untuk masyarakat 
Bumi Sai Wawai”.

M. Ridho Syah Putra              
Pendiri Keluarga Besar 
Mahasiswa Kota Metro

Dipengunjung berahir masa jabatannya, sebagai Walikota Metro dan Wakil Walikota 
Metro periode 2016-2021 mendatang, seperti diketahui salah satu janji poli-

tiknya adalah saat kampanye PAIDJO (Pairin-Djohan) menebar janji 
untuk membangun kota pedidikan dan destinasi wisata keluarga ber-

basis ekonomi kerakyatan belandasan pembangunan partisipatif.
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ISI DILUAR TANGGUNGJAWAB PERCETAKAN

LAMPUNG UTARA - PLT. 
Bupati Lampung Utara, Budi 
Utomo, SE., MM melantik Drs. 
Lekok, MM selaku Pejabat 
Pimpinan Tinggi Pratama 
sebagai Sekretaris Daerah 
Kabupaten Lampung Utara 
dan Hendry, SH.,MH sebagai 
Kepala Dinas Perdagangan 
serta Tomi Suciadi sebagai 
Kepala Dinas Lingkungan Hi-
dup. Bertempat di Ruang Tapis 
Sekretariat Kabupaten Lamp-
ung Utara. Senin (06/07/ 2020).

Budi Utomo, SE., MM 
membacakan surat keputusan 
Bupati Lampung Utara dilan-
jutkan dengan pengambilan 
Sumpah Jabatan Pejabat Pimp-
inan Tinggi Pratama sebagai 
Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lampung Utara dan Pejabat 
Pimpinan Tinggi Pratama 
Eselon IIB kemudian penanda-
tanganan Berita Acara Pengan-
gkatan Sumpah Jabatan.

Dalam sambutannya, PLT. 
Bupati Lampura mengucapkan 

selamat kepada para pejabat 
yang telah di lantik dan men-
jelaskan bahwa pelaksanaan 
dan pengambilan Sumpah 
Jabatan telah melalui prosedur 
dan mekanisme berdasarkan 
peraturan perundang-undan-
g an yang berlaku.

"Jabatan yang diemban 
merupakan amanah yang 
harus dijaga dan dilaksanakan 
dengan sebaik-baiknya serta 
kejujuran dan keikhlasan. 
Oleh karenanya, semua itu 

harus dijawab dengan Pres-
tasi," Tegasnya.

Turut hadir dalam acara 
tersebut, Gubernur Lampung 
yang diwakili oleh Asisten I 
Bidang Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat, Ketua 
DPRD Kabupaten Lampung 
Utara, Pj. Sekdakab Lampura, 
Staf Ahli, Tenaga Ahli, Kepala 
SKPD Lampura.

PLT. Bupati Lampura juga 
mengajak kepada seluruh 
Aparatur Sipil Negara (ASN) 

untuk tidak bekerja secara biasa 
- biasa saja tetapi harus bekerja 
secara luar biasa untuk kepent-
ingan dan pelayanan pada 
masyarakat yang lebih optimal.

"Sekali lagi kami ucapkan 
selamat kepada Bapak Drs. 
Lekok, MM. Semoga dengan 
pengalaman, disiplin dan 
ilmu yang dimiliki bisa dan 
mampu menggerakkan organ-
isasi pemerintahanan ini 
menjadi lebih baik," Tutupnya. 

(AW)

METRO - LSM GMBI( Ge-
ra kan Masyarakat Bawah 
Indonesia) Wilter Lampung 
Distrik Kota Metro melantik 
Kepengurusan tingkat Kec-
amatan, Kelompok Swadaya 
Masyarakat (KSM) Metro 
Selatan, Kamis (9/7/2020).

Ketua GMBI Kota Metro, 
Eko Joko Susilo mengatakan 
bahwa, semoga KSM Metro 
Selatan dapat menjalankan 
roda organ isasi sesuai ADRT 
(Anggaran Dasar Rumah Tan-

gga).
"Jadi tujuan GMBI diben-

tuk untuk mengangkat harkat 
dan marabat masyarakat ba-
wah yang termarjinalkan dan 
membantu masyarakat yang 
terzolimi, sehingga masyara-
kat bawah tersebut berdaya 
dan sama-sama mendapat 
hak yang sama seperti ma-
syarakat lainnya,"ungkapnya, 
seperti rekaman yang diterima 
metrodeadline.com.

Hak yang di maksud, kata 

Eko mencakup hak bidang 
hukum maupun dibidang 
pemberdayaaan ekonomi.

"Saya berharap KSM Metro 
Selatan yang diketua oleh 
saudara Pagi Untoro bisa 
menjalankan sesuai dengan 
visi-misi LSM GMBI. Tentunya 
sesuai dengan ADRT yang 
sudah kita sepakati. Dimana 
GMBI dibentuk untuk meng-
angkat harkat dan martabat 
masyatakat bawah," pungkas-
nya. (Red)

KSM GMBI Metro Selatan Dilantik

PESAWARAN- Pasar Desa 
Kalirejo Kecamatan Negri 
Katon Kabupaten Pesawaran 
Lampung diresmikan Lang-
sung Oleh Bupati Pesawaran 
Dendi Ramadhona, Untuk 
itu Saya Berharap dengan 
diresmi kan  Pasar tradisional 
ini Masy arakat Kalirejo agar 
dapat Kom itmen untuk dapat 
Memb esar kan pasar tersebut, 
Kamis (02/07/2020).

Bupati Pesawaran Meyam-
paikan, dalam hal ini kita  
m en andakan komitmen dan 
juga keseriusan Pemkab Pes-
awaran dalam membangun 
dan membesarkan pasar-
pasar tradisional Kusus nya 
untuk masyarakat Sesuai 
dengan komitmen awal 
dirinya dengan asosiasi 
pedagang pasar yang ada di 

kabupaten tersebut. 
Dari total 29 pasar tradisio-

nal yang ada di Pesawaran, 
21 diantaranya dibangun pada 
masa kepemimpinan saya 

dan tidak ada pasar ataupun 
wa rung modern yang 
dibangun pada saat saya 
memimpin dan Sejak awal 
saya pun sudah komitmen 

pada asosiasi peda gang pasar 
di Kabupaten Pesa waran.

“jadi saya tidak mengizi-
nkan warung-warung modern 
untuk dibuka di Pesawaran, 

Jadi se mua warung modern 
yang ada di Pesawaran 
dibangun sebe lum saya, tetapi 
bukan berarti warung modern 
yang ada untuk tutup,Tapi 
saya biarkan saja, jelas Dendi.

Dengan ada nya pasar 
tradi sional tersrbut Sangat 
lah pengaruh yang besar untuk 
perekonomian masyarakat 
jadi  masyarakat pun dapat 
beraktivitas berjualan dengan 
begitu  roda perekonomian 
did esa dapat bergerak,tutup 
Dendi.

Selain itu Bupati Pesawaran 
dalam Peresmian pasar 
Kalirejo Kecamatan Negrika-
ton, Juga  menyerahkan bantu-
an sebanyak 115 paket semba-
ko dan juga satu unit gerobak 
dorong serta satu gerobak 
motor. (Anton)

Bupati Pesawaran Resmikan Pasar Tradisional

Sekdakab Lampura Lekok Disumpah Alquran

METRO - Wakil Gubernur 
Lampung Chusnunia Chalim 
(Nunik) meminta kepada para 
pedagang untuk terus memakai 
masker untuk mencegah 
penyebaran Corona Virus 
Disease (Covid-19) di kawasan 
pasar.

Hal tersebut diungkapkan 
Nunik saat membagikan masker 
kepada para pedagang dan 
pembeli di Pasar Cendrawasih 
Kota Metro, Rabu (08/07/2020).

 “Saya minta kepada para 
pedagang yang menerima 
bantuan masker agar terus 
digunakan untuk pencegahan 
Covid-19, sehingga tidak 
menularkan kepada pembeli 
ataupun pedagang lainnya,” 
ujar Wagub Nunik.

Pada kesempatan yang sama 
Walikota Metro Achmad Pairin, 
mengatakan kunjungan ini 
bertujuan untuk menghidupkan 
lagi pasar. Sehingga ekonomi 
kerakyatan bisa berjalan 
semestinya.

 “Dengan adanya wabah 
Covid-19 ditakutkan perekono-
mian menurun, namun di Kota 
Metro tidak terlalu berpen-
garuh,” kata Pairin (*).

Wakil Gubernur Lampung Kunjungi Pasar Metro

TANGGAMUS -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kabupaten Tanggamus, menggelar Rapat paripurna 
penyampaian tentang pertanggung jawaban pelaksanaan 
APBD Kabupaten Tanggamus tahun 2019. Bertempat di 
ruang rapat DPRD setempat. Selasa 30/06/2020.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Tanggamus 
Heri Agus Setiawan, dan di hadiri oleh Bupati Tanggamus Hj. 
Dewi Handajani SE.MM, Wabup Hi. AM. Syafii S.Ag serta 
jajaran Forkopimda, asisten, Stap Ahli, Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD), serta Camat Di Kabupaten Tanggamus.

Bupati Kabupaten Tanggamus Hj. Dewi Handajani, SE,MM  
dalam dalam laporannya menyampaikan bahwa laporan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang di sampaikan 
ini merupakan amanah Pasal 320 Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan 
bahwa Kepala Daerah  menyampaikan Ranperda tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan 
dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah 
tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
dimaksud, dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk 
mendapat persetujuan bersama.

" Dan seperti telah kita ketahui bahwa pada Hari 
Jum'at Tanggal 26 Juni 2020, Pemerintah Kabupaten Tanggamus 
kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan 
keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus tahun 
2019. Ini merupakan kali kelima bagi Tanggamus mendapat 
WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,"jelasnya.

Lanjut Bupati, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
pada hakekatnya merupakan Penjabaran Kuantitatif dari 
tujuan dan Sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan 
fungsi perangkat daerah, sehingga anggaran daerah merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses perencanaan 
Pembangunan Daerah. Oleh sebab itu, kemajuan serta 
keberhasilan berbagai kegiatan baik yang berhubungan dengan 
pemerintah tugas-tugas maupun tugas-tugas pembangunan 
dapat pula tercermin dalam perkembangan keuangan. (Adi)

DPRD Tanggamus Gelar 
Rapat Paripurna Pertanggung 
Jawaban APBD 2019
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PARIWARA

LAMPUNG TENGAH - DPRD 
Lampung Tengah (Lamteng) 
menggelar rapat paripurna per-
setujuan bersama Rancangan 
Peraturan Daerah (Raperda) 
ten tang Laporan Per tanggung-
jawaban Pelaksanaan APBD 
(LPPA) Tahun 2019, di gedung 
de wan setempat, Rabu (8/7/20-
20).

Rapat paripurna dipimpin 
langsung Ketua DPRD Lamteng 
Sumarsono, didampingi Wakil 
Ketua III Muslim Anshori, para 
Anggota Dewan dan Sekretaris 
DPRD Syamsi Roly.

Turut hadir pula Bupati Lam-
teng Loekman Djoyosoemarto, 
di dampingi Pj. Sekretaris Daerah 
(Sekda) Hanibal, para Asisten 
dan Staf Ahli Bupati, para Kepala 
Dinas, Bagian dan Bidang, serta 
Jajaran Forkopimda setempat.

Dalam sambutannya, Bupati 
Loekman menyampaikan bahwa 
pandangan Badan Anggaran 
DPRD yang bersifat konstruktif 
semata-mata untuk perbaikan 
dan kemajuan pembangunan 
daerah, serta kesejahteraan 
masyarakat Lamteng.

Menanggapi pandangan um-
um pertanyaan, kritik dan saran, 
serta masukan dari Badan Angg-
aran DPRD Lamteng sebagai 
ma s ukan untuk perbaikan kede-
pan sebagai berikut:

I. PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Daerah Kabupa-

ten Lampung Tengah Tahun 
Ang garan 2019 ditetapkan sebe-
sar 2,635 triliun lebih, terealisasi 
sebesar 2,588 triliun lebih atau 
98.24% dibanding target yang 

ditetapkan dalam APBD.
Sementara untuk sektor 

Penda patan Asli Daerah (PAD) 
Pemerintah Daerah telah berhasil 
mencapai realisasi sebesar 
193,634 milyar lebih dari target 
yang ditetapkan sebesar 191,362 
milyar lebih, atau lebih sebesar 
101,19%.

“PAD kita sudah terealisasi 
lebih dari target. Namun kedepan-
nya kami akan terus berupaya 
meningkatkan pendapatan dari 
segala sektor. Khusus untuk 
PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 
akan disesuaikan dengan tarif 
NJOP. Kami akan mengkaji lebih 
dalam dikarenakan akan berd-
ampak terhadap masyarakat 
Lamteng,” ujar Loekman.

