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Dari Keramik, Perhiasan, sampai Kapal Rusia

Natuna, Harta Karun di Dasar Lautan, dan Pencurian

Robek Trump
VIRUS Wuhan membuat saya hampir ‘lupa 

permanen’ menulis perkembangan terbaru di Amerika.
Sementara lupa juga adalah hari ulang tahun ke-2 

DI’s Way. Begitu ingat sudah sangat terlambat.
Saya harus tiga kali memutar 

kembali pidato Presiden 
Donald Trump ini. Yang di 

depan forum gabungan 
DPR dan Senat itu. Yang 
disebut pidato State of the 
Union itu. Yang 
panjangnya 1,5 jam itu.

Inilah pidato yang dibuka 
dan ditutup dengan 
adegan permusuhan. Yang 
didemonstrasikan dua 
tokoh puncak eksekutif 
(Presiden Trump) dan 
legislatif (Ketua DPR 
Nancy Pelosi).

Oleh: Dahlan Iskan

SELEBRITI

Setidaknya ada 24 titik kapal tenggelam yang 
membawa berbagai barang berharga di lautan 

Natuna. Karena pengawasan lemah, para 
penjarah yang justru diuntungkan.

CIREBON- Pemerintah Da-
erah (Pemda) Provinsi Jawa 
Barat (Jabar) menargetkan 3.000 
hafidz dan hafidzah dalam 
program Satu Desa Satu Hafidz 
(Sadesha) pada 2020. Pada 2019, 

Pemda Provinsi Jabar sudah 
melepas 1.500 hafidz dan hafid-
zah yang diutus ke 1.500 desa di 
27 kabupaten/kota se-Jabar.

Wakil Gubernur Jabar Uu 
Ruzhanul Ulum optimistis 

target tersebut dapat tercapai. 
Sebab, kata dia, pelaksanaan 
program Sadesha tahun ini 
bakal lebih baik dari sisi tek-
nis, koordinasi, dan anggaran.

Targetkan 3.000 Hafidz dalam 
Program Sadesha Tahun Ini

HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS

KEKAYAAN TERPENDAM: Wisatawan di kawasan Pulau Setanau, 
Natuna, kemarin. Berbagai benda bersejarah dari beragam zaman.

 Baca Robek... Hal 2

ILHAM WANCOKO, Natuna, Jawa Pos

 Baca Targetkan:... Hal 2

 Baca Cuti:... Hal 2

Kebudayaan Dinas Pariwisa-
ta Kabupaten Natuna, dan 
jajarannya pun bergerak. Ti-
ga orang itu ditemui.

Sulitnya komunikasi deng-
an mereka tak menyurutkan 
putusan instansi yang ber-
wenang. “Mereka kami usir 
karena kemungkinan besar 
akan mencuri BMKT,” papar 
dia kepada Jawa Pos kemarin.

BMKT adalah benda mua-
tan kapal tenggelam. Natu-
na kaya akan harta karun di 
dasar laut itu.

Versi pemerintah setempat, 
ada 24 titik BMKT yang tersebar 
di 17 pulau dan karang di se-

kitar wilayah kabupaten di 
Kepulauan Riau tersebut. Itu 
yang baru diketahui sejauh ini.

Diprediksi masih banyak 
lagi titik kapal tenggelam la-
innya. Itu dimungkinkan 
karena Natuna yang berbata-
san dengan Malaysia, Singa-
pura, Vietnam, dan Kamboja 
itu punya lautan yang ramai 
jadi perlintasan perdagangan 
dunia. Sejak dulu.

Terutama di era ”Jalur Sutra”. 
Itu adalah jalur imajiner per-
lintasan perdagangan dan ke-
budayaan yang menghubung-
kan ”Timur” dengan ”Barat”. 

LAPORAN dari warga itu sam-
pai juga ke Hadisun. Ada tiga 
warga Tiongkok yang bermaksud 
melakukan penyelaman.

Sampai di situ sepertinya 
semuanya wajar.

Kabupaten Natuna nun di 
utara Indonesia yang terdiri 
atas ratusan pulau memang 

punya banyak spot penyelaman.
Namun, ada yang memicu 

kecurigaan. Tindak tanduk 
tiga orang tersebut tak tampak 
seperti turis. Mereka juga tidak 
tinggal di hotel. Tetapi, memi-
lih menyewa sebuah rumah 
penduduk di tepi pantai.

Hadisun, Kepala Bidang 

BI Selektif Soal Perdagangan 
dan Masuknya Investasi China

 Baca Natuna... Hal 2

Cuti Tiga Bulan Raffi 
Kehilangan Rp 15 Miliar

ISTIMEWA

BERIKAN SAMBUTAN: Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum saat Silahturahmi dan Deklarasi 
JMQH se-Jabar di Kota Cirebon, Minggu (9/2). Tahun ini ditargetkan lahirkan 3.000 hafidz.

BANDUNG- Deputi Gu-
bernur Senior Bank Indonesia 
(BI) Destry Damayanti meng-
atakan, mewabahnya virus 
corona di Asia bisa berdamp-
ak pada sektor saham dan 
keuangan di Indonesia.

“Sektor keuangan kemarin 
sudah lihat kita kena. Dalam 
artian, China sahamnya anjlok, 
kita sempet juga kena sampai 
2 persen kita turun,” kata Destry 
belum lama ini di Bandung.

Menurutnya, dalam sektor 
keuangan hal tersebut biasa-

nya terjadi untuk sementara. 
Untuk itu, pihaknya akan terus 
memantau secara struktural 
dan fundamental, apakah 
terjadi perubahan ekonomi. 

“Sejauh ini karena mereka 
melihat tidak ada suatu peru-
bahan berarti. Ya memang 
kita semua masih dalam proses 
memantau bagaimana im-
pact-nya. Tapi sejauh ini kita 
melihat Indonesia tidak terma-
suk negara yang ter-impact 
secara signifikan,” katanya.

 Baca BI:... Hal 2

JAKARTA - Aktor sekaligus 
presenter Raffi Ahmad masih 
menikmati liburan bersama 
keluarga keliling Eropa.

Suami Nagita Slavina itu 
memang memutuskan cuti dari 

dunia hiburan sejak 
beberapa bulan lalu.

Zaskia Sungkar 
rupanya penasaran 
dengan keputusan 
Raffi Ahmad yang 
tak bekerja selama 
berbulan-bulan 
itu.

Dalam tayangan 
YouTube di 
channel The 

Sungkars Family, 
Zaskia mengorek 

pendapatan Raffi 
Ahmad, selama ini.

BIN Diminta Turun Tangani Harun Masiku

ISTIMEWA

LEBIH SELEKTIF: Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti akan 
memilah perdagangan dan investasi China akibat wabah corona. 

Masterplan BIJB Direvisi

ISTIMEWA

TINJAU BANDARA: Presiden Joko Widodo didampingi menteri saat meninjau BIJB Kertajati di Majalengka beberapa waktu lalu. Rencananya, masterplan bandara tersebut akan direvisi untuk pengembangan bisnis.

Sebagai Strategi 
Pengembangan Bisnis

BANDUNG- Direktur Ut-

ama (Dirut) PT Bandar 
Udara Internasional Jawa 
Barat (BIJB), Salahudin Ra-
fi mengatakan, akan mere-
view masterplan kawasan 

bandara sebagai langkah 
strategis dalam pengem-
bangan BIJB.

Menurut dia, langkah ter-
sebut sesuai dengan arahan 

Gubernur Jawa Barat, Ridwan 
Kamil. Sebab, pihaknya telah 
diminta mereview masterplan 
utama dalam memanfaatkan 
keberadaan lahan bandara 

yang sudah dibebaskan.
“Arahan gubernur review 

masterplan, ini strategi agar 
bisnis BIJB berlari,” kata Rafi 
di Bandung, Sabtu (8/2).

Dia menyebutkan, arahan 
gubernur tersebut akan men-
jadikan Kertajati sebagai ban-
dara dengan kemampuan dan 
kapasitas yang lengkap. Se-

lain itu, langkah ini pun sudah 
mendapatkan dukung pula 
dari Biro BUMD dan Investa-
si Setda Jabar.

ANDI ARIEF 
Wakil Sekjen Partai Demokrat

JAKARTA – Harun Masiku, 
tersangka kasus suap pengu-
rusan pergantian antarwaktu 
(PAW) anggota DPR periode 
2019-2024 hingga kini masih 
buron. Badan Inteljen Nega-
ra (BIN) pun diminta mem-
bantu Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) dan Polri dapat 

menangkap Harun.
Wakil Sekjen Partai Demo-

krat Andi Arief meminta BIN 
turun tangan dalam men-
angkap DPO Harun Masiku, 
eks caleg PDI Perjuangan. 
BIN harus bisa membantu 
KPK dan Polri.

Alangkah baiknya KPK meminta 
bantuan Pak Budi Gunawan 
agar Badan Intelijen Negara 
lakukan hal sama, meski Ka BIN 
dekat dengan PDIP Partainya 
Harun dan Hasto”

 Baca BIN:... Hal 2 ANDI ARIEF, Wakil Sekjen Partai Demokrat

 Baca Masterplan:... Hal 2



“Pengembangan bisnis 
bandara itu ada di kawasan, 
kalau bandaranya sendiri 
kan urusan penumpang sa-

ja, jadi ini strategi Pak Gu-
bernur agar kinerja kami 
bisa lari,” katanya.

Selain itu, jelasnya, mas-
terplan baru nanti akan 
menghadirkan kawasan yang 
lebih leluasa untuk hanggar 

maintenance, repair dan 
overhail (MRO), cargo villa-
ge dan bangunan terintegra-
si untuk layanan multi mo-
da. “MRO dari eksisting 
sekarang 15 hektare menja-
di 40 hektare, ini terbesar di 

dunia,” ungkapnya.
Sementara pengembangan 

cargo village, kata Rafi, akan 
menambah kapasitas men-
jadi lebih luas dari saat ini 
yang sudah ada.

“Yang eksis sekarang kecil 

Destry menjelaskan, saat ini 
masalah keuangan sudah 
lebih baik. Setidaknya saat ini 
nilah tukar rupiah sudah kem-
bali pada level Rp 13.600 per 
dolar AS. Pasar Indonesia pun 
sudah begitu membaik dari 
sisi nominal.

“Nah sekarang yang tinggal 
kita perhatikan adalah bagai-
mana itu dampaknya ke sektor 
riil. Sektor riil itu kita lihat cha-
nel-nya. Pertama, masuk dari 
pariwisata, tentunya ini akan 
mengurangi turis-turis dari Ti-

ongkok masuk-keluar,” jelasnya.
Kendati demikian, Destry 

menegaskan Indonesia harus 
tetap mewaspadai dampak 
corono tersebut. Namun un-
tungnya, menurut Destry, In-
donesia tidak hanya bergantung 
pada satu negara dalam melaku-
kan aktivitas ekspor-impor.

“Tidak ada satu negara yang 
sangat dominan. Misalnya, 
impor atau investasi kita sang-
at bergantung dari salah satu 
negara tetangga, tapi kita tidak, 
termasuk negara tujuan ekspor 
kita,” tegasnya.

Tidak hanya itu, pihaknya 
akan membatasi turis Warga 

Negara Asing (WNA) asal Chi-
na untuk masuk atau keluar 
dari Indonesia. 

Berdasalkan hasil kajian BI, 
pihaknya akan melakukan 
pemilahan perdagangan mau-
pun investasi yang datang 
dari negeri Tiongkok untuk 
mengetahui dampak peny-
ebaran virus corona.

“Kita mesti pilah-pilah lagi 
berapa yang dari Tiongkok. 
Jadi ini kajian itu tidak serta-mer-
ta sesaat, tapi paling tidak da-
ri parameter-parameter kita 
bisa melihat ke dalaman dari 
impact virus corona ini,” tan-
dasnya. (mg1/drx)
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Persisnya antara Asia Timur 
dan Tenggara dengan Asia 
Selatan, Persia, Semenanjung 
Arab, Afrika Timur, serta Er-
opa Selatan.

Kapal-kapal yang tenggelam 
itu membawa serta berbagai 
barang yang, antara lain kare-
na kandungan sejarahnya, 
demikian berharga. Mulai 
keramik, perhiasan, peralatan 
rumah tangga, sampai bong-
kahan emas.

Berkali-kali nelayan setempat 
menemukan keramik. Sejauh 
ini, dari hasil penelitian, dike-
tahui bahwa keramik-keramik 
yang telah ditemukan berasal 
dari Dinasti Qing, Sung, dan 
Ming di Tiongkok.

”Pernah suatu kali saya 
dengar warga ada yang me-
nemukan rantai emas dan 
bongkahan emas,” kata Wan 
Tarhusin, salah seorang se-
jarawan Natuna.

Sayang, tak ubahnya gula yang 
selalu mengundang semut, 
bertebarannya harta karun di 
lautan Natuna itu juga memi-
kat perhatian para pencuri. 
Kisah tiga warga Tiongkok di 
atas hanyalah satu dari sekian 
banyak di antaranya.

Pernah suatu kali, tutur Ha-
disun, ada sebuah perusaha-
an asal Jakarta yang meng-
ajukan izin pengangkatan 
BMKT di kawasan Serasan. 
”Oleh pemkab tentunya di-
serahkan ke pemerintah pu-
sat. Kalau diizinkan pusat, 
silakan saja,” tuturnya.

Tapi, izin dari pemerintah 
pusat tidak turun. Kabarnya 
memang ada moratorium 
untuk pengangkatan BMKT.

Tak lama berselang, KKP 
(Kementerian Kelautan dan 
Perikanan) mengecek lokasi 
BMKT tersebut. Apa yang di-
dapat? BMKT di titik tersebut 
sudah habis.

Tak ada lagi barang yang 
tertinggal. ”Hanya tinggal 
puing belaka,” ujarnya.

Zulkifli Flora, salah seorang 
nelayan Natuna, juga meng-
aku sering mendengar adanya 
penyelaman untuk mengam-
bil barang dari dalam laut. 
Dari besi hingga barang ber-
harga lain. ”Namun, semua 
itu hanya jadi cerita.”

Hadisun mengakui, peng-
awasan terhadap BMKT me-
mang menghadapi jalan ter-
jal. Kewenangan untuk BMKT 
berada di KKP. ”Pemkab yang 
dekat tidak punya kewenang-
an apa pun,” tuturnya.

Hasilnya mudah ditebak. 
Ke-24 titik BMKT itu rawan 
pencurian. Banyak yang sudah 
rusak. Dicuri orang tak ber-
tanggung jawab.

Aset negara hilang. Barang 
kebudayaan yang tak ternilai 
harganya raib entah ke mana. 
”Data itu pun kami dapat da-
ri KKP,” ujarnya.