Kemudian, lanjut bupati, 
berkenaan dengan pendapatan 
Rumah Sakit Umum Daerah 
Demang Sepulau Raya (RSUD 

DSR) Lamteng, pihaknya akan 
terus memotivasi pihak terkait 
agar dapat meningkatkan pelaya-
nan keamanan dan penatausa-
haan keuangan rumah sakit.

II. BELANJA DAERAH
Target belanja Tahun Anggaran 

2019 ditetapkan sebesar 2,774 
triliun lebih, terealisasi sebesar 
2,529 triliun lebih atau sebesar 
91,16%. Realisasi antara Penda-
patan dan Belanja terdapat sur-
plus 59,745 milyar lebih, sedan-
gkan penerimaan pembiayaan 
dikurangi pengeluaran pembiaya-
an terdapat pembiayaan netto 
sebesar 140,264 milyar lebih, 
sehingga sisa lebih pembiayaan 
anggaran (SILPA) sebesar 200,-
010 milyar lebih.

Atas rekomendasi Badan 
Ang garan DPRD, Pemerintah 
Daerah melalu Inspektorat Lam-

teng akan melakukan pemb inaan 
dan pengawasan terhadap OPD 
dalam hal penanganan pekerjaan 
fisik, mulai dari perencanaan 
sampai dengan pekerjaan 
dilapangan, sehingga hasil yang 
dicapai bisa maksimal.

Kemudian akan memperha-
tikan rekomendasi Badan Angga-
ran DPRD Lamteng untuk mem-
be rikan sanksi sesuai dengan 
aturan yang berlaku kepada 
pihak ketiga yang tidak kooperatif 
menyelesaikan pekerjaannya, 
dan memonitoring serta melaku-
kan pembinaan secara berkala 
untuk peningkatan kerja Jajaran 
OPD.

“Untuk penyusunan dan 
perencanaan anggaran, kita 
berpedoman pada aturan dan 
undang-undang yang berlaku. 
Kita akan upayakan Iebih cermat 
Iagi sehingga dalam pelaksanaan-

nya akan berdampak positif pada 
masyarakat, dan tidak menim-
bulkan kerugian negara,” ungkap 
bupati.

Sedangkan temuan dari Reses 
DPRD Lamteng mengenai pem-
bangunan Infrastruktur jalan 
yang tidak bertahan lama, Bupati 
Loekman akan menindaklanjuti 
dan berkoordinasi dengan OPD 
terkait, sehingga perencanaan 
Tahun Anggaran 2021 akan Iebih 
efektif dan efesien.

“Kita melalui Inspektorat Lam-
teng akan melakukan peng awa-
san dan pengendalian terhadap 
OPD sehingga program dan 
kegiatan dapat tercapai sesuai 
target yang telah ditentukan,” 
tegasnya.

III. PEMBIAYAAN
Nilai Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran (SILPA) Kabupaten 

Lampung Tengah sebesar 
200,010 milyar lebih, yang terdiri 
dari Kas Daerah sebesar 181,142 
milyar lebih, Kas Dana JKN 
Puskesmas sebesar 8,968 milyar 
lebih, dan Kas Badan Layanan 
Umum Daerah Demang Sepulau 
Raya sebesar 1,302 milyar lebih, 
serta Kas di BOS sebesar 8,597 
milyar lebih.

 Atas saran, masukan dan 
kritik Badan Anggaran DPRD 
Lamteng terhadap Raperda LPPA 
Tahun 2019 tersebut, kami telah 
berupaya maksimal dengan 
meningkatkan pendapatan dan 
belanja daerah yang terukur, 
sehingga dari tahun ketahun 
mengalami peningkatan, 
sedangkan untuk belanja tidak 
semua yang dianggarkan dapat 
terealisasi.

 Hal ini dikarenakan adanya 
penghematan, efesiensi serta 
Iebih mengutamakan kepentingan 
masyarakat terkait saran dan 
masukan Badan Anggaran 
terhadap LPPA 2019. Sehingga 
kedepan apa yang menjadi 
rekomendasi DPRD akan 
ditindaklanjuti.

“Kita telah berupaya maksimal 
melaksanakan APBD 2019 
dengan baik sesuai aturan yang 
berlaku. Namun dengan segala 
kerendahan hati kami menyadari 
bahwa masih banyak yang perlu 
diperbaiki dan perlu ditingkatkan 
dari berbagai aspek. Kami pun 
memberikan apresiasi atas saran 
dan masukan Badan Anggaran 
DPRD, dengan harapan Kabu-
paten Lampung Tengah kedepan 
menjadi lebih baik lagi,” pung-
kasnya. (Adv)

DPRD LAMTENG SETUJUI RAPERDA LPPA APBD 2019

LAMPUNG TENGAH - Dalam rangka 
membahas tentang Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), DPRD Kabupaten Ogan 
Komering Ulu (OKU) Timur melakukan  
kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD 
Lampung Tengah (Lamteng), Kamis 
(2/7/2020).

Kunjungan para wakil rakyat tersebut 
dipimpin langsung oleh Ketua DPRD 
OKU Timur H. Beni Devitson, bersama 
Ketua dan Anggota Komisi I dan III DPRD 
setempat.

Kedatangan mereka disambut 
langsung oleh Sekretaris DPRD (Sekwan) 
Lamteng, H. Syamsi Roli beserta 
Jajarannya.

Syamsi Roli menjelaskan, study 
banding DPRD OKU Timu untuk 
membahas beberapa program kerja, 
terutama dalam hal peningkatan PAD 

masing-masing kabupaten.
“Banyak pembahasan serta tukar 

pendapat yang dikaji dalam pertemuan 
ini, diantaranya pembahasan tentang 
rencana kerja serta peningkatan PAD 
masing-masing kabupaten dari berbagai 
sektor,” ujar Sekwan.

Selain itu, lanjut Syamsi Roli, ada 
pembahasan lainnya seputar Forkopimda, 
seperti hubungan internal antara unsur 
pimpinan dan anggota DPRD, dan 
hubungan antara legislatif dan eksekutif.=

“Kita juga membahas mengenai 
penganggaran persiapan jelang pemilihan 
kepala daerah (Pilkada) 9 Desember 
2020 mendatang,” ungkapnya.

Pantauan dilokasi, diakhir pertemuan 
kedua lembaga tersebut, masing-masing 
DPRD memberikan cinderamata yang 
ditutup dengan foto bersama.(Advetorial)

BAHAS PAD,  DPRD LAMTENG TERIMA KUNKER
DPRD OKU TIMUR SUMATERA SELATAN
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LAMPUNG TENGAH - DPRD Lampung 
Tengah (Lamteng) menggelar Rapat 
Paripurna Penyampaian Laporan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(LPPA) Tahun 2019, di Gedung Dewan 
setempat, Rabu (24/6/2020).

Rapat Paripurna dipimpin langsung 
oleh Ketua DPRD Lamteng Sumarsono, 
didampingi Wakil Ketua I Yulius Heri, 
Wakil Ketua II Firdaus Ali, Wakil Ketua III 
Muslim Anshori, para Anggota Dewan 
dan Sekretaris DPRD Lamteng Syamsi 
Roli.

Paripurna juga turut dihadiri Bupati 
Lamteng Loekman Djoyosoemarto, para 
Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala 
SKPD dan Jajaran Forkopimda Lampung 
Tengah.

Dalam sambutannya, Bupati Lamteng 
mengatakan bahwa LPPA merupakan 
manifestasi dari pelaksanaan berbagai 
tugas yang telah diIakukan dan 
diIaksanakan, baik di bidang pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan yang 
tertuang dalam APBD Kabupaten Lampung 
Tengah Tahun 2019.

Sementara laporan keuangan 
Kabupaten Lampung Tengah sebagai 
manifestasi pertanggungjawaban yang 
kami sampaikan ini didasarkan pada pasal 
31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, dan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah yang menyebutkan 
bahwa:

1. Kepala Daerah menyampaikan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
kepada DPRD dengan dilampiri laporan 
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan paling lambat enam 
bulan setelah tahun anggaran berakhir. 
Laporan keuangan dimaksud paling sedikit 
meliputi, Laporan Realisasi Anggaran, 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, 
Neraca, Laporan Operasional, Laporan 
Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, 
dan Catatan Atas Laporan Keuangan 
yang dilampiri dengan ikhtisar Iaporan 
keuangan BUMD.

Memperhatikan ketentuan diatas, 
maka Pemerintah Kabupaten Lampung 
Tengah telah menyusun Laporan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
Tahun 2019 dengan berpedoman pada 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemben-

daharaan Negara, Undang-undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan.

Kemudian Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 
2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah.

Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 
18 Tahun 2018 Tanggal 27 Desember 
2018 tentang APBD Tahun 2019,  Peraturan 
Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 
29 Agustus 2019 tentang Perubahan APBD 
Tahun 2019, dan Peraturan Bupati Lampung 
Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tanggal 
28 Desember 2018 tentang Penjabaran 
APBD Tahun 2019.

Sebagaimana kita ketahui bersama 
bahwa Badan Pemeriksa Keuangan  
Republik Indonesia Perwakilan Lampung 
telah melakukan audit atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung 
Tengah Tahun Anggaran 2019. Atas 
kerjasama semua pihak baik eksekutif 
maupun legislatif atas pemeriksaan tersebut 
sesuaj dengan LHP Nomor 22.AILHP/
XVIII BLP/06/2020 tanggal 4 Juni 2020.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia Perwakilan Lampung menyatakan 
bahwa laporan keuangan Pemerintah 
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 
telah disajikan secara wajar dalam semua 
hal yang bersifat material, dan mendapatkan 
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 
Ini berarti dalam dua tahun berturut-turut 
kita dapat mempertahankan predikat WTP 
tersebut.

Sementara Posisi Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 
pertanggal 31 Desember 2019 yang meliputi 
Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan 
Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan 
Operasional , Laporan Arus Kas dan 
Perubahan Ekuitas telah disajikan sesuai 
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

“Kita juga telah berusaha maksimal 
melaksanakan APBD Tahun 2019 sesuai 
dengan kebijakan yang teIah ditetapkan 
bersama melalui perencanaan, 
penganggaran dan pelaksanaan 
pembangunan, yang diselenggarakan 
secara terkoordinasi, terpadu, teratur dan 

terukur berdasarkan ketentuan yang 
berlaku,” ujar Bupati. Berikut rincian 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 
Lampung Tengah Tahun 2019.

PAD yang terdiri dari Pendapatan 
Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi 
Daerah, serta Pendapatan Hasil 
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 
dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah sesuai 
dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
terealisasi sebesar Rp193.634.175.310,21 
(seratus sembilan puluh tiga milyar enam 
ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh 
puluh lima ribu tiga ratus sepuluh rupiah 
dua puluh satu sen).

“Pendapatan transfer yang terdiri dari 
Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya 
Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus, Dana Penyesuaian, Alokasi Dana 
Desa/Kampung dan Pendapatan Bagi 
Hasil Pajak Dari Provinsi sesuai dengan 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 
terealisasi sebesar Rp2.251.406.005.749,11 
(dua trilyun dua ratus Iima puluh satu 
milyar empat ratus enam juta Iima ribu 
tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah 
sebelas sen),”jelasnya.

 Lain-lain pendapatan daerah yang 
sah sesuai dengan Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA) terealisasi sebesar 
Rp143.809.387.379,05 (seratus empat 
puluh tiga milyar delapan ratus sembilan 
juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu 
tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah 
Iima sen).

Selanjutnya Belanja Daerah Kabupaten 
Lampung Tengah yang terdiri dari Belanja 
Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak 
Terduga, Belanja Transfer Bagi Hasil 
Pendapatan dan Belanja Transfer Bantuan 
Keuangan terealisasi sebesar Rp2.529. 
103. 615.744,36 (dua trilyun Iima ratus 
dua puluh sembilan milyar seratus tiga 
jum enam ratus Iima belas ribu tujuh ratus 
empat puluh empat rupiah tiga puluh enam 
sen).

Pembiayaan Netto Kabupaten Lampung 
Tengah Tahun Anggaran 2019 terealisasi 
sebesar Rp140.264.890.282,15 (seratus 
empat puluh milyar dua ratus enam puluh 
empat juta delapan ratus sembilan puluh 
ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah 
Iima belas sen).

Dari hasil surplus antara pendapatan 
dengan belanja dan pembiayaan bersih 
maka diperoleh Sisa Lebih Perhitungan 
Anggaran (SILPA) Tahun 2019 sebesar 
Rp200.010.842.976,16 (dua ratus milyar 
sepuluh juta delapan ratus empat puluh 

dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam 
rupiah enam belas sen).

Kemudian Laporan Perubahan Saldo 
Anggaran Lebih Per 31 Desember 2019 
yang terdiri dari:

Saldo anggaran lebih awal dan 
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai 
Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 
sebesar Rp139.955.278.082,15 (seratus 
tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus 
lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh 
delapan ribu delapan puluh dua rupiah 
Iima belas sen).

 Sisa lebih pembiayaan anggaran 
Tahun 2019 sebesar Rp200.010.842.976,16 
(dua ratus milyar sepuluh juta delapan 
ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus 
tujuh puluh enam rupiah enam belas sen) 
mengalami kenaikan 42,91% atau sebesar 
Rp60.055.564.894,01 (enam puluh milyar 
Iima puluh Iima juta Iima ratus enam puluh 
empat ribu delapan ratus sembilan puluh 
empat rupiah satu sen) dari tahun 2018.

Rincian SILPA terdiri dari Kas Daerah 
sebesar Rp181.142.323.755.23 (seratus 
delapan puluh satu milyar seratus empat 
puluh dua juta tiga ratus dun puluh tiga 
ribu tujuh ratus lima puluh Iima rupiah 
dua puluh tiga sen).

 Kas Dana JKN Puskesmas sebesar 
Rp8.968.504.972,00 (delapan milyar 
sembilan ratus enam puluh delapan juta 
lima ratus empat ribu sembilan ratus tujuh 
puluh dua rupiah).

 Kas Badan Layanan Umum Daerah 
Demang Sepulau Raya sebesar 
Rp1.302.042.798,93 (satu milyar tiga ratus 
dua juta empat puluh dua ribu tujuh ratus 
sembilan puluh delapan rupiah sembilan 
puluh tiga sen).

Kas di BOS sebesar Rp8.59 7. 
971. 450,00 (delapan milyar Iima ratus 
sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus 
tujuh puluh satu ribu empat ratus Iima 
puluh rupiah).

Sedangkan untuk posisi keuangan 
berdasarkan Neraca Kabupaten Lampung 
Tengah Pertanggal 31 Desember 2019 
sebagai berikut.

Jumlah Aset Kabupaten Lampung 
Tengah sebesar Rp3.267.504.094.249,08 
(tiga trilyun dua ratus enam puluh tujuh 
milyar Iima ratus empat juta sembilan 
puluh empat ribu dua ratus empat puluh 
sembilan rupiah delapan sen).

Jumlah Kewajiban Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lampung Tengah sebesar 
Rp31.999.440.769,59 (tiga puluh satu 
milyar sembilan ratus sembilan puluh 

sembilan juta empat ratus empat puluh 
ribu tujuh ratus enam puluh sembilan 
rupiah Iima puluh sembilan sen).

Jumlah Ekuitas sebesar Rp3.235. 
50 4.653.479,49 (tiga trilyun dua ratus 
tiga puluh lima milyar Iima ratus empat 
juta enam ratus Iima puluh tiga ribu empat 
ratus tuiuh puluh sembilan rupiah empat 
puluh sembilan sen).

Kemudia untuk Posisi Laporan 
Operasional Pertanggal 31 Desember 
2019 sebagai berikut. Pendapatan Laporan 
Operasional Kabupaten Lampung Tengah 
yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, 
Pendapatan Transfer, Lain-Iain Pendapatan 
Daerah yang sah sesuai dengan Laporan 
Operasional (LO) sebesar Rp2.269 
. 290.260.814,67 (dua trilyun dua ratus 
enam puluh sembilan milyar dua ratus 
sembilan puluh juta dua ratus enam puluh 
ribu delapan ratus empat belas rupiah 
enam puluh tujuh sen).

 Beban Laporan Operasional Kabupaten 
Lampung Tengah yang terdiri dari beban 
operasi, beban transfer, dan beban Iuar 
biasa tercapai

sebesar Rp2.249.699.462.345.65 (dua 
trilyun dua ratus empat puluh sembilan 
milyar enam ratus sembilan puluh sembilan 
juta empat ratus enam puluh dua ribu 
tiga ratus empat puluh Iima rupiah enam 
puluh lima sen).

Dari pendapatan Iaporan operasional 
dan beban operasional tersebut maka 
didapat surplus Iaporan operasional tahun 
2019 sebesar Rp19.590.798.469,02 
(sembilan belas milyar Iima ratus sembilan 
puluh juta tujuh ratus sembilan puluh 
delapan ribu empat ratus enam puluh 
sembilan dua sen).

Berdasarkan Laporan Arus Kas Kabu-
paten Lampung Tengah Per 31 Desember 
2019, saldo akhir kas sebesar Rp200 
. 010.842.976,16 (dua ratus milyar sepuluh 
juta delapan ratus empat puluh dua ribu 
sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah 
enam belas sen), yang terdiri dari.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 
dari penerimaan dan pengeluaran sebesar 
Rp405.832.066.590,16 (empat ratus lima 
milyar delapan ratus tiga puluh dua juta 
enam puluh enam ribu lima ratus sembilan 
puluh rupiah enam belas sen).

Arus Kas Bersih dari Aktivitas lnvestasi 
Aset Non Keuangan yaitu dengan adanya 
penjualan aset dan pengeluaran atas 
belanja modal selama tahun 2019 dengan 
nilai minus sebesar Rp347.086.113.896,15 
(tiga ratus empat puluh tujuh milyar delapan 

puluh enam juta seratus tiga belas ribu 
delapan ratus sembilan puluh enam rupiah 
Iima belas sen).

Arus Kas saldo awal yaitu dengan 
adanya penerimaan pembiayaan tahun 
2019 sebesar Rp140.609.114.544,15 
(seratus empat puluh tujuh puluh sembilan 
rupiah empat puluh sembilan sen).

Saldo akhir kas pertanggal 31 Desem-
ber 2019 sebesar Rp200 .01 0 .  8 42.976,16 
(dua ratus milyar sepuluh juta delapan 
ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus 
tujuh puluh enam rupiah enam belas sen).

Dari saldo akhir kas tersebut terdapat 
pembatasan kas sebesar Rp29.234. 
156. 043,00 (dua puluh sembilan milyar 
dua ratus tiga puluh empat juta seratus 
lima puluh enam ribu empat puluh tiga 
rupiah), yang merupakan Dana Alokasi 
Khusus Fisik dan Non Fisik serta Dana 
Non Kapitasi JKN.

Selanjutnya Laporan Perubahan 
Ekuitas Per 31 Desember 2019 sebesar 
Rp3.235.504.653.479,49 (tiga trilyun dua 
ratus tiga puluh lima milyar Iima ratus 
empat juta enam ratus Iima puluh tiga 
ribu empat ratus tujuh puluh sembilan 
rupiah empat puluh sembilan sen), dengan 
uraian sebagai berikut:

Saldo awal ekuitas sebesar Rp3.215.83-
7. 5 3 3. 86 8,00 (tiga trilyun dua ratus lima 
belas milyar delapan ratus tiga puluh 
tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu 
delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

Surplus terhadap Laporan Oprasional 
sebesar Rp18.612.674.719,02 (delapan 
belas milyar enam ratus dua belas juta 
enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh 
ratus sembilan belas rupiah dua sen).

Dampak Komulatif Perubahan Kebijak-
sanaan Mendasar dikarenakan dengan 
penyusutan aset tetap, kontruksi dalam 
pekerjaan menjadi aset tetap gedung dan 
koreksi kapitalusasi aset M39 dengan 
nilal sebesar Rp1.054.444.892,47 (satu 
milyar llma puluh empat juta empat ratus 
empat puluh empat rlbu delapan ratus 
sembilan puluh dua rupiah empat puluh 
tujuh sen).

Demikianlah beberapa hal yang dapat 
kami sampaikan dalam pengantar Laporan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 
secara lengkap dan terinci. “Laporan ini 
juga telah kami sampaikan terlebih dahulu 
kepada DPRD Lamteng untuk dapat 
dipelajari dan dibahas, sehingga dalam 
waktu dekat dapat ditetapkan menjadi 
Peraturan Daerah,” pungkasnya. (Adv)

DPRD Lampung Tegah Gelar Rapat Paripurna LPPA APBD 2019

LAMPUNG TIMUR - Men-
yikapi indikasi tidak dilakuk-
annya pemasangan Lampu 
Halangan Penerbangan (LHP) 
atau Aviation Abstruction 
Light (AAL) pada menara PT. 
Indosat setinggi 72 meter yang 
dibangun pada sekitar tahun 
1995 berlokasi di Dusun Tegal 
Sari Desa Pasar Sukadana 
Kecamatan Sukadana, Hasan 
teknisi PT. Indosat Propinsi 
Lampung mengatakan nanti 
pihaknya akan memasang 
dan untuk sementara sedang 
mengajukan permohonan 
penggantian LHP atau AAM 
yang dikatakannya putus 
tersebut.

“Insnyaasllah di pasang 
nanti, lagi di ajukan, itu lampu 
tower sudah ada, mungkin, 
boklamnya putus,” kelit Hasan 
pada Jum’at, 3/7/2020 pukul 
13.37 WIB.

Menurut Hasan, dirinya 
tidak menduduki jabatan 
apapun di PT. Indosat, hanya 
sekedar karyawan biasa.

“Saya nggak punya jabatan, 
karyawan biasa, saya karyawan 
biasa,” ketusnya.

Pengakuannya, ia tak men-
ge tahui siapa yang membi-
dangi LHP atau AAL dan juga 
tidak mengirimkan kontak 
person pihak terkait baik 
Direktur PT. Indosat atau 
anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi Perseroan di Jaka-
rta ataupun di Propinsi Lamp-
ung maupun Kabupaten 
Lam p ung Timur.

“Maaf, aku kurang paham 
siapa orangnya,” alibinya 
menutup-nutupi.

Sehubungan Hasan disiny-
alir tidak bersedia memberikan 
kontak person pimpinan atau 
pejabat yang berkompeten 
di PT. Indosat, metrodeadline.
com mohon izin mengutip 

keterangannya untuk  dipubli-
kasikan namun disinyalir tidak 
diperkenankan olehnya.

“Maaf, ngak bisa,” pungkas 
Hasan menghalangi dan tak 
lama kemudian langsung 
memblokir aplikasi WhatsApp.

Kepala Bidang Teknologi, 
Informasi dan Komunikasi 
(TIK) Dinas Komunikasi dan 
Informatika (Kominfo) Kabu-
paten Lampung Timur (Lam-
tim), Devi Aria Indah, SE 
menegaskan pihaknya akan 
menindaklanjuti perihal LHP/
AAL menara PT.Indosat yang 
tidak terpasang.

“Iya, kita tindak lanjut ke 
pihak indosat-nya, buatkan surat 
resmi ke Dinas biar kita bisa buat 
SPT (untuk) cek lokasi,” tegas 
Kabid TIK Diskominfo Lamtim, 
Devi pada Jum’at, 3/7/202 pukul 
16.40 WIB.

Sebelumnya telah diberita-
kan, Lampu Halangan Pener-
ban gan (LHP) atau Aviation 
Abstruction Marking (AAL) 
disinyalir tidak terpasang pada 
tower PT. Indosat setinggi 72 
meter di Dusun Tegal Sari 
Desa Pasar Sukadana Keca-
matan Sukadana Kabupaten 
Lampung Timur.

Hal itu diketahui secara 
jelas pada saat Kabiro metro-
deadline.com melakukan 
pengontrolan atas LHP atau 
AAM tersebut pada Kamis, 2 
Juli 2020 sekitar pukul 19.00 
WIB malam saat melintas.

Perihal tentang tidak 
adanya LHP atau AAL di me-
na ra tower PT. Indosat tersebut 
langsung dikonfirmasi kepada 
Harley teknisi PT. Indosat 
Kabupaten Lampung Timur 
dan Hasan teknisi PT. Indosat 
Propinsi Lampung.

“Menara ini dibangun 
sekitar tahun 1995, tapi kenapa 
nggak ada lampu, sedangkan 

lampu itu penting, tanda 
ketinggian menara, siapa tau 
ada kapal terbang, seperti 
menara di dibelakang kantor 
Polsek Sukadana itu ada lam-
punya,” kata seorang warga 
Desa Pasar Sukadana.

Ketika Harley selaku teknisi 
PT. Indosat Kabupaten Lampung 
Timur ternyata baru saja dimutasi 
atau diroling, dikonfirmasi 
penyebab tower PT. Indosat yang 
dibangun pada sekitar tahun 
1995 tidak dipasang LHP atau 
AAL akan tetapi Harley tidak 
lagi bertugas disitu.