Kapal-kapal yang tenggelam 
di lautan Natuna berma-
cam-macam asalnya. Ada, 
misalnya, kata Wan Tarhusin, 
kapal Inggris yang tercatat 
tenggelam pada 1848. Juga, 
kapal Rusia pada 1941.

”Ada pula kapal pembawa 
delegasi India ke Konferensi 
Asia-Afrika (di Bandung pada 
1955, Red),” kata Wan.

Catatan dari buku petualang 
Tiongkok I Tsing memperlihat-
kan, dahulu, pada abad ketujuh, 
Natuna yang kala itu bernama 
Nan Toa dikuasai Sriwijaya. Di 
masa Majapahit, namanya di-
ubah menjadi Serindit.

Kemudian berubah lagi 
menjadi Nalma dalam peta 
abad ke-17. Kini kepulauan 
di Jalur Sutra itu dikenal se-
bagai Natuna.

Wilayah Natuna yang luas 
juga menyulitkan pengawa-
san. Kabupaten yang beribu 
kota di Ranai itu memiliki 
154 pulau. Dan, hanya 27 
yang berpenghuni.

Karena kewenangan ada di 
pusat, pemerintah setempat 
hanya bisa mendata. Jadi, tak 
ada pengawasan yang spesifik.

Zulkifli mengusulkan, akan 

efektif bila nelayan diajak untuk 
membantu langkah menga-
mankan aset-aset negara ter-
sebut. Sebab, mereka sangat 
mengenal luar dalam lautan 
di sekitar Natuna. ”Itu juga bi-
sa membantu memperbaiki 
kesejahteraan nelayan,” urainya.

Itu pun mungkin belum 
cukup. Sebab, menurut Wan 
Tarhusin, teknologi para pen-
jarah tinggi sekali. ”Angkat 
BMKT malam saja bisa, pe-
merintah Indonesia bagai-
mana,” keluhnya.

Seharusnya, lanjut dia, BM-
KT itu bisa dijadikan aset 
negara dan menghasilkan 
untuk masyarakat Natuna. 
Namun, yang terjadi justru 
sebaliknya: yang diuntungkan 
hanya para pencuri.

”Ini masalah yang seharusnya 
diselesaikan,” tuturnya.

Senada, Ketua Generasi Pe-
sona Indonesia (GenPI) Kiki 
Firdaus menyebutkan, BMKT 
itu bisa dibuatkan museum 
sebagai tambahan daya tarik 
pariwisata Natuna.

Museum serupa, kata Kiki, 
memang sudah ada di Natuna. 
Tapi, milik pribadi. ”Daripada 
dibiarkan di laut dan jadi sa-
saran pencurian, mending 
dimaksimalkan jadi museum. 
Sekaligus bisa jadi alat eduka-
si kebudayaan,” paparnya.

Laut, Darat Bertemu di 
Museum

TAK cuma di laut Natuna 
”berjaya”. Dalam arti punya 
kekayaan terpendam. Di da-
ratan juga.

Karena itulah, di kabupaten 
yang masuk wilayah Provinsi 
Kepulauan Riau itu dikenal 
istilah ”macok”. Menancapkan 
besi untuk mencari barang di 
tanah. Barang yang berharga 
tentu saja.

Nah, yang datang dari darat 
dan laut itulah yang berusaha 
disatukan Pemkab Natuna di 
museum yang kini tengah da-
lam proses penyelesaian. Mu-
seum Perdagangan Maritim.

Menurut Kabid Kebuday-
aan Pemkab Natuna Hadisun, 

sengaja dinamakan demiki-
an karena sulit memperun-
tukkan museum itu khusus 
barang muatan kapal tengge-
lam (BMKT), harta karun di 
lautan Natuna.

”Sebab, banyak BMKT yang 
sudah dicuri,” kata Hadisun.

Dibangun sejak 2016 deng-
an bantuan dari Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, 
museum itu sejatinya diren-
canakan bisa dibuka tahun 
lalu. Sejauh ini sudah sekitar 
500 item yang dikumpulkan.

Barang-barang tersebut 
dikumpulkan dari koleksi 
pemkab dan masyarakat yang 
bersedia menyerahkan temu-
an mereka. Baik yang ditemu-
kan di lautan maupun dara-
tan. Termasuk dari hasil 
macok tadi.

Dari hasil macok itu bisa 
ditemukan berbagai benda 
peninggalan bersejarah. Mi-
salnya, perhiasan atau kun-
ingan. Kegiatan tersebut 
dilakukan sampai jauh ke 
dalam hutan.

Natuna memang sudah ra-
mai jadi jalur perlintasan dan 
persinggahan perdagangan 
dunia sejak dulu. Letaknya 
pun berbatasan dengan em-
pat negara sekaligus: Malay-
sia, Singapura, Vietnam, dan 
Kamboja.

Hadisun menuturkan, sejauh 
ini benda paling tua yang 
berhasil didapat adalah ke-
ramik dari Dinasti Tang yang 
menguasai Tiongkok dari 
tahun 618 sampai 907. ”Dalam 
konteks kebudayaan, ini tak 
ternilai (harganya),” jelasnya.

Meski begitu, tidak semua 
barang calon koleksi museum 
masih utuh. Ada yang sudah 
pecah. Bahkan, ada yang ha-
nya bentuk serpihan.

Sumbangan juga datang 
dari museum milik pribadi. 
Menurut Hadisun, ada warga 
Natuna yang memiliki muse-
um pribadi dengan isi yang 
menakjubkan. ”Ada keris dan 
berbagai barang kuno lain,” 
jelasnya. (*)

“Kalau tahun kemarin 1.500 
hafidz, maka tahun 2020 
kita targetkan bisa 3.000 ha-
fidz, saya kira tahun ini pe-
laksanaannya akan jauh 
lebih baik,” kata Uu usai 
menghadiri Silahturahmi 
dan Deklarasi Jam’iyyah Mu-
darasatil Quran Lil Hafidzat 
(JMQH) se-Jabar dan DKI 

Jakarta di Masjid At Taqwa, 
Kota Cirebon, Minggu (9/2).

Uu mengatakan, Pemda 
Provinsi Jabar telah menge-
valuasi pelaksanaan program 
Sadesha pada 2019. Hasil 
dari evaluasi itu akan menja-
di bahan perbaikan agar pro-
gram Sadesha pada 2020 
berjalan lebih baik.

“Anggarannya pun tahun 
kemarin belum maksimal, 
tetapi di anggaran Sadesha 

tahun ini dan tahun berikut-
nya bisa tambah minimal dua 
kali lipat, nanti kan bisa di-
anggarkan lagi di perubahan 
kalau memang dibutuhkan,” 
kata Uu.

Program Sadesha juga seja-
lan dengan visi pemerintah 
pusat untuk meningkatkan 
kualitas Sumber Daya Manu-
sia (SDM). Sementara dalam 
visi Pemda Provinsi Jabar, 
program Sadesha bersama 

tujuh program keumatan la-
innya berupaya untuk men-
ciptakan Jabar Juara Lahir dan 
Batin.

“Kami ingin meningkatkan 
ukhrawi masyarakat Jabar, 
banyak program keagamaan 
yang sedang kami jalankan 
salah satunya Sadesha di ma-
na targetnya seluruh desa 
bisa tercapai dalam lima tahun 
kepemimpinan kami,” pung-
kasnya. (rls/drx)

Dalam akun twitter resminya, 
Andi mengatakan bantuan itu 
juga sebagai pembuktian Ke-
pala BIN Budi Gunawan tidak 
memiliki hubungan apa pun 
dengan partai yang dipimpin 
Megawati Soekarnoputri ter-
sebut. Sebab menurutnya, 
banyak pihak yang memposi-
sikan Budi Gunawan berafiliasi 
dengan PDI Perjuangan.