“Mohon maaf sebelumnya, 
dari tanggal 01 Juli 2020, saya 
tidak lagi pegang tower 
sukadana, saya sudah di 
alihkan ke arah Sribawono 
sampai Ketapang, Waway 
Karya, Jabung, Sekampun 
Udik dan Tanjung Bintang, 
maaf tidak bisa membantu 
lagi prihal tower tersebut, ada 
pihak lain yang menanga ni-
n ya,” kata Harley pada Kamis, 
2/7/2020 pukul 22.22 WIB.

Namun Harley tidak 
memberitahukan siapa yang 
bertugas menjadi teknisi menara 
PT. Indosat sebagai penggantinya.

PT. Indosat adalah perusa-
haaan Telemukasi dan Multi-
me dia yang terbesar menemp-
ati urutan kedua di Indonesia 
untuk bidang jasa seluler 
seperti Mentari, Matrix, IM3 
dan Star one.

Undang-undang Nomor 
36 Tahun 1999 tentang Teleko-
munikasi, Pasal 7 Ayat (2) 
Dal am penyelenggaraan tele-
komunikasi, diperhatikan 
hal-hal sebagai berikut:

a. melindungi kepentingan 
dan keamanan negara;

b.mengantisipasi perkemb-
angan teknologi dan tuntutan 
global;

c. dilakukan secara profes-

ional dan dapat dipertang-
gungjawabkan;

d. peran serta masyarakat.
Peraturan Menteri Kom-

unikasi dan Informatika No-
mor: 02/Per/M.Kominfo/ 
03 /2008 tentang Pedoman 
Pembangunan dan Pengguna-
an Menara Bersama Telekom-
unikasi Pasal 7 Ayat (2) sarana 
pendukung sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) harus 
sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang 
berlaku, antara lain huruf d. 
lampu Halangan Penerbangan 
(Aviation Abstruction Light)

Peraturan Bersama Menteri 
Dalam Negeri, Menteri Peker-
jaan Umum, Menteri Komu-
nikasi dan Informatika, Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman 
Modal, Nomor : 18 Tahun 
2009, nomor 07/PRT/M/2009, 
nomor: 19/PER/M.KOMIN-
FO/03/2009 dan Nomor : 
3/P/2009 tentang Pedoman 
dan Penggunaan Bersama 
Menara Telekomunikasi, Pasal 
7 Ayat (2) huruf d. Lampu 
Halangan Penerbangan 
(Aviation Abstruction Light).

Peraturan Daerah Kabupa-
ten Lampung Timur Nomor 
12 Tahun 2016 Tentang Perub-
ahan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Timur 
Nomor 23 Tahun 2011 Tentang 
Penataan, Pembangunan, 
Pengoperasian dan Retribusi 
Pengendalian Menara Tele-
mukasi Di Kabupaten Lam-
pung Timur 

Pasal 10 Ayat (2) Sarana 
pendukung sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) harus 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, yang 
berlaku, antara lain : huruf d. 
Lampu Halangan Penerbangan 
(Aviator Abstruction Light). 
(Ropian Kunang)

Dihalangi Publikasikan Menara PT. Indosat 
Tanpa Lampu, Diskominfo Lamtim Bertindak?

MUBA - Bupati Muba Dr Dodi Reza 
Alex Noerdin Lic Econ MBA lagi-lagi menjadi 
sorotan internasional. Kali ini, atas inisiasi 
terobosan pengolahan kelapa sawit menjadi 
bensin atau bahan bakar nabati (BBN) 
Biofuel yang sudah dilakukan di Muba, 
Dodi Reza diminta menjadi pembicara 
atau keynote speaker pada ajang Seminar 
The 4th First 2020 International Conference 
pada 10-11 November mendatang dengan 
tema Synergy of Applied Technology for 
Social-Technopreneur Based on Local 
Resource to Generate Sustanability 
Development. 

"Paparan Biofuel pak Bupati Dodi Reza 
sangat pas dengan tema seminar 
internasional ini, dimana nantinya peserta 
yang akan ikut serta dari 5 negara," ungkap 
Ketua Panitia The 4th Forum In Research, 
Science, and Technology (First) 2020 
International Conference, Rita Martini 
didampingi Koordinator Keynote Speaker, 
Martha Aznury saat Audiensi bersama 
Bupati Muba Dr Dodi Reza di Mess 
Perwakilan Muba, Jumat (10/7/2020). 

Dikatakan, seminar internasional yang 
sudah keempat kalinya digelar, kali ini 
akan dilakukan secara virtual atau online 
mengingat masih dihadapi pada pandemi 
COVID-19. Lanjutnya, Bupati Muba Dr 
Dodi Reza Alex akan menjadi pembicara 
bersama 3 narasumber berkompeten lainnya 
yakni diantaranya Prof Chiaki Ogino (Kobe 
University), Wahyu Caesarendra ST M Eng 
PhD (University of Brunei Darusalam) 
Prof Yuliansyah MSA PhD Ak CA (Universitas 
Lampung). 

"Untuk Sumsel dan khususnya Indonesia, 
kami merasa sangat pantas dan pas 
mengundang pak Bupati Muba Dodi Reza 
menjadi keynote speaker. Beliau punya inovasi 
yang sustanaible dan Kepala Daerah di Sumsel 
yang sangat menguasai bahasa Inggris, 
mengingat pada seminar internasional 
nantinya pembicara akan menggunakan 

bahasa Inggris aktif," bebernya. 
Ia menambahkan, paparan biofuel 

Bupati Muba Dodi Reza nantinya diminta 
untuk dibuatkan paper, pasalnya paparan 
tersebut akan dijadikan jurnal yang terindex 
scopus. "Nanti pak Bupati akan buat paper 
dan akan dijadikan jurnal yang terindex 
scopus," sebutnya. 

Sementara itu, Bupati Muba Dr Dodi 
Reza Alex mengatakan, dirinya berterima 
kasih atas undangan panitia seminar The 
4th First 2020 International Conference 
yang meminta dirinya untuk menjadi 
narasumber. 

"Inovasi Biofuel sangat pas untuk 
dipaparkan pada tema seminar The 4th 
First 2020 International Conference," ulasnya.

Dodi mengaku, dirinya bersedia nantinya 
untuk menyiapkan waktu untuk menjadi 
keynote speaker. "Akan saya persiapkan 
materinya, Insya Allah nantinya dapat 
bermanfaat untuk para peserta," tandasnya. 

Dalam kesempatan Audiensi Bupati 
Muba Dodi Reza bersama Panitia The 4th 
Forum In Research, Science, and Technology 
(First) 2020 Internatiional Conference turut 
juga didampingi Kepala Dinas Pendidikan 
Muba Musni Wijaya SSos MSI, Kepala Dinas 
Kominfo Muba Herryandi Sinulingga AP, 
Koordinator Sponsor The 4th First 2020 
International (Forum In Research, Science, 
and Technology) Leni Novianti, dan 
Bendahara The 4th First 2020 International 
Conference (Forum In Research, Science, 
and Technology) Marieska Lupikawaty. 
(A.suhendra)

Dodi Reza Diminta Jadi Pembicara Seminar 
The 4th First 2020 International Conference
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LAMPUNG TENGAH - DPRD 
Lampung Tengah (Lamteng) 
menggelar rapat paripurna ten-
tang persetujuan bersama 2 
Rancangan Peraturan Daerah 
(Raperda) dan perubahan Prog-
ram Pembentukan Peraturan 
Daer ah (Propemperda) digedung 
dewan setempat, Rabu (17/6/ 
2020).

Rapat paripurna dipimpin 
langsung oleh Ketua DPRD 
Lamteng Sumarsono, didampingi 
Wakil Ketua II Firdaus Ali, Wakil 
Ketua III Muslim Anshori dan 
para Anggota Dewan serta Se-
kretaris DPRD Lamteng Syamsi 
Roli.

Turut hadir juga Bupati Lam-
teng Loekman Djoyosoemarto, 
didampingi para Asisten dan 
Staf Ahli Bupati, para Kepala 
SKPD dan Jajaran Forkopimda 
Lampung Tengah.

Dalam sambutannya, Bupati 
Lamteng Loekman Djoyos so-
e marto mengatakan bahwa 
persetujuan bersama 2 Raperda 
dan Propemperda tersebut telah 
disepakati untuk ditetapkan 
menjadi peraturan daerah Ka-
bupaten Lampung Tengah.

“Saya ucapkan terimakasih 
kepada para anggota dewan 
yang telah membahas dua Ra-
perda tersebut di Kabupaten 
Lampung Tengah,” ujar bupati.

Sementara itu, Juru Bicara 
Badan Pembentukan Peraturan 

Daerah (Bapemperda) DPRD 
Lamteng Toni Sastra Jaya, men-
yampaikan bahwa terkait Pro-
pem perda Tahun 2020 yang 
telah diciptakan beberapa waktu 
lalu berdasarkan Pasal 239 ayat 
(7) huruf e Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah dalam ke-
adaan tertentu, DPRD atau 
Bupati dapat mengajukan ran-
cangan Perda di luar program 
pembentukan Perda.

“Karena alasan pemerintah 
dari ketentuan peraturan perun-
dang-undangan yang lebih tinggi 
setelah Propemperda ditetapkan,” 
ujar politisi Demokrat Lamteng 

ini.
Sedangkan kedua Raperda 

diluar Propemperda yang telah 
diciptakan beberapa waktu lalu 
yaitu.

Raperda Perubahan Atas 
Perda Nomor 6 Tahun 2018 
tentang Pokok-pokok Penge-
lolaan Keuangan Daerah. Peru-
bahan ini untuk melaksanakan 
ketentuan Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sehingga perlu melakukan pen-
yempurnaan terhadap Peraturan 
Daerah Nomor 06 Tahun 2018 
tentang Pokok-pokok Pengelo-
laan Keuangan Daerah.

Raperda Perubahan atas 
Perda Nomor 08 tahun 2009 
tentang Pembentukan Perseroan 
Terbatas Bank Pembiayaan 
Rak yat Syariah (PT. BPRS) Ra-
jasa Kabupaten Lampung 
Tengah. Raperda ini harus segera 
disesuaikan karena berdasarkan 
Pasal 88 ayat (1) Permendagri 
94 Tahun 2017 tentang Penge-
lolaan Bank Pebiayaan Rakyat 
Milik Pemerintah Daerah dinya-
takan bahwa pada saat Peraturan 
Menteri ini mulai berlaku. Keten-
tuan mengenai BPR wajib men-
yesuaikan paling Iama 3 tahun 
sejak Peraturan Menteri 94 Tahun 
2017 ditetapkan.

Dengan demikian, kedua 
Raperda ini merupakan Raperda 
baru diluar Propemperda yang 
telah ditetapkan, yang bersifat 
komulatif terbuka dan merupakan 
amanat Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan rapat pemba-
hasan perubahan Propemperda 
bersama Ekskutif pada Selasa 
16 Juni 2020 dengan mendasari 
ketentuan Pasal 15 Ayat (5) 
Permendagri 180 Tahun 2018 
bahwa dalam Penyusunan dan 
penetapan Propemperda mem-
pertimbangkan realisasi Propem-
perda dengan Perda yang 
ditetapkan setiap tahun, dengan 

penambahan paling banyak 25 
persen dari jumlah rancangan 
Perda yang ditetapkan pada 
tahun sebelumnya berjumlah 
13 Raperda.

Dengan adanya penambahan 
2 Raperda komulatif terbuka 
tersebut, maka Penyusunan 
Pro pe mperda 2020 harus tetap 
sesuai regulasi. Untuk menye-
suaikan dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan berdasarkan 
hasil rapat Bapemperda dengan 
bagian hukum yang telah dise-
pakati untuk kurangi dua 
Raperda dan beberapa Raperda 
yang te lah ditetapkan Propem-
perda sebelumnya, disepakati 
untuk dialokasikan menjadi 
Raperda Inisiatif Komisi-komisi 
yaitu.

Raperda Perubahan atas 
Per da Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Retribusi Perijinan 
Tertentu (Inisiatif Komisi I).

Raperda Perubahan Perda 
Nomor 08 tahun 2009 tentang 
Pembentukan Perseroan Ter-
batas Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah (PT. BPRS) Rajasa 
Kabupaten Lampung Tengah 
(Inisiatif Komisi II)

Raperda Penempatan Rambu 
Lalu Lintas di Kabupaten Lam-
pung Tengah (Inisiatif Komlsi 
Ill). Raperda Penyelenggaraan 
Pendidikan Karakter dan Budi 
Pekerti (Inisiatif Komisi IV). 

(Adv)

DPRD Lamteng Gelar Paripurna
Setujui II Raperda dan Propemperda

LAMPUNG TENGAH - Bupati Lampung 
Tengah (Lamteng) Loekman Djoyosoemarto, 
secara resmi membuka Kantor Kas PT 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rajasa 
(BPRS Rajasa) di Kecamatan Punggur 
dan Bandar Mataram.