“Alangkah baiknya KPK me-
minta bantuan Pak Budi Gu-
nawan agar Badan Intelijen 
Negara lakukan hal sama, 

meski Ka BIN dekat dengan 
PDIP Partainya Harun dan 
Hasto,” cuit Andi melalui Twit-
ter, Jumat (7/2).

“Saatnya Badan Intelijen 
Negara membantu KPK dan 
Polri menangkap buronan 
Harun Masiku. Saatnya BIN 
menjawab desas-desus di 
rakyat selama ini bahwa apa-
rat intelijen tidak netral dan 
berada di belakang partai 
tertentu saja. Ini saatnya,” 
tambahnya.

Terkait hal tersebut, Pene-
liti Institute for Security and 
Strategic Studies (ISESS) Khai-
rul Fahmi mengatakan BIN 

belum perlu diturunkan un-
tuk mengungkap keberadaan 
Harun Masiku. Terlebih, per-
buruan Harun sudah dilaku-
kan KPK dengan dibantu 
Polri yang mengerahkan 34 
Polda dan 540 Polres di 
bawahnya. “Tapi, tak ada sa-
lahnya jika BIN ikut terlibat,” 
katanya.

Menurutnya keterlibatan 
itu untuk menjawab keragu-
an masyarakat terhadap 
kinerja KPK dan Polri yang 
tak kunjung mampu men-
angkap Harun Masiku.

Dahulu, kata Fahmi, BIN 
pun pernah dilibatkan dalam 

mencari buronan kasus 
korupsi BLBI.

“Cuitan Andi Arief dapat 
dianggap serius, walaupun 
di sisi lain hal itu dapat di-
anggap sebagai bentuk ker-
aguan atas kemampuan KPK 
dan Polri. Nah bagi saya, 
boleh saja dilibatkan. Toh 
itu dilakukan untuk kepen-
tingan umum,” katanya.

Harun hingga kini masih 
menjadi buronan sejak ditetap-
kan sebagai tersangka oleh KPK 
pada 9 Januari 2020. Harun 
sudah masuk dalam daftar 
pencarian orang (DPO) sejak 
29 Januari 2020. (fin/drx)

“Bayaran gue tuh ada yang 
Rp 100 juta, Rp 150 juta, Rp 
25 juta, Rp 30 juta, Rp 50 

juta. Beda-beda,” kata Raffi 
Ahmad.

Istri Irwansyah itu kemudi-
an menghitung pemasukan 
Raffi Ahmad selama sebulan.

“Ambil yang terkecil lah, Rp 

50 juta. Dikali lima kali dika-
li 30 hari, Rp 7,5 miliar,” ujar 
Zaskia Sungkar.

“Enggak nyampe,” jawab Raf-
fi tertawa. “Ya udah Rp 5 mili-
ar. Ini sudah tiga bulan berarti 

lho ngerelain Rp 15 miliar,” 
kata Zaskia.

Raffi pun berharap sepulang-
nya dari liburan, dia bisa 
kembali mengumpulkan pun-
di-pundi uang. (jpnn/drx)

Pengawasan Lemah, Untungkan Penjarah 

Sebagai Langkah Peningkatan Kualitas SDM

Untuk Membantu Kinerja KPK dan Polri

Harus Absen Berbagai Acara di Televisi

 MASTERPLAN
Sambungan dari hal 1

Sesuai dengan Arahan Gubernur 

Tentu Ketua DPR-lah yang 
menyilakan presiden naik 
podium. Presiden Trump 
lantas mampir ke meja pim-
pinan DPR untuk menyerah-
kan peta. Isinya: naskah pem-
bicaraan yang akan ia bacakan.

Pelosi pun berdiri untuk 
menerima peta itu. Lalu meng-
ulurkan tangannyi untuk di-
setujui tangan presiden. Sang 
Presiden langsung melengos 
menuju podium.

Diperlakukan begitu Pelosi 
terlihat sangat tenang. Tang-
annyi yang sudah terjulur ter-
lihat tidak cepat-cepat ditarik. 
Tapi wajahnyi tetap tenang. 
Tidak menarik kekecewaan atau 
ejekan. Begitu matang meng-
ekspresikan politiknyi.

Kompilasi pidatonya terja-
dilah adegan ‘pembalasan 
yang lebih kejam’. Tiba-tiba 
Pelosi berdiri. Dia menerima 
kertas pidato Trump yang ada 
di mejanyi. 

Lalu merobeknya, kreeek . 
Robekan itu dia empaskan di 
atas meja. Selamat datang 
lagi, selamat datang, selamat 
: kreeeeek , dirobeknyi lagi. 
Sobekannya ditaruh di atas 
sobekan pertama.

Dia mengambil lagi kertas 
selamat datang itu. Dia kreeek 
lagi. Ambil lagi. Terima kasih 
lagi. Sampai empat kali. Sam-
pai kertas pidato itu terobek 
semua.

Lalu dapat diterima. Lalu 
dia ambil untuk diempaskan 
di meja.

Adegan penyobekan itu ter-
jadi di belakang punggung 
Trump yang lagi dikembalikan 
kalimat terakhir pidatonya.

Tidak ada perubahan di wa-
jah Trump. Tumben. Tidak 
muncul ciri khas emosionalnya.

Pun Pelosi. Saat me-
nyobek-nyobek kertas pida-
to itu wajahnyi tidak me-
nunjukkan pengiriman atau 
pengujian.

Itulah dua wajah pemain 
watak yang akan menarik 
perhatian para sutradara Hol-
lywood.

Isi pidato itu sendiri memang 
mirip kampanye pilpres. Me-
mang tidak ada aturan harus 
bagaimana isi sebuah pidato 
Negara Serikat.

Menurut konstitusi yang 
disetujui sekali, presiden me-
nyetujui pidato Negara di 
depan rapat gabungan DPR 
dan Senat. Yakni untuk me-
laporkan apa yang dilakukan 
presiden selama kunjungan.

Maka Trump tidak melang-
gar konstitusi. Terkait kom-
pilasi tidak mau menerima 
salaman Pelosi.

Trump memang sangat ma-
rah padanyi. Pelosi adalah 
tokoh Demokrat yang men-
gimpeachnya Trump.

Di hari sambutan itu Senat 
lagi mengadili Trump: apakah 

impeachment DPR itu dika-
bulkan atau tidak. Tapi Trump 
sudah tahu hasilnya: Senat 
menolak impeachment . May-
oritas Asosiasi Senat di tang-
an partai Republik. Hanya 
satu anggota Republik yang 
mengubah impeachment : Mitt 
Romney. Dari dapil negara 
bagian Utah. Ia dulu calon 
presiden. Tapi gagal menga-
tasi Barack Obama.

Meski demikian, tiga kali 
pemulihan yang berulang itu 
terasa menyenangkan. Pida-
to Presiden Amerika memang 
selalu sangat menarik: Ronald 
Reagan, Bill Clinton, Obama, 
dan siapa pun mereka.

Saat memulai yang diputar 
ulang lebih dulu tentang be-
rapa kali sih pidato itu men-
dapat tepuk tangan. Kok ra-
sanya begitu sering.

Saya pun menghitungnya: 
132 kali. Tepuk tangan besar 
juga agak besar. Lebih 90 ka-
li sukses standing ovation .

Sangat mudah orang Ame-
rika memberikan apresiasi 
terhadap sambutan. Begitu 
rela harus sering kali berdiri.