Peresmian kantor kas tersebut ditandai 
dengan penandatanganan prasasti yang 
dilakukan Bupati Lamteng bersama Direktur 
Utama PT BPRS Rajasa di Kecamatan 
Punggur, Kamis (2/7/2020).

Direktur Utama PT BPRS Rajasa Lamteng 
Sofyan S.E., mengatakan, tujuan 
diresmikannya kantor kas di Kacamatan 
Punggur dan Bandar Mataram untuk 
meningkatkan pelayanan kepada nasabah, 
agar roda perekonomian masyarakat 
Lampung Tengah terus meningkat.

“Langkah ini sebagai komitmen kita 
untuk menjadikan pelayanan terbaik kepada 
nasabah. Harapannya, PT BPRS Rajasa 
menjadi Bank terbesar di Kabupaten 
Lampung Tengah,” ujar Sofyan.

Langkah Direktur Utama PT BPRS 
Rajasa tersebut disambut baik Bupati 
Lamteng Loekman Djoyosoemarto. Ia 
berharap, bank ini bisa membuka kantor 
kas di setiap kecamatan, dan masyarakat 
dapat bergabung dalam pengembangannya.

“Dengan dibukanya kantor kas PT BPRS 

Rajasa di Punggur dan Bandar Mataram, 
semoga menambah kenyamanan 
bertransaksi. Karena perbankan adalah 
sektor yang menawarkan jasa, sehingga 
pelayanan bagi nasabah harus diutamakan,” 
tegasnya.

Bupati Lamteng juga menyampaikan 
bahwa PT BPRS Rajasa adalah Bank milik 
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung 
Tengah.

“Bank ini milik pemerintah daerah. Jadi 
harus dimanfaatkan oleh masyarakat 
sebagai pengelola keuangan kita bersama,” 
terang bupati.

Lanjut orang nomor satu di Bumi Beguai 
Jejamo Wawai ini. Untuk mendongkrak 
kemajuan PT BPRS Rajasa, tentunya harus 
melibatkan semua unsur masyarakat.

“Masyarakat harus terlibat dan berperan 
aktif untuk memanjukannya. Sirkulasi 
keuangan akan semakin maju jika 
masyarakat mendukung PT BPRS Rajasa. 
Sehingga kedepannya mampu menjadi 
Bank kebanggaan masyarakat Lampung 
Tengah,” pungkasnya.

Usai meresmikan Kantor Kas PT BPRS 
Rajasa, Bupati Lamteng Loekman 
Djoyosoemarto memberikan santunan 
kepada 20 anak yatim piatu dan kaum 
dhuafa diwilayah setempat. (Advetorial)

Bupati Lamteng Resmikan Kantor Kas
PT BPRS Rajasa Punggur dan Bandar Mataram
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MUBA- Pemerintah 
Kabupaten Musi Banyuasin 
dibawah kepemimpinan 
Bupati Muba Dr Dodi Reza 
Alex Lic Econ MBA terus 
berupaya mempermudah 
pelayanan publik serta meng-
upgrade pelayanan untuk 
bisa serba digital. 

Seperti halnya Dinas 
Perhubungan Muba yang 
telah menerapkan uji coba 
sistem smart card (kartu 
pintar) dalam pelayanan uji 
kelayakan kendaraan atau 
KIR. Kartu pintar selain 
menjadikan pelayanan lebih 
baik juga menghindari 
kecurangan.

“Uji kelayakan kendaraan 
menggunakan smart card 
akan kita lakukan. Di dalam 
kartu itu, terdapat memori 
terpadu mikroprosesor yang 
telah dipendam berisikan 
data kendaraan yang lulus 
uji,” ujar Kadishub Muba, 
Pa thi Riduan, Minggu (5/7/ 
2020).

Dikatakan Pathi, Pemberl-
akuan smart card ini sebagai 
pengganti buku uji yang 
merupakan kebijakan nasion-
al melalui program Kemente-
rian tepatnya di Ditjen Per-
hubungan Darat (Hubdar) 

dan nantinya akan di Laun-
ching oleh Bapak Bupati Muba 
Dr H Dodi Reza Alex Noerdin. 
Tujuan utamanya, untuk 
menghindari terjadinya 
kecura ngan dalam melakukan 
uji KIR.

Smart card ini, berdampak 
positif dalam mencegah 
praktek percaloan, karena 
sistem hasil pengujian terko-
neksi dengan pusat dalam 
hal ini Ditjen Perhubungan 
Darat. “Dengan begitu, sistem 
secara online ini membuat 
tidak adanya kerjasama antara 
penguji dan pemilik kenda-
raan,” ucap dia.

Lanjutnya, pengujian yang 
dilakukan terhadap kendaraan 
dipastikan akurat karena alat 
uji dikalibrasi oleh Ditjen 
Hubdat. “Jadi, sistem kerjanya, 
setelah tahap kendaraan diuji, 
semua hasil pengujian akan 
dicetak langsung secara cepat. 
Pemilik kendaraan akan 
mendapatkan kartu pintar, 
stiker dan sertifikat lulus uji,” 
jelasnya. 

“Sertifikat uji berisi doku-
men baik dimensi, nomor, 
alamat pemilik sampai foto 
kendaraan dan bertandatang-
an kepala dinas. Untuk pe-
mba ya ranya sendiri secara 

non tunai, pemilik mobil 
langsung menyetorkannya 
ke Bank Sumselbabel,” lanjut 
dia.

Dikatakan, stiker yang 
sudah diberikan ditempel 
pada kaca kendaraan yang 
telah diuji dan bisa di-barcode 
sehingga bisa dengan mudah 
melihat data kendaraan saat 
ada pemeriksaan.

“Saat ada pemeriksaan 
kendaraan, akan dicek dengan 
alat serupa QR atau barcode, 
saat ditempelkan akan muncul 
semua data kendaraan smart 
card telah ditanam chip, dan 
berlaku satu tahun sekali 
diganti. Mengenai pemba-
yaran, pihaknya telah memiliki 
Sistem Pembayaran Retribusi 
Non Tunai (SPRINT), yang 
bekerja sama dengan pihak 
Bank,” bebernya.

Sementara itu, Bupati 
Muba Dr Dodi Reza Alex Lic 
Econ MBA menyebutkan 
dengan uji coba implementasi 
smart card tersebut juga bag-
ian dari upaya Pemkab Muba 
menekan angka penggunaan 
kerta atau paperless. “Dengan 
smart card lebih simple, pem-
eriksaan dapat lebih akurat,” 
ulasnya.

Peraih penghargaan Indo-

n esia Road Safety Award (IR-
SA) 2019 ini juga menambah-
kan, penggunaan smart card 
juga dapat mencegah adanya 
oknum calo pada uji KIR. “Jadi 
kendaraan yang melintas 

memang benar sesuai standar, 
ini juga bagian dari upaya 
Pemkab Muba konsisten dan 
komitmen menekan angka 
kecelakaan jalan raya,” tan-
dasnya.(A.suhendra)

METRO - Mantan Kepala 
Kementerian Agama (Kemen-
ag) Kabupaten Lampung 
Ut ara, Drs. Qomaru Zaman, 
MA yang telah purna tugas 
ter hitung mulai tanggal 1 
Maret 2020 hingga saat ini 
bel um mengembalikan mobil 
dinas yang berstatus sebagai 
kendaraan dinas guna pakai 
dari Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Lampung Utara.

Hal tersebut dibenarkan 
oleh Pelaksana Tugas (PLT) 
Kepala Kemenag Lampura 
Hi. Erwinto, S.Ag, M.Kom.I 
sa at di konfirmasi oleh Tim 
Metrodeadline.com. Jum’at 
(27/06/2020)

“Kendaraan dinas yang 
gunakan beliau memang be-
lum dikembalikan,” Ujarnya.

Drs. Qomaru Zaman, MA 
dikonfirmasi menyampaikan 
bahwa mobil tipe MPV merk 
Toyota Rush bernomor polisi 

BE 1085 JZ memang masih 
berada di Kota Metro dan 
mengatakan bahwa mobil 
tersebut belum sempat di 
kembalikan karena kepadatan 
aktifitas sebagai Calon Wakil 
Walikota Metro.

“Kami berharap agar PLT. 
Kepala Kemenag dapat meng-
a mbil mobil dan membawa 
berita acaranya,” katanya. 

Diberitkan sebelumna, 
Mantan Kepala Kementerian 
Agama (Kemenag) Kabupaten 
Lampung Utara, Drs. Qomaru 
Zaman, MA telah resmi purn-
atugas tertanggal 1 Maret 2020 
dan saat ini Hi. Erwinto. S.Ag, 
M.Kom.I sebagai Pelaksana 
Tugas (PLT) Kepala Kemenag 
Lampura dan mulai menjabat 
tanggal 1 Februari 2020  kemu-
dian dikukuhkan berdasarkan 
surat keputusan menteri aga-
ma nomor. 005030/B.II/3/2020 
tertanggal 17 Maret 2020 .

“Surat pensiun beliau ter-
tan ggal 1 Maret 2020, tapi 
ba ru bulan ini suratnya kami 
te rima,” Ujar Hi. Erwinto. 
Jum’at (26/06/2020).

Hi. Erwinto menjelaskan 
bahwa telah diadakan acara 
seremonial pelepasan purna-
tugas internal Kemenag Lam-
pura yang diselenggarakan 
secara sederhana dengan 
protokoler kesehatan pada 
hari Rabu 24 Juni 2020 ber-
tempat di Kantor Kemenag 
Lam pung Utara. 

“Memang kita mengadakan 
acara perpisahan beberapa 
hari yang lalu, tapi beliau 
tidak dapat hadir,” Jelasnya.

Hi. Erwinto saat dikonfir-
masi mengenai kendaraan 
dinas yang digunakan oleh 
Drs. Qomaru Zaman, MA yang 
saat ini merupakan salah satu 
calon Wakil Walikota Metro 
membenarkan bahwa Mobil 

tersebut belum dikembalikan 
ke Kantor Kemenag setempat. 
Mobil dengan status guna 
pakai dari Pemerintah Daerah 
Kabupaten Utara tersebut 
ber jenis  MPV Toyota Rush 
berwarna hitam dan belum 
memiliki status Hibah dari 
Pemerintah Daerah.

“Mobil tersebut sampai 
dengan saat ini belum kami 
terima dari Beliau,” ujarnya.

Fasilitas inventaris meru-
pa kan penunjang kinerja 
dal am pelaksanaan tugas 
kedinasan untuk mendorong 
produktivitas dalam bekerja, 
baik Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), Pegawai Swasta mau-
pun Pegawai lainnya. Salah 
satu alat inventaris tersebut 
adalah Kendaraan Dinas atau 
Alat Angkutan Darat Bermotor 
Dinas (AADB) Operasional 
Jabatan Di Dalam Negeri, 
menurut Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 76/PMK 
.06/2015 Tahun 2015 meru-
pakan kendaraan bermotor 
yang digunakan oleh pejabat 
pemerintah dalam rangka 
menunjang pelaksanaan tugas 
dan fungsinya.

“Fasilitas jabatan melekat 
pada jabatan, jika sudah tidak 
menjabat lagi artinya fasilitas 
tersebut sewajarnya dikemba-
likan, karena itu milik negara,” 
Papar Hi. Erwinto

Selanjutnya, Hi. Erwinto 
selaku Pelaksana Tugas tidak 
dapat berharap banyak dikare-
nakan tidak memiliki kewe-
nangan dalam pengambilan 
kebijakan pada hal tersebut.

“Kami sebagai PLT hanya 
memastikan dan menjaga 
roda aktifitas di Kemenag 
Lampura ini tetap berjalan 
hingga pejabat definitifnya 
ada,” Pungkasnya. 

(AW)

LAMPUNG UTARA - Salah satu 
protokol kesehatan dalam penanganan 
penyebaran wabah virus corona 
adalah skrining dan anamnesa 
sebelum memasuki suatu wilayah 
atau lokasi tertentu.

Skrining dan anamnesa covid-19 
merupakan suatu kegiatan pemerik-
saan secara fisik dan wawancara 
singkat untuk mengetahui gejala 
umum dan riwayat perjalanan pada 
orang yang akan memasuki wilayah.

Hal tersebut juga dilakukan oleh 

Rumah Sakit Daerah (RSD) HM. 
Mayjend Ryacudu, Kotabumi terhadap 
pengunjung maupun tenaga medis.

dr. Syah Indra Husada, Sp.OG men-
yampaikan bahwa hal tersebut dilakukan 
sebagai salah satu upaya dalam memutus 
mata rantai pen yebaran virus corona 
di RSD. HM. Ryacudu Kotabumi. Jum’at 
(03/06/2 020).