Berarti itu sebenarnya ha-
nya sekitar 1 jam. Yang se-
tengahnya lagi karena jum-
lah waktu yang digunakan 
untuk bertepuk tangan.

Tepuk tangan terbanyak 
terjadi saat Trump mengu-
mumkan tokoh Venezuela, 
Juan Guaido. Hampir resmi 
Trump telah menjadi Presiden 
Venezuela.

Yang disebut namanya pun 
berdiri di balkon. Masih sang-
at muda. Umurnya 36 tahun. 
Wajahnya tampan. Potongan 
badannya atletis. Jas dan da-
sinya serasi.

Trump sudah tidak mene-
rima Presiden Venezuela yang 
sekarang ini: Maduro.

Saat Guaido diperkenalkan 
itu semua anggota DPR dan 
Senat berdiri. Terkait Pelosi. 
Juga para anggota DPR. Pun 
dari Partai Demokrat - lebih 
sering tidak mau tepuk tang-
an, apalagi sambil berdiri.

Di topik Venezuela ini Trump 
berhasil mengecoh lawan-lawan 
politiknya. Setelah memper-
kenalkan Guaido itu Trump 
ingin menuukkan belati. Mum-
pung Pelosi lagi berdiri.

Topik Venezuela hanya di-
gunakan Trump untuk pintu 
masuk yang membahas ter-
buruknya sosialisme.

Maksudnya: calon-calon 
presiden dari Demokrat itu 
sosialis semua. Janganlah 
dipilih. Pilihlah dia lagi. Di 
bulan November nanti.

Trump juga memperkenalkan 
nama Tony Rankins dari Cin-
cinnati. Tidak penting siapa ia. 
Yang penting ia kulit hitam. 
Trump memang harus merang-
kul pemilih kulit hitam. Yang 
biasanya suka Partai Republik.

Prestasi Tony berhasil kelu-
ar dari keterpurukan. Berkat 

ekonomi Amerika yang mem-
baik selama kepresidenan 
Trump.

Trump mengutip Tony itu 
lambang laki-laki yang hancur: 
terlibat narkoba, dibuang is-
teri dan menjadi kutukan. 
Tapi, kata Trump, karena eko-
nomi meningkat sekarang 
Tony bisa bangkit kembali.

Republik pun tepuk tangan. 
Lalu Tony berdiri di balkon. 
Tangannya melambai. Seny-
umnya merekah. Senyum 
terlalu lebar untuk membuat 
kelihatan bahwa gigi didukung 
oleh dua.

Topik yang juga banyak men-
dapat tepuk tangan adalah 
soal militer. Saat membahas 
keperkasaan tentara Amerika 
Trump membahas tentang 
pembuat sejarah: di masa de-
pan kepresidenannyalah Ame-
rika memiliki Angkatan Ang-
kasa Luar. Tidak lagi hanya 
Angkatan Darat, Laut dan udara.

Lalu Trump memperkenalkan 
seorang remaja. Namanya: Iain 
Lanphier. Umurnya: 13 tahun.

Di usia seremaja itu ia telah 
diterima di Akademi Angka-
sa Luar Amerika.

“Itu adalah,” kata Trump 
mengutip kata-kata remaja itu, 
“Semua orang mendongak ke 
atas untuk melihat angkasa. 
Saya akan selalu memandang 
ke bawah, melihat bumi”.

Trump juga pandai mem-
besarkan hati para veteran. 
Ia memperkenalkan seorang 
veteran yang hari-hari itu 
diluncurkan 100 tahun.

Semua orang berdiri mem-
beri hormat. Lalu duduk lagi. 
Dan berdiri lagi. Yakni saat 
Trump mengatakan itu mem-
berikan pangkat jendral ke-
pada veteran kelas itu.

Tentu Trump juga membe-
ri penghargaan pada ‘provo-
kator sejuta pendengar’ ter-
kenal itu. Namanya Rush 
Limbaugh. Ia orator ulung.

Orasinya di radio memikat 
jutaan pendengar. Banyak pu-
la yang fanatik dan terus me-
nyetel saluran radio miliknya.

Limbaugh adalah ideolog 
konservatif. Pembawa suara 
ideologi republikan. Kalau 
mencaci maki kelompok li-
beral luar biasa memikatnya.

Dengan ejekan dan satire 
yang sangat tajam.

Trump meminta Limbaugh 
tiba di balkon. Lalu minta 
tolong untuk meminta per-
setujuan. Itulah kemenangan 
tertinggi untuk orang sipil di 
Amerika. Namanya: Medali 
Kebebasan Presiden.

Berita sedihnya: Limbaugh 
lagi menderita sakit. Sakit 
kanker. Stadion empati.

Pokoknya Trump meman-
faatkan habis peluang itu. Semua 
prestasi diuraikan. Banyak yang 
ia beri embel-embel “terbaik 
sepanjang sejarah”. “Belum 
pernah melakukan presiden 
siapa pun”.(Dahlan Iskan)

Adegan Permusuhan di Forum Resmi

Dampak dari Wabah Virus Corona

kapasitasnya. Dua tiga tahun 
lagi kapasitasnya sudah tidak 
mencukupi, dalam review 
masterplan akan diperluas 
menjadi 30 hektar dan loka-
sinya berbeda dengan yang 
ada saat ini,” cetusnya.

Rafi mencatat, layanan kar-
go Bandara Kertajati saat ini 
sudah hidup, tahun lalu kar-

go yang diangkut dari Maja-
lengka mencapai 450 ton. 
Perhari saat ini, Bandara Ker-
tajati bisa melayani kargo di 
6-8 ton per hari.

“Lebih tinggi sedikit diban-
ding Bandara Husein, karena 
pasar kargo ke Indonesia Ti-
mur memakai layanan dari 
Kertajati,” paparnya

Sementara bangunan terin-
tegrasi akan menyambungkan 
multimoda transportasi den-
gan car park indoor, dipadu 
dengan hotel transit dan akses 
kereta bandara. “Jadi bangu-
nan terintegrasi ini memu-
dahkan penumpang menjang-
kau bandara,” pungkasnya. 
(mg1/drx)
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DPRD Hearing 
Informasi di Lapangan

Subang- Anggota DPRD 
H. Adik LF Solihin menye-
but,  persoalan nelayan 
Patimban akan dibahas 

di DPRD. Bahkan dalam 
kunjungan Komisi II DPRD 
Subang pekan lalu ke Pa-
timban, ada aspirasi lain 
yang disampaikan oleh 
unsur masyarakat serta 
Kepala Desa.

“Soal nelayan, karena as-

pirasi yang masuk ke kami 
ini dari nelayan, maka me-
mang kita crosscek infor-
masi di lapangan, serta 
progres nya seperti apa,” 
ucap H. Adik.

Ia  menambahkan,  as-
pirasi  soal  nelayan Pa-

timban berkaitan dengan 
produksi ikan, pendapatan 
yang dinilai menurun serta 
kompensasi, akan dibahas 
pada forum khusus.

“Hearing informasi dari 
pihak terkait kemarin su-
dah dilakukan, termasuk 

k a m i  c e k  s o a l  t i t i k  t i -
t ik  pembangunan serta 
dampak yang ada, nanti 
akan dilaporkan hasilnya 
saat  rapat dan pada pimpi-
nan,” ungkap H. Adik.

Ia juga menyebut, saat 
j a r i n g  a s p i r a s i  d a l a m 

k u n k e r  t e r s e b u t ,  p a r a 
kepala desa di  Pusaka-
nagara,  menyampaikan 
aspirasi  mengenai  per-
masalahan yang berkem-
bang seperti  jalan desa 
yang terdampak serta soal 
pembebasan lahan.

“Kami sampaikan silah-
kan untuk kepala desa bisa 
dat a ng  da n  sa mpa i ka n 
aspirasi di gedung dewan, 
sampaikan aspirasinya, 
bahkan bisa  nanti  me-
libatkan komisi lain juga,” 
ungkapnya.(ygi/dan)

Serap Aspirasi Nelayan Patimban

YOGI MFTAHUL FAHMI/PASUNDAN EKSPRES

KOMPENSASI: DPRD subang akan mem-
bahas soal asiprasi nelayan Patimban yang 

terdampak Pelabuhan Patimban.

Subang-Ketua KonI Sub-
ang, Asep Rohman Dimyati 
(ARD) menargetkan Subang 
meraih posisi 10 besar pada 
Porda 2022 mendatang. Hal 
tersebut disampaikannya saat 
menghadiri Cigayongong Fun 
Bike 2020, di Kawasan Situ 
Cigayonggong Desa Kasoma-
lang Wetan, Minggu (9/2).

“Sampai saat ini kami terus 
melakukan pembinaan para 
atlet, mempersiapkan Porda 
2022, saya menargetkan Sub-
ang meraih posisi 10 besar,” 
ungkap Asep.

Dia juga menyampaikan, 
saat ini KonI Kabupaten Sub-
ang sudah memanggil para 
atlet asal Subang yang telah  
meraih prestasi baik di tingkat 
Provinsi maupun nasional.

Menurutnya beberapa orang 
ada yang dilibatkan sebagai 
atlet langsung, ada pula yang 
dilibatkan sebagai pelatih. 
Dia juga menyebutkan bahwa 
KonI Subang telah menggelar 
koordinasi dengan seluruh ca-
bang olah raga, untuk melaku-
kan program pembinaan dan 
pemusatan latihan bagi para 
atlet dalam rangka memper-
siapkan Porda 2022.

“Minimal untuk 17 cabang 

KOnI Targetkan  Posisi 10 besar

olahraga yang venuenya ada di 
Kabupaten Subang, kita meraih 
emas semuanya,” tambahnya. 
Adapun ke-17 cabor yang 
rencananya  digelar di Sub-
ang yaitu, Terbang Layang, 
Anggar, Balap Sepeda MTB 
dan RC, Voli Pantai, Anggar, 
Bridge, Sepak Takraw, Tenis 
Meja, Tinju, Wushu , Bola 
Tangan, Gateball, Cricket, 
Muaythai, Volley, Corfball, 
Yongmodo dan Dayung.

Dengan program  dan ter-
get itu, Asep  mengajak selu-
ruh cabang olahraga untuk 
sama-sama mengoptimalkan 
persiapan, juga pelatihan 
demi kembali mengibarkan 

kejayaan Subang di bidang 
olahraga, kepada seluruh 
masyarakat Kabupaten Sub-

ang dia juga menyampaikan 
agar ikut  mendukung para 
atlet Subang. (idr/dan) 

Asep Rohman Dimyati

Subang-Dalam rangka 
menyambut Hari  Ulang 
Tahun Desa Kasomalang 
Wetan (Kaswet) yang ke 38 , 
Pemdes Kaswet menyeleng-
garakan event Cigayong-
gong Fun Bike 2020.

Acara tersebut dipusatkan 
di Situ Cigayonggong, Min-
ggu (9/2).

Situ tersebut adalah sa-
lahsatu objek wisata air 
alam yang sudah dikenal 
masyarakat Subang dan 
sekitarnya, 

Kepala Desa Kasomalang 
Wetan nunung nuraeni 
mengatakan, event HUT ke 
38 kali ini, pihaknya ingin 
mengangkat potensi wisata 
alam Situ Cigayonggong, 
agar lebih menarik minat 
masyarakat untuk mengun-
jungi situ ini.

“Kita ingin Situ Cigay-
onggong ini lebih banyak 
pengunjungnya, agar bisa 
menambah  pendapatan 
asli desa, juga meningkat-
kan ekonomi masyarakat,” 
kata nunung.

Peserta Fun Bike berasal 
dari seluruh club sepeda 
yang ada di Subang bahkan 
luar Subang.

Panitia menyiapkan had-
iah utama 1 unit motor,  
sepeda gunung, tv,  kul-

apdesi Dukung Wisata 
Desa Kasomalang Wetan

kas, mesin cuci dan hadiah 
hiburan lainnya.

Asosiasi Perangkat Desa  
Indonesia (Apdesi) Kabu-
paten Subang juga men-
dukung wisata desa Ka-
somalang Wetan Kecama-
tan Kasomalang, yaitu Situ 
Cigayonggong.

Hal itu dikatakan Kepala 
Desa Kosambi  Saepudin 
yang juga pengurus Apdesi 
Kabupaten Subang, saat 
ikut menjadi peserta event 
Cigayonggong Fun Bike 
2020, Minggu (9/2).

Menurutnya, Subang ban-
yak memiliki potensi wisata 
desa yang harus dikem-
bangkan salahsatunya Situ 
Cigayonggong yang ada di 
Desa Kasomalang Wetan 
ini.

“Saya apresiasi Pemdes 

Kaswet yang mengangkat 
wisata Situ Cigayonggong 
ini, semoga terus berkem-
bang dan pengunjungnya 
meningkat. Dan saya ucap-
kan selamat HUT ke 38 
Desa Kasomalang Wetan,” 
tuturnya.

S ementara  i tu  Kepala 
Desa Jatireja Kecamatan 
Compreng Abin yang juga 
ikut fun bike itu, mengata-
kan, Situ Cigayonggong ini 
sangat indah dan menarik. 
oleh karena dirinya juga 
mendukung acara ini, se-
moga saja pengunjungnya 
semakin meningkat.

“Tadi saya ikut route fun 
bike ini, jalannya berliku-
liku dan naik turun sepan-
jang 20 km, lewat sawah dan 
hutan, badan jadi  sehat dan 
bugar,” tukasnya.(dan)

DADAN RAMDAN/PASUNDAN EKSPRES

WISATA DESA: Kades Kaswet Nunung Nuraeni bersama Kades Kosambi Saepudin, Kades Jatireja Abin dan 
mantan Kades Margahayu H. Imanudin dalam wadah (Apdesi) saat acara Cigayonggong Fun Bike 2020 di 
Kasomalang Wetan, Minggu (9/2).
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Musker PCNU Bahas 
Ekonomi Umat 

KOTA - Program pember-
dayaan ekonomi umat dan 
pengkaderan, menjadi isu yang 
dibahas dalam Musyawarah 
Kerja (Musker) ke-1 Pengurus 
Cabang Nahdlatul Ulama (PC-
NU) Kabupaten Sumedang 
Masa Khidmat 2019-2014. Hal 
tersebut, disampaikan Ketua 
PCNU Kabupaten Sumedang, 
H Idad Isti’dad, di Aula PCNU 
Kabupaten Sumedang dalam 
kegiatan Refleksi Harlah NU ke-
94 dan Musker, Sabtu (8/2).

Saat ini, angka kemiskinan di 
Kabupaten Sumedang, masih 
berjumlah ribuan. Dan mayo-
ritas orang-orang miskin terse-
but, merupakan juga warga 
Nahdlatul Ulama. Kemiskinan 
di Kabupaten Sumedang juga, 
sudah terstruktur.