“Pelayanan skrining dan anamnesa 
yang kami terapkan adalah salah 
satu upaya dalam mendukung 
program pemerintah untuk antisipasi 

penyebaran wabah covid-19 di 
Lampung Utara. Jelasnya.

Selain itu, PLT. Direktur RSD. HM. 
Ryacudu juga menjelaskan bahwa 
pada New Normal saat ini pihaknya 
akan kembali melakukan pelayanan 
setiap hari dan di evaluasi setelah 
1 (satu) bulan.

Hal ini dilakukan setelah adanya 
pembatasan jadwal Dokter Spesialis 
di masa awal wabah pandemi.

“Demi kepentingan dan menyel-
amatkan petugas kesehatan dari wabah 

covid-19 dan menghemat Alat Per-
lindungan Diri (APD) yang memerlukan 
biaya sangat besar,” Paparnya.

Dr. Syah Indra Husada, Sp.OG 
berharap bahwa pelayanan setiap 
hari yang diberlakukan pada bulan 
Juli 2020 ini akan berjalan dengan 
baik dan tidak ada tenaga kesehatan 
yang bekerja terpapar covid-19.

“Kita terapkan bulan juli ini dulu 
dan semoga pelayanan untuk 
masyarakat bisa lebih baik lagi,” 
Pungkasnya. (AW)

 RSD. Ryacudu Lampura Kembali Melayani Setiap Hari

Balon Wakil Walikota Metro Akui Randis 
Kemenag Lampura Belum Dikembalikan

Cegah Kecurangan Uji KIR, Dishub Muba Luncurkan Smart Card

TANGGAMUS - Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani, 
SE.MM., mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Progres 
Pembangunan Kawasan Industri RPJMN ( Rencana Program 
Jangka Menengah Nasional) secara virtual meeting bersama 
Gubernur  diruang rapat utama Bupati Tanggamus, Senin 
(06/07).

Rapat diikuti oleh Sesditjen KPAII, Kepala Biro Perencanaan 
Kementrian Perindustrian, Direktur Industri Pariwisata, 
Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Ekonomi Kemen PPN, Para 
Bupati, Kepala OPD di Pemprov Lampung.

Turut mendampingi dari Pejabat Pemkab Tanggamus, 
Staf Ahli Bupati, Firman, Asisten Bidang Ekonomi, Sukisno, 
Kepala Bappelitbang Hendera Wijaya Mega, Kadis Pariwisata, 
Supardi Syarkawi, kadis kominfo, Sabaruddin, Kadis 
Perdagangan, Kepala Kesbang Pol, Adjpani, Mairoza.

Dalam sambutannya Bupati mengucapkan terima kasih 
karena Kawasan Industri Tanggamus atau dulu dikenal 
sebagai Kawasan Industri Maritim telah masuk kedalam 
RPJMN tahun 2020-2024.

Hal itu tentunya akan menambah semangat lagi terutama 
bagi Kabupaten Tanggamus pasalnya wacana Kawasan 
Industri Maritim Tanggamus yang sudah bergulir sejak  
2011, akan menemui titik terangnya. besar sekali harapan 
masyarakat, namun setelah sekian tahun berjalan bahkan 
satu dekade belum dapat terealisasi.

“Karena itulah yang menjadi dorongan kepada saya 
khususnya  saya yang belum genap dua tahun, dinerikan 
amanah rakyat  terus berkoordinasi kepada Gubernur 
Lampung yang telah begitu suport apa yang telah menjadi 
harapan masyarakat dan kepada jajaran pemerintah pusat 
Sehingga kawasan industri Tanggamus ini bisa kembali 
masuk pada RPJMN” kata Bupati

Dalam kesempatan itu Bupati juga menyampaikan 
beberapa hal yang perlu segera dibantu dari jajaran Pemerintah 
Pusat dan Provinsi yang pertama adalah segera diterbitkannya 
Ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dimana terkait dengan 
penerbitan IUKI itu perlu ada perpanjangan ijin HPL (Hak 
Pengelola Lahan, kemudian juga untuk Amdalnya. Jadi 
tanah yang sudah siap 802 ha, yang menjadi milik pertamina.

Terkait dengan  lahan yang sudah disiapkan untuk KI 
tersebut sudah di tanami kembali oleh beberapa warga 
Bupati meyakinkan kepada Pemerintah Pusat akan 
menyelesaikannya jika akan dimulainya pembangunan di 
Kawasan tersebut.

“kami siap dalam hal ini melakukan hal hal bila kawasan 
industri nantinya dimulai pembangunannya permasalahan 
itu akan menjadi tanggung jawab kami” yakin Bupati

Termasuk hal hal yang berkaitan dengan kewenangan 
pemkab Tanggamus Bupati akan suport mulai dari persiapan, 
perencanaan, pelaksanaan, dan sosilisasinya akan lebih 
kencang lagi kepada masyarakat.

“Ini menjadi harapan baru bagi masyarakat bahwa 
pemerintah baik dari Pusat Provinsi dan kabupaten tidak 
main main karena dengan terealisasinya kawasan industri 
ini atau kawasan industri Tanggamus ini, maka lapangan 
pekerjaan akan sangat terbuka sangat besar sekali. Dan 
saya rasa tidak hanya untuk masyarkaat Tanggamus saja 
tetapi menjadi harapan masyarakat di provinsi.

Lampung bahkan juga untuk seluruh anak bangsa yang 
memiliki keinginan untuk mendapatkan pekerjaan” ungkap 
Bupati.

Selain itu juga PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten 
Tanggamus diyakininya akan terdongkrak dimana multi 
player efek yang akan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten 
Tanggamus khususnya.

“Hal hal yang berkaitan dengan siapa pengelola dan lain 
sebagainya pada prinsipnya kami menyerahkan saja, kami 
ikut saja khususnya bagi kami terutama saya selaku Bupati 
Tanggamus cepat lagi terealisasi pak, kawasan industri 
Tanggamus ini, karena masyarakat selalau menanyakan 
kepada kami dan kami yakin apabila kawasan industri 
Tanggamus terealisasi maka Tanggamus insyaallah akan 
menjadi kabupaten yang lebih maju lagi dan dapat 
mensejahterakan masyarakatnya dan siap untuk mendukung 
program pak gubernur untuk mewujudkan Lampung 
berjaya”Pungkas Bupati. (Adi)

Bupati Tanggamus 
Virtual Meeting 
Bersama Gubernur 
Bahas RJMN 
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LAMPUNG TIMUR - 
Kepala Kantor Urusan Agama 
(KUA) Kecamatan Sekampung 
Kabupaten Lampung Timur, 
Sobri,S.Ag.,MA tertutup.

Ia tidak bersedia membe-
rikan informasi jumlah setiap 
pelayanan peristiwa nikah 
dibawah naungan pada 17 
Desa se-Kecamatan Sekam-
pung Kabupaten setempat.

Ketidakterbukaan infor-
masi tersebut ternyata didu-
kung oleh Daroji Kepala Seksi 
(Kasi) Pembinaan Masyarakat 
(Binmas) Kantor Kementerian 
Agama (Kemenag) Kabupaten 
Lampung Timur.

"Untuk apa (publikasi) 
untuk publikasi, perdesa, dari 
(tahun) 2000 berapa, kalau 
tahun yang lalu kita belum 
disini. Karena kalau sebelum-
nya kita nggak punya kewena-
ngan, wewenangnya yang 
lama," kata Sobri pada Selasa, 
7/7/2020 jam 10.00 WIB 
sembari memanggil Rosyid 
pegawi pembantu pencatan 
nikah (P3N) alias penghulu.

"Pak Rosyid, ini (metrodea-
dline.com) minta data jumlah 
perkawinan untuk publikasi, 
saya mau kordinasi dulu sama 
pak Daroji. Kita minta petun-
juk Kasi kita, karena kita ada 
atasannya, supaya ada koreksi 
dari kabupaten, kita konfir-
masi segala sesuatunya harus 
lapor," ujar Kepala KUA Kec-

am atan Sekampung kepada 
Rosyid.

Sobri pun konfirmasi ke-
pada Daroji Kasi Binmas 
Kem enag Lamtim untuk mo-
hon petunjuk.

"Saya konfirmasi, ini ada 
rekan (metrodeadline.com) 
minta data calon pengantin 
untuk publikasi jadi sejak 
saya disini, mohon petunjuk 
arahan dari pak Daroji, tahun 
2019 semenjak Sobri di Se-
kam pung, kalau bisa, katanya 
untuk publikasi," ucapnya 
saat menghubungi Daroji 
Kasi Binmas Kemenag Lam-
tim melalui telepon seluler-
nya.

Akhirnya, data jumlah 
perk awinan dan calon peng-
antin (Catin) dimaksud tidak 
diperbolehkan untuk diminta.

"Menurut beliau tadi waktu 
saya telpon kalau untuk publ-
ikasi sepertinya nggak perlu, 
sekarang telpon aja biar bisa 
komunikasi langsung, biar 
nggak kesalahan, pesan beliau 
begitu," kelitnya.

Secara langsung, melalui 
sambungan telepon seluler 
Daroji tak berkenan apabila 
bawahnya memberikan data 
jumlah peristiwa pernikahan.

"Nggak bisa itu dikeluarkan 
sebab data pernikahan itu 
semua sudah dicatat sebagai 
dokumen negara," jelas Daroji.

Iapun mengatakan pihak-

nya telah melakukan sosiali-
sasi tentang ketentuan tentang 
pernikahan dan biaya nikah. 
Sifat masyarakat beragam 
dan pihaknya selalu terbuka.

"Saya rasa itu (sosialisasi) 
sudah dilakukan baik yang 
baru, sosialisasi tetep jalan 
itu, soalnya masyarakat ini 
beragam, ada yang mau tau, 
ada yang nggak mau tau, 
taunya beres kan ada juga 
masyarakat seperti itu, kita 
terbuka, itu bisa ditanya sama 
pak KUA itu, pake PMA yang 
baru," terang Kasi Binmas 
Kemenag Lamtim.

Kepala KUA Kecamatan 
Sekampung, Sobri menerang-
kan, nikah di KUA gratis, nikah 
diluar KUA / dirumah dikena-
kan Rp.600, 000.- dan gratis 
nika h diluar KUA / dirumah 
dengan melampirkan surat 
keterangan tidak mampu 
(SKTM) dari Desa setempat.

Surat rekomendasi nikah 
tidak berlaku bagi Catin dalam 
satu Kecamatan, kecuali Catin 
berada diluar Kecamatan 
ataupun diluar Kabupaten 
bahkan tidak dipungut biaya 
atau gratis.

Undang-undang Nomor 
14 Tahun 2008 Tentang Keter-
bukaan Informasi Publik

Pasal 11
 (1) Badan Publik wajib 

menyediakan Informasi Publ-
ik setiap saat yang meliputi:

a. daftar seluruh Informasi 
Publik yang berada di bawah 
penguasaannya, tidak terma-
suk informasi yang dikecu-
alikan;

b. hasil keputusan Badan 
Publik dan

pertimbangannya;
c. seluruh kebijakan yang 

ada berikut dokumen pendu-
kungnya;

d. rencana kerja proyek 
ter masuk di dalamnya perki-
raan pengeluaran tahunan 
Badan Publik;

e. perjanjian Badan Publik 
dengan pihak ketiga;

f. informasi dan kebijakan 
yang disampaikan Pejabat 
Publik dalam pertemuan yang 
terbuka untuk umum;

g. prosedur kerja pegawai 
Badan Publik yang berkaitan 
dengan pelayanan masyara-
kat; dan/atau;

h. laporan mengenai 
pelayanan akses Informasi 
Publik sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang ini.

Mengutip, penjelasan atas 
Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 14 Tahun 
2008 Tentang Keterbukaan 
Informasi Publik. I. Umum.

Dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1945 Pasal 28 F 
disebutkan bahwa setiap 
Orang berhak untuk berkomu-
nikasi dan memperoleh Infor-

masi untuk mengembangkan 
pribadi dan lingkungan 
sosialnya, serta berhak untuk 
mencari, memperoleh, me-
miliki dan menyimpan Infor-
masi dengan menggunakan 
segala jenis saluran yang 
tersedia.

Untuk memberikan jami-
nan terhadap semua orang 
dalam memperoleh Informasi, 
perlu dibentuk undang-un-
dang yang mengatur tentang 
keterbukaan Informasi Publik.

Fungsi maksimal ini diper-
lukan, mengingat hak untuk 
memperoleh Informasi meru-
pakan hak asasi manusia 
sebagai salah satu wujud dari 
kehidupan berbangsa dan 
bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting 
dalam mewujudkan penyele-
ng g araan negara yang terbuka 
adalah hak publik untuk 
mem peroleh Informasi sesuai 
dengan peraturan perundang-
undangan.

Hak atas Informasi men-
jadi sangat penting karena 
makin terbuka penyeleng-
garaan negara untuk diawasi 
publik, penyelenggaraan 
negara tersebut makin dapat 
dipertanggungjawabkan.

Hak setiap Orang untuk 
memperoleh Informasi juga 
relevan untuk meningkatkan 
kualitas pelibatan masyarakat 
dalam proses pengambilan 

keputusan publik.
Partisipasi atau pelibatan 

masyarakat tidak banyak 
berarti tanpa jaminan keter-
bukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-
undang tentang Keterbukaan 
Informasi Publik sangat pen-
ting sebagai landasan hukum 
yang berkaitan dengan

(1) hak setiap Orang untuk 
memperoleh Informasi;

(2) kewajiban Badan 
Publik menyediakan dan 
melayani permintaan Infor-
masi secara cepat, tepat 
waktu, biaya ringan/proporsi-
onal, dan cara sederhana;

(3) pengecualian bersifat 
ketat dan terbatas;

(4) kewajiban Badan 
Publik untuk membenahi 
sistem dokumentasi dan 
pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mem-
punyai kewajiban untuk 
membuka akses atas Informasi 
Publik yang berkaitan dengan 
Badan Publik tersebut untuk 
masyarakat luas.

Lingkup Badan Publik 
dalam Undang-undang ini 
meliputi lembaga eksekutif, 
yudikatif, legislatif, serta 
penyelenggara negara lainnya 
yang mendapatkan dana dari 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN)/
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) dan 

mencakup pula organisasi 
non pemerintah, baik yang 
berbadan hukum maupun 
yang tidak berbadan hukum, 
seperti lembaga swadaya 
masyarakat, perkumpulan, 
serta organisasi lainnya yang 
mengelola atau menggunakan 
dana yang sebagian atau 
seluruhnya bersumber dari 
APBN/APBD, sumbangan 
masyarakat, dan/atau luar 
negeri.

Melalui mekanisme dan 
pelaksanaan prinsip keter-
bukaan, akan tercipta kepe-
merintahan yang baik dan 
peran serta masyarakat yang 
transparan dan akuntabilitas 
yang tinggi sebagai salah 
satu prasyarat untuk mewu-
judkan demokrasi yang 
hakiki.

Dengan membuka akses 
publik terhadap Informasi 
diharapkan Badan Publik 
termotivasi untuk bertang-
gung jawab dan berorientasi 
pada pelayanan rakyat yang 
sebaik-baiknya.

Dengan demikian, hal itu 
dapat mempercepat perwuju-
dan pemerintahan yang terb-
uka yang merupakan upaya 
strategis mencegah praktik 
korupsi, kolusi, dan nepotisme 
(KKN) dan terciptanya kepe-
me r intahan yang baik (good 
governance). 

(Ropian Ku nang)

gedung Gedung Sesat 
Agung Bumi Sai Wawai  ta-
hun ini saya pastikan sudah 
bisa di fungsikan. Selain 
sudah dilakukan promosi 
juga akan dibuat Peraturan 
Walikota (Pewali) sebagai 
landasan payung hukum, 
tentunya juga akan diber-
lakukan jasa retribusi untuk 
mendongkrak PAD (Penda-
patan sli Daerah),”tegasnya.

Ia menambahkan, Kota 
wisata keluarga merupakan 
suatu cita-cita untuk mewuj-
udkan masyarakat menjadi 
sejahtera sejak 10 tahun 
lalu.

“Saya mengucapkan 
terimakasih kepada mas-
yarakat yang telah berpar-
tisipasi membangun wisata 

keluarga di Bumi Sai Wawai,” 
ucapkanya.

Walikota Metro kembali 
menegaskan untuk kota 
pendidikan, hendaknya bu-
kan hanya pendidikan formal, 
melainkan Kota Metro menja-
di kota pembelajaran.

Sedangkan Metro kota 
literasi selama empat tahun 
terakhir anak-anak Kota 
Metro mampu menjadi dele-
gasi dalam kom petisi dunia 
pendidikan. Dan selama 
empat tahun terakhir, anak-
anak di Kota Metro mampu 
melahirkan buku-buku yang 
berkualitas. Kemudian untuk 
menghidupkan perekono-
mian warga, Pemkot Metro 
merevitalisasi sejumlah 
pasar agar pusat perdagan-

gan jual beli berkembang 
maju di Kota Metro. 

Perlu diketahui, Pairin 
memaparkan pertumbuhan 
ekonomi 2018 adalah 5,69 
berada diatas rata-rata 
provinsi yang hanya sebesar 
5,25 dan nasional hanya 
5,17. Adapun tingkat kemi-
skinan pada 2019 sebesar 
8,68 berada dibawah rata 
rata provinsi sebesar 12,62 
dan secara nasional 9,22.

“Pencapaian tersebut 
bukan karena hebatnya Pe-
mkot Metro, tetapi hasil kerja 
sama seluruh masyarakat. 
Hari ini kita harus lebih baik 
dari hari kemarin dan hari 
kedepan lebih baik dari hari 
hari selanjutnya,” ujar Pairin.

Pernyataan senada juga 

dilontarkan Wakil Walikota 
Metro, Djohan, SE. Ia me-
mas tikan tahun 2021, saat 
masa jabatan selesai, mere-
ka bisa memenuhi janji-janji 
mereka kepada warga Kota 
Metro.

Untuk target pencapaian 
janji politik. Djohan mengaku 
untuk presentasi tidak bisa 
ukur, akan tetapi yang pasti 
masih banyak yang harus 
dibenahi dari segala urusan 
wajib Pemkot Metro.

“Saya tidak ingin covid-19 
menjadi alasan tidak tereali-
sasinya RPJMD di masa 
penunjung jabatan saya di 
periode 2016-2021. Tapi 
mau tidak mau inilah yang 
harus kita hadapi saat ini,” 
tuturnya.

Sambungnya, untuk peca-
paian yang pasti namanya 
manusia tidak ada tingkat 
puasnya, tetap kedepan inovasi 
pemerintah harus di benahi.

“Saya ingin merubah 
minside Kota Metro, karna 
seolah-olah Kota Metro adalah 
kota  pendidikan yang terfokus 
pada sekolah. Ya, makanya 
saya bilang ‘Metro Berakter’ 
supaya kita men getahui 
karakter beraneka ragaman 
mayarakat untuk membangun 
Kota Metro yang lebih baik 
lagi,” imbuh nya.

Djohan kembali memper-
te gas bahwa, ukuran manus-
ia tidak ada puasanya. “Jadi 
tinggal kita melihat dari sudut 
pandang yang mana,”ujarnya.

Sementara itu, Dharma 

Setyawan Penggerak Eko-
nomi Kreatif @Payungi Yo-
so mulyo mengatakan , 
bahwa wisata keluarga da-
lam pencanangan era kep-
emimpinan Pairin-Djohan 
ada peningkatan, tapi itu 
bukan gerakan pemerintah 
melainkan gerakan warga.

Pak Pairin diuntungkan 
adanya gerakan warga @
ayokedamraman Metro 
Utara, @payungi_ Metro 
Pusat, Pasir Metro Timur, 
PasorPring Metro Utara, 
Taman Waru Metro Pusat, 
Kampung Dolanan 28 Metro 
Utara dan baru ini Alas Puri 
Metro Selatan.

“Sayangnya Walikota 
struktur di bawahnya tidak 
mengerti dan menangkap 

gerakan warga ini, sehingga 
gerakan kemudian ada yang 
mati suri,”ungkpnya.

Dosen FEBI Institut Ag-
ama Islam Negeri IAIN Metro 
ini beharap pengembangan 
ekonomi kreatif dapat ber-
kembang dengan hadirnya 
distinasi wisata keluarga ini, 
maka pemerintah harus 
mendengar warganya.

“Pemerintah asyik dengan 
proyek mercusuarnya sen diri, 
dan menghabiskan dana yang 
tidak sedikit. Gedung Metro 
Center, Flying Fox dan proyek 
lainnya yang me nelan angka 
miliaran bahkan ada yang 
mangkrak. Masih ada waktu 
kalau mau evaluasi, atau 
malah tidak peduli dengan 
kota ini lagi,” ujarnya. (*)

METRO – Fraksi Partai 
NasDem DPRD Kota Metro 
berharap Pemerintah Kota 
(Pemkot) Metro mengajak 
duduk satu meja untuk  berko-
orinasi membahas catatan 
temuan Laporan Hasil Pemer-
iksaan BPK RI atas kegiatan 
Tahun Anggaran 2019.

“Penyelesaian atas ctatan-
catatan  BPK agar ditindakl-
anjuti bersama Inpektorat 
dan DPRD, dalam kurun 
waktu 60 hari sejak kirimnya 
LHP (Laporan Hasi Pemeriksa-
an,”kata Ir. Deswan Sekertaris 
Fraksi Prtai NasDem DPRD 
Kota Metro mewakili Ketua 
Fraksi  bdlhak, SH, MH, saat 
memberikan pandangan 
umum Fraksi terhadap pidato 
Walikota Metro atas penyam-
paian pengantar nota keuan-
gan rencangan peraturan 
daerah tentang pertanggung 

jawaban pelaksanaan APBD 
TA 2019, di gedung DPRD 
Kota Metro, Selasa (30/06/ 
2020).

Menurut Fraksi Nasdem, 
dari hasil catata-catatan BPK, 
maka di pandang  perlu dalam 
menyusun perencanan kegia-
tan agar mengacu pada Stan-
dar Satuan Harga (SSH. Se-
hingga tidak terjadi perbedan 
antra SK Walikota dengan 
SSH, untuk itu diperlukan 
ko ordinasi antar instansi 
terkait.

“Kami Fraksi Nasdem dal-
am pandangan umum ini 
tidak menyoroti  tentang 
Laporan Pelksanaan APBD 
Tah un 2019 yang memuat 
enam jenis laporan keuangan 
pokok. Laporan itu, terkait 
realisasi anggaran, perubhan 
saldo nggaran lebih, opera-
sional,  perubahan ekuitas, 

naraca, arus kas, serta catatan  
atas laporan keuangan, yang 
terkait dengan angka-angka 
dikarenakan telah di audit 
oleh BPK,”imbuhnya.

Selain terkait dengan SSH 
dan SK Walikota Metro agar 
tida ada perbedaan. Deswa 
kembali mempertegas, bahwa 
dalam rangka peningkatan 
kualitas pekerjan fiik dan 
menghindari  temun-temua 
dari BPK perlu aday pengawa-
san yang lebih  ketat dalam 
pelaksanaanya baik dari segi 
kwalitas maupun kuliatasnya.

“Berdasarkan UU No.15 
pasal 23 ayat  maka penyele-
saian ats catata-catatan BPK 
agar ditindak lanjuti. Untuk 
itu agar dibrikan ruang dan 
waktu untuk dapat  dibahas 
lebih lanjut dengan DPRD,” 
paparnya.

Terkait soal asset, tambah 

Deswan perlu adanya inven-
tarir aset-aset, dikarenakan 
masih  adanya set dipegang 
oleh yang tidak berhak. Oleh 
karna itu, segera ditarik atau 
dikembalikan kepada Pemkot 
Metro.

Sementara itu, menggapi 
panangan umu fraksi NasDem 
DPRD Kota Metro. Walikota 
Metro, Ahmad Pairin, S. Sos 
mengatakan, penyusunan  
APBD Tahun Anggaran 2019 
dengan berpedoman pada 
SSH dan akan meningkatan 
koordinasi secara intensif 
dengan instansi terkait.

“Berkaitan dengan penial-
aian terhadap kepatuhan 
peraturan perundang-undan-
gan akan menjadi pedoman 
Pemkot Metro, dalam pelaksa-
n aan dan pertanggung jawban 
APBD. Seperti yang tadi 
dicontohkan mengenai SSH, 

penetapan SSH yang sudah 
berjalan, TAPD dan OPD 
teknis pengusul SSH berkoor-
dinasi untuk memberi bukti 
pendukung verifikasi  yang 
hasil akhirnya ditetapkan 
dengan  peraturan perundang-
ndangan yang mengikat,” 
tuturnya.

Terkait kegiatan fisik, lanjut 
Pairin ia berjanji diwaktu yang 
akan datang kualitas penga-
asan akan lebih ditingkatkan, 
sehingga didalam pelaksanaan 
pekerjaan fisik, kualitas bia 
dijaga.

“Saya mengucapkan 
terimakasih atas saran dan 
masukan terkait dengan 
tindak lanjut LHP BPK, namun 
demikian Inspektorat Kota 
Metro telah melakukan tindak 
lanjut atas LHP BPK terse-
but,”tandasnya.