”Misalnya, orang miskin 
punya anak. Anak-anak me-
reka menikah dengan anak 
orang miskin lagi. Ini salah-
satu contoh kemiskinan yang 
terstruktur. Oleh karena itu, 
pengurus NU harus hadir un-
tuk memutus struktur kemisk-
inan tersebut,” katanya.

Menurutnya, saat ini ba-
nyak program dari bupati 
Kabupaten Sumedang, untuk 
menyejahterakan warga yang 

kurang mampu. Pember-
dayaan ekonomi umat dan 
buruh para petani, sudah 
menjadi perhatian pemerin-
tah. Pengurus NU, harus me-
nyambut program pemerin-
tah tersebut serta membantu 
merealisasikannya.

“Jangan sampai NU jadi beban 
untuk pemerintah, tapi NU 
harus jadi bagian yang meny-
ukseskan program-program 
pemerintah yang sejalan deng-
an visi dan misi NU,” ujarnya.

Sementara, Bupati Kabupa-
ten Sumedang, H Dony Ahmad 
Munir yang hadir dalam ke-
giatan Musker PCNU, menga-
rahkan agar musker itu dapat 
menghasilkan program untuk 
perbaikan ekonomi umat. 
”Musker PCNU ini saya menga-
rahkan ke perbaikan eko-
nomi umat. Silahkan formu-
lasikan dengan baik bagai-
mana warga NU bisa sejah-
tera dan ekonominya bisa 
maju. NU nanti bisa bersin-
ergi dengan pemerintah dae-
rah, banyak sekali peluangnya 
untuk itu”, kata Dony.

Kendati Musker ini temanya 
tentang perekonomian, tetap 
masalah dakwah, mencegah 
radikalisme dan sebagainya 
harus dijaga. “Terutama mem-
perkuat implementasi ahluss-
unnah wal jamaah di Kabupaten 
Sumedang,” harapnya. (eri)

Kemiskinan 
Masih 

Berjumlah 
Ribuan

IST

MUsYAWARAH KeRJA: Bupati sumedang, H Dony Ahmad Munir 
ikut memberi sambutan dalam Musker ke-1 PCnU sumedang 
Masa Khidmat 2019-2014.

BEKASI - PT Daya Adicipta 
Motora (DAM) selaku Main 
Dealer Sepeda Motor dan 
Suku Cadang Honda Jawa Ba-
rat secara resmi memperke-
nalkan All New Honda BeAT 
dan All New Honda BeAT Street 
di Summarecon Mall Bekasi, 
(8-9/2). All New Honda BeAT 
series kini memiliki perubahan 
platform secara keseluruhan 
dengan mesin dan rangka baru, 
serta desain, performa dan 
fitur terbaru.

Peluncuran All New Honda 
BeAT series di Bekasi dime-
riahkan dengan berbagai 
macam aktivitas yang dapat 
dinikmati oleh para pengun-
jung. Diantaranya Premier 
Riding Test Honda BeAT series, 
Program Penjualan Khusus 
All New Honda BeAT series, 
Bazar Honda Genuine Parts, 
Service Gratis, Band Top 40, 
Dance Competition, dan Tik-
Tok Challenge.

Acara semakin meriah deng-
an kehadiran bintang tamu 

Endah n Rhesa dan Kuburan 
Band pada hari Sabtu (8/2), 
dan Abirama pada hari Ming-
gu (9/2) yang mengisi pang-
gung hiburan selama acara.

General Motorcycle Sales, 
Marketing, & Logistic DAM, 
Lerri Gunawan mengatakan, 
sepanjang tahun 2019 Honda 
BeAT series berhasil terjual 
sebanyak 447.292 unit di Jawa 
Barat. Sebagai motor skutik 
Honda terlaris, All New Hon-
da BeAT series kini hadir 
dengan balutan desain bodi 
baru yang compact, serta peny-
ematan beragam teknologi 
dengan inovasi terbaru pada 
sisi rangka dan mesin, dan 
beragam fitur canggih lain.

”Hadirnya All New Honda 
BeAT series akan semakin mem-
perkuat line-up sepeda motor 
Honda di segmen matik. Kami 
menargetkan All New Honda 
BeAT series dapat terjual seba-
nyak 35.000 unit per bulan di 
Jawa Barat,” ujar Lerri.

All New Honda BeAT dan  

All New Honda BeAT Street 
dibekali generasi terbaru me-
sin eSP 110cc yang lebih hemat 
bahan bakar dan menyugu-
hkan performa yang lebih 
optimal. Skutik yang dicintai 
masyarakat sejak tahun 2008 
ini menggunakan rangka baru 
berteknologi eSAF (enhanced 
Smart Architecture Frame). 
Rangka yang diusung kini 
lebih lincah dan dapat me-
ningkatkan stabilitas handling 
sehingga sepeda motor mudah 
dikendalikan dan nyaman saat 
dipakai bermanuver. Peng-
gunaan rangka eSAF pada 
kedua model ini juga mampu 
memberikan pemanfaatan 
ruang yang lebih besar. Ba-
gasi penyimpanan barang 
kini lebih luas dengan kapa-
sitas 12 liter dan kapasitas 
tangki bahan bakar lebih ba-
nyak menjadi 4,2 liter.

All New Honda BeAT series 
menggunakan generasi terbaru 
mesin 110cc SOHC dengan 
sistem pembakaran injeksi 

PGM-FI yang tergabung dalam 
rangkaian teknologi eSP (en-
hanced Smart Power). Peny-
ematan teknologi mesin ter-
baru ini, mampu menghasi-
lkan tenaga 6.6 kW @ 7.500 
rpm dengan torsi tertinggi di 
9.3 Nm @ 5.500 rpm. Mesin 
terbaru ini juga memastikan 
hasil pembakaran yang ramah 
lingkungan dengan standar 
emisi Euro 3. Teknologi baru 
ini juga membuat mesin eSP 
lebih irit dalam penggu-
naan bahan bakar. Melalui 
tes internal dengan metode 
ECE R40, didapatkan hasil 
konsumsi bahan bakar 
mampu hingga 60,6 km/
liter (fitur ISS on) sehingga 
mampu menempuh jarak 
254,52 km dalam sekali 
pengisian bahan bakar.

All New Honda BeAT deng-
an varian CBS-ISS telah dilen-
gkapi dengan fitur ISS (Idling 
Stop System) yang berperan 
mematikan mesin secara oto-
matis saat motor berhenti dan 

menyala kembali saat tuas gas 
diputar. Fitur ini membuat 
motor lebih efisien dan ramah 
lingkungan. Melengkapi fitur 
ISS, pada varian ini juga di-
bekali dengan teknologi ter-
depan yakni sensasi men-
ghidupkan mesin motor 
dengan suara halus melalui 
teknologi ACG Starter.

AHM juga membekali All 
New Honda BeAT series 
dengan lampu depan meng-
gunakan teknologi LED me-
nambah kesan mewah yang 
memberikan pencahayaan 
yang optimal berguna mem-
berikan kenyaman berken-
dara di malam hari. Selain 
itu, perubahan juga terasa 
pada desain panelmeter pada 
kedua model ini. Panel meter 
All New Honda BeAT meng-
gunakan fitur Combined Di-
gital Panel Meter berkesan 
modern dengan tampilan 
layar berwarna biru yang me-
nyajikan berbagai informasi 
termasuk penunjuk kecepatan, 

All New Honda BeAT Series Sapa Warga Jabar
odometer, bahan bakar serta 
fitur indikator ECO sebagai 
panduan berkendara yang 
efisien dalam konsumsi bahan 
bakar. Sedangkan pada All 
New Honda BeAT Street, pa-
nel meter model ini telah 
menggunakan Digital Panel 
Meter dengan background 
layar berwarna biru menam-
bah tampilan desain yang 
lebih sporti dan ukuran yang 
lebih besar, sehingga memu-
dahkan bagi para pengguna 
untuk membaca informasi 
yang ditampilkan.