 (*)

LAMPUNG TIMUR - Anggota Komando Rayon Militer 
(Koramil) 429-06/Purbolinggo jajaran Komando Distrik 
Militer (Kodim) 0429/Lamtim Koptu Sutardi bersama dengan 
masyarakat warga binaannya melaksanakan gotong royong. 
Tujuan gotong royong untuk melakukan pelebaran ruas 
badan jalan di area persawahan di Dusun 001 dan 002 Desa 
Tambah Luhur Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung 
Timur, pada Minggu, (5/7/2020).

“Jalan usaha tani merupakan sarana pendukung yang 
sangat penting bagi keberhasilan usaha pertanian, melalui 
jalan tersebut para petani dapat mengeluarkan hasil dengan 
mudah, sehingga gotong royong seperti yang kita laksanakan 
hari ini dianggap sangat perlu dan harus di pupuk karena 
bisa menumbuhkan semangat kebersamaan,” kata Koptu 
Sutardi seperti dilansir dari rilis yang disampaikan oleh 
Sertu Tarmuji Media Center Kodim 0429/Lamtim.

Secara terpisah Danramil 429-06/Purbolinggo Kapten 
Caj Rahmat mengatakan, kegiatan yang dilakukan oleh 
para Babinsa bersama warga tersebut merupakan bagian 
dari tugas sebagai pelaksana pembinaan teritorial yang 
harus selalu dekat bersama masyarakat di desa binaannya.

“Kegotong-royongan Babinsa dan masyarakat seperti 
ini patut kita dukung dan lestarikan, dengan adanya Babinsa 
yang terlibat, diharapkan mampu memotivasi masyarakat 
dalam meningkatkan kualitas hidup lingkungannya,” tegas 
Danramil. 

Sementara Kades Tambah Luhur Widodo menambahkan, 
“Gotong royong pelebaran jalan sawah di Dusun 1 dengan 
panjang 250 M dan Dusun 2 panjang 400 M bisa selesai sesuai 
dengan rencana, sehingga akan mempermudah sarana 
transportasi bagi para petani,” ujarnya. (Ropian/Tarmuji)

Kepala KUA Sekampung Tertutup Atas Jumlah Pelayanan Peristiwa Nikah

Temuan BPK, Fraksi NasDem 
Metro Minta Pengawas Diperketat
Babinsa Koramil 029/
Purbolinggo Lamtim Gotong 
Royong Pelebaran Jalan 
Bersama Masyarakat Binaan
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LIPUTAN KHUSUS

PEMERINTAH Kabu-
paten Musi Banyua-
sin (Pemkab Muba) 
kembali mengucur-

kan Dana Bantuan Sosial Tu-
nai (BST). Setelah sebelum-
nya 1.000 ustad dan ustadzah 
mendapat bantuan tunai, kali 
ini bantuan diberikan kepada 
perguruan tinggi yang ada di 
‘Bumi Serasan Sekate’.

Penyerahan bantuan bagi 
perguruan tinggi terdampak 
covid-19 itu ditandai dengan 
penyerahan secara simbolis 
oleh Bupati Muba Dr H Dodi 
Reza Alex Licon, MBA, kepada 
kepada civitas akademika 
Yayasan Rahmaniyah Sekayu, 
di Auditorium Pemkab Muba, 
pada Kamis (11/6).

“Setelah beberapa waktu lalu 
saya kedatangan dosen dan ma-
hasiswa-mahasiswi dari Seko-
lah Tinggi Rahmaniyah Sekayu, 
mereka bercerita mengalami 
kesulitan untuk melanjutkan 
proses pendidikan terkendala 
biaya angsuran kuliah di masa 
pandemi covid-19 ini, mende-
ngar ini saya sangat prihatin,” 
ucap Dodi.

Ia mengungkapkan wabah 
covid-19 ini memang berdam-
pak luar biasa di segala aspek 
kehidupan. Tidak hanya Muba, 
tapi seluruh dunia. Bahkan, In-
donesia mengalami defisit luar 
biasa, baik di bidang ekonomi 
dan sosial, dan jauh lebih besar 
pada dimensi kesehatan.

“Saya mengambil kebijakan 
untuk memberikan bantuan 
di masa pandemi covid-19 
ini karena memang ini harus 
dibantu. Saya ingin supaya 
mahasiswa Muba yang kuliah 
di perguruan tinggi di Muba 
harus mendapat keringanan, 
begitu juga civitas akademika, 
mulai dari pegawai hingga 
tenaga pengajar harus diberi 
insentif akibat terkena dampak 
covid-19 ini,” ucap penerima 
gelar doktor dari Universitas 
Padjajaran itu.

Peduli dunia pendidikan
Ketua Yayasan Rahmanyah 

Sekayu, Muhammad Yustian 
Yunsa SS MSi terharu atas 
bantuan yang diberikan Bupati 
Buba tersebut. Dia mengutara-
kan atas nama insan civitas ak-
ademika Yayasan Rahmaniyah 
Sekayu menyampaikan ucapan 
terima kasih dan penghargaan 
setinggi-tingginya atas bantuan 
yang telah diberikan Bupati 
Muba Dodi Reza Alex.

“Penghargaan anugerah tert-
inggi di bidang pendidikan 
Dwija Praja Nugraha yang Pak 
Dodi terima memang pantas 
bapak sandang atas kepedulian 
Bapak terhadap dunia pendi-
dikan,” ungkapnya.

Yustian menyampaikan, apa 
yang dilakukan Dodi merupa-
kan wujud nyata kepedulian 
pada dunia pendidikan. Dia 
menilai, pemberian bantuan 

tersebut menjadi pionir dan 
pelopor karena belum ada ke-
pala daerah yang begitu peduli 
akan keberlanjutan pendidikan 
di masa pandemi covid-19.

Dia menjelaskan, Bantuan 
Sosial Tunai Dampak Covid-19 
sebesar Rp617.631.300 kepada 
civitas akademika Yayasan 
Rahmaniyah Sekayu akan di 
kompensasikan ke dana pendi-
dikan mahasiswa-mahasiswi se-
jumlah sekolah tinggi di bawah 
yayasan yang ia pimpin. “Jadi 
nanti setiap orang akan men-
dapatkan keringanan sekitar 
Rp700 ribu untuk uang kuliah 
tunggal (UKT) per semester. 
Ada 883 mahasiswa dan setiap 
mahasiswa akan menerima 
kompensasi ini,” tandasnya.

Sekretaris Daerah Muba Drs 
H Apriyadi MSi menjelaskan 
mekanisme pemberian bantuan 
sosial tunai kepada perguruan 
tinggi diberikan melalui pos 
bantuan sosial dari Dinas Sosial 
Muba kepada civitas akade-
mika yang di cairkan melalui 
rekening bank masing -masing 
kampus dan tenaga pengajar. 
“Nantinya pihak perguruan 
tinggi yang  akan memberikan 
kompensasi kepada 883 maha-

siswa,” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua STIHU-

RA, Dr Wandi Subroto SH MH 
menghargai respons cepat Bu-
pati Muba Dr Dodi Reza Alex 
Noerdin yang dinilai sangat 
luar biasa. “Saat kami bersama 
mahasiswa bertemu audensi 
dengan Bupati, Beliau mend-
engarkan keluhan mahasiswa 
dan langsung di respons cepat 
dalam waktu 10 hari, terbukti 
hari ini telah  di realisasikan,” 
ungkap Wandi.

Menanggapi bantuan ter-
sebut, salah satu mahasiswi 
dari Sekolah Tinggi Ilmu Hu-
kum Rahmaniyah Sekayu, Putri 
Tania mengungkapkan rasa 
syukurnya atas Bantuan So-
sial Tunai yang diberikan oleh 
Pemkab Muba kepada kampus 
tempatnya bernaung. “Alham-
dullilah terima kasih Pak Dodi, 
kami sangat terbantu sekali 
diberikan bantuan ini, kampus 
memberi keringanan untuk 
membayar uang kuliah. Selama 
tiga bulan terakhir ini di masa 
pandemi covid-19 keuangan 
kami sangat sulit, oleh karena 
itu dengan bantuan ini kami 
bisa melanjutkan perkuliahan,” 
ucapnya. (S1-25)

Meringankan dan Menguatkan
KAMI sangat mengapresiasi kepedulian dan dukungan 
semua pihak terhadap pendidikan, termasuk kepedulian 
Pemkab Muba kepada perguruan tinggi yang terdampak 
pandemi covid-19. Sudah saatnya untuk bergotong royong, 
saling meringankan dan menguatkan.

Di saat sulit seperti ini menjadi waktu yang tepat bagi 
semua pihak untuk bahu-membahu meringankan beban 
satu sama lain, agar kita dapat menghadapi krisis ini se-
cara bersama-sama.

Untuk meringankan beban mahasiswa di perguruan 
tinggi yang terdampak pandemi, Majelis Rektor Perguruan 
Tinggi Negeri (MRPTN) menyepakati empat opsi yaitu 
menunda pembayaran, menyicil pembayaran, mengajukan 
penurunan uang kuliah tunggal (UKT), dan mengajukan 
bantuan finansial bagi yang berhak.

Selain itu, untuk meringankan beban mahasiswa ter-
dampak pandemi covid-19, pemerintah memfasilitasi 
pemberian bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) 
Kuliah. (Aiw/S3-25) 

Apresiasi Bantuan Yang Diberikan Bupati
PADA masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini, daya 
beli mahasiswa tentu akan menurun sehingga ada ma-
hasiswa yang mengalami kesulitan finansial. Saya men-
gapresiasi bantuan yang diberikan Bupati Musi Banyuasin 
(Muba) bagi para mahasiswa yang mengalami kesulitan 
finansial. 

Perguruan tinggi kecil saat ini juga mengalami kesulitan 
untuk mendapatkan mahasiswa baru. Karena daya beli ma-
hasiswa turun membuat pendapatan turun dan dan men-
cari mahasiswa berat. Ini terjadi baik di (universitas) negeri 
dan swasta, mungkin insentif terkait hal ini bisa diberikan 
baik untuk universitas maupun mahasiswanya.

Saat ini, bantuan lainnya juga diperlukan perguruan 
tinggi dan mahasiswa berupa paket data maupun jaringan 
internet. Sebab, pos belanja untuk kebutuhan tersebut saat 
ini cukup besar baik itu untuk zoom dan media pengajaran 
daring lainnya.

Saya usul agar bisa dibuka lagi kredit mahasiswa se-
hingga bisa dimanfaatkan meski dengan tenor yang 
berubah, sebab ini sifatnya masih sementara. (Dro/S1-25)

Inisiatif Pemkab Muba Amat Membantu
SEJAK adanya kebijakan pemerintah untuk menjaga jarak 
dan tetap di rumah, memang banyak mahasiswa di pergu-
ruan tinggi mengeluh akan tingginya biaya kuota internet. 
Padahal, itu adalah media untuk mereka tetap melanjutlam 
proses belajar meski dari rumah.

Ada juga mahasiswa yang terpaksa leave dari grup atau 
saat kegiatan belajar online karena mengaku kehabisan 
kuota, ini memang masih jadi kendala bagi peserta pen-
didikan.

Inisiatif pemerintah daerah memberikan suntikan dana 
tunai pada instansi pendidikan tinggi tentu amat memban-
tu. Apalagi bentuknya tepat sasaran. Tentunya ini sangat 
positif dan harus didukung, semoga banyak pemerintah 
daerah lainnya yang mencontoh. 

Bupati Muba Beri Bantuan 
Kepada Perguruan Tinggi 

Terdampak Covid-19

Yos Johan Utama
Ketua Forum 
Rektor Indonesia (FRI) 

Ifa Misbach 
Pemerhati Pendidikan 
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Nizam
Plt Dirjen Pendidikan Tinggi 
Kemendikbud

KATA MEREKA

Setelah sebelumnya 1.000 ustad dan ustadzah mendapat 
bantuan tunai, Pemkab Muba kali ini bantuan diberikan kepada 

perguruan tinggi yang ada di ‘Bumi Serasan Sekate’.

BERDISKUSI: Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin 
saat sedang berdiskusi dengan mahasiswa yang mendapat 
bantuan pendidikan karena terdampak covid-19. Bupati sangat 
terbuka menerima keluhan dan masukan dari mahasiswa yang 
mengenyam pendidikan di Musi Banyuasin.

BANTUAN PENDIDIKAN: Mahasiswa yang mengenyam pendidikan tinggi di Muba sangat berterimakasih kepada Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin yang sudah 
membantu memberikan bantuan sosial tunai pendidikan ditengah pandemi covid-19. Dodi Reza memastikan mahasiswa Muba yang kuliah di perguruan tinggi di Muba 
mendapat keringanan.