Pada sisi keamanan, All New 
Honda BeAT series ditunjang 
dengan fitur Secure Key Shut-
ter yang didampingi dengan 
tombol pembuka jok untuk 
memudahkan pengguna da-
lam membuka tutup jok mo-
tor. Keamanan berkendara 

juga dirasakan pada sistem 
pengereman yang mengguna-
kan fitur Combi Brake System 
(CBS). Selain itu, AHM juga 
membekali dengan Side Stand 
Switch dan Parking Brake 
Lock untuk memberikan 
kenyaman dan keamanan 
bagi pengendaranya.

All New Honda BeAT varian 
CBS-ISS juga telah dibekali 
dengan power charger pada 
Inner Rack kanan depan untuk 
mengisi ulang baterai gadget 
dalam mendukung mobilitas 
tinggi pengendaranya. Untuk 
kenyaman berkendara, kedua 
model ini memiliki jarak jok 
dengan tanah 740 mm yang 
mendukung fleksibilitas 
pengendara, ditunjang deng-
an Step Floor yang luas deng-
an jarak ground clearance 
sebesar 147 mm. (rls)

KOTA - SMK Informatika Su-
medang, menggelar kegiatan 
temu aksi dan prestasi yang ke-7, 
di lapangan SMK Informatika 
Sumedang, Minggu (9/2).

Penanggung jawab pelaks-
ana kegiatan, Iim Ibrahim, 
35, mengatakan, kegiatan yang 
dilombakan dalam  temu aksi 
dan prestasi itu di antaranya 
pertolongan pertama, lomba 
perawatan keluarga, lomba 
ayo siaga bencana, lomba PMR 
jenius dan lomba tandu

“Kegiatan ini terdiri dari ka-
tegori putra dan putri untuk 
tingkat SMP/MTs (madya), 

SMK/MA (Wira)  se-Jawa Barat. 
Peserta berjumlah 450 orang 
dari Sumedang dan beberapa 
kota se-Jabar. Jumlah trophy 
yang diperlukan ada 120 piala, 
memperebutkan piala Dr. H. 
Endang Sukandar, M.Si untuk 
juara umum,” katanya.

Iim menuturkan tujuan dari 
kegiatan tersebut, untuk men-
jalin silaturahmi antar anggota 
PMR di Kabupaten Sumedang. 
”Kita gelar kegiatan seperti ini 
bertujuan untuk perwujudan 
tribakti PMR, mengasah keteram-
pilan anggota PMR dan ajang 
silaturahmi,” imbuhnya.

Iim mengatakan, untuk se-
jarah di selenggarakan kegia-
tan tersebut pertama kali 
digelar pada Tahun 2013 lalu. 
”Tahun kedepan Insya Allah 
akan diselenggarakan kem-
bali kegiatan seperti ini. Ini 
bagus untuk mengasah ke-
mampuan di  bidang PMR,” 
pungkasnya. (cr1)

Temu Aksi dan Prestasi, Asah Kemampuan PMR

PeseRTA LOMBA: 
sejumlah anggota PMR tingkat 

sMP/MTs (madya), sMK/MA 
(Wira)  se-Jawa Barat mengikuti 

perlombaan di lapangan sMK 
informatika sumedang. ARIEF TAUFIK/SUMEKS

SOBAR BAHTIAR/SUMEKS

PiALA BUPATi: salahsatu atlet tengah menampilkan kemampuannya dalam Kejurkab Piala Bupati sumedang di GOR H. Dadan Hendarsyah Kampus Perguruan Tinggi 
sebelas April sumedang yang digelar Federasi Olahraga Karate-Do indonesia (FORKi) Kabupaten sumedang sabtu (8/2).

KOTA - Federasi Olahraga 
Karate-Do Indonesia (FORKI) 
Kabupaten Sumedang meng-
gelar Kejurkab Piala Bupati Su-
medang di GOR H. Dadan Hen-
darsyah Kampus Perguruan 
Tinggi Sebelas April Sumedang, 
Sabtu (8/2) lalu.

Kedisbudparpora Kabupaten 
Sumedang, Hari Tri Santosa 
menyebutkan, kejuaraan ini 
diikuti 444 peserta dari 17 kon-
tingen dengan 8 nomor pertan-
dingan. ”Para peserta adalah 
para atlet utusan dari dojo atau 
klub karate di wilayah Kabupa-
ten Sumedang. Nomor yang 
dipertandingkan meliputi ka-
tegori pra usia dini, usia dini, 

pra pemula, kadet, junior, se-
nior, dan festival,” ujarnya.

Dikatakan, maksud dilaksana-
kan kejuaraan itu, untuk men-
ciptakan sistem kompetisi yang 
objektif, sebagai sarana pembi-
naan dan rekruitmen atlet-atlet 
berprestasi, mulai dari kate-
gori pra usia dini sampai deng-
an senior secara berjenjang.

”Tujuannya adalah untuk mela-
kukan evaluasi baik program 
latihan, prestasi dan persiapan 
atlet selama melakukan pembi-
naan di Dojo dan cabang masing-
masing juga untuk membuat 
database atlet serta klasifikasi 
berdasarkan progress dari hasil 
pertandingan,” ucapnya. (nur)

Cetak Atlet Nasional 
Melalui Kejurkab 

Piala Bupati
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CIANJUR- Humas Bawaslu Kabupaten 
Cianjur, Asep Tandang, mengingatkan kepada  
Bupati Cianjur agar tidak melakukan rotasi 
atau penggantian pejabat enam bulan sebe-
lum tanggal penetapan calon sampai dengan 
akhir masa jabatan. Pembatasan tersebut 
sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 
tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota 
Menjadi Undang-Undang. "Dalam pasal 71 
ayat 2 dinyatakan, gubernur atau wakil guber-
nur, bupatu atau wakil bupati, dan wali kota 
atau wakil walikota, dilarang melakukan peng-
gantian pejabat enam bulan sebelum tanggal 
penetapan calon sampai dengan akhir masa 
jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis 
dari menteri," ujar Asep di kantor Bawaslu, 
Jumat (7/2). 

Terkait dengan pelantikan Kadisdukcapil, 
Asep memastikan sudah mendapat persetu-
juan tertulis dari menteri sehingga, Bawaslu 
Cianjur memutuskan tak ada pelanggaran 
dalam proses pengangkatannya."Karena ada 
izin dan ada persetujuan tertulis, maka pelan-
tikan tersebut tak ada pelanggaran," katanya. 

Dia juga menjelaskan, petahana yang akan 
maju dalam Pilkada tidak boleh melantik 
pejabat tanpa seizin dari Menteri Dalam Neg-
eri. Sejauh ini Bawaslu melihat aturan yang 
ada ditempuh oleh petahana.

Plt Bupati Cianjur Herman Suherman melan-
tik Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil (Disdukcapil) Drs Munajat MAP pada 
Jumat (31/1) di halaman Kantor Disdukcapil 
Cianjur. Dia meminta Kepala Disdukcapil yang 
baru untuk berinovasi dan melakukan tero-
bosan dalam rangka meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat."Saya ingin Disdukcapil 
yang setiap hari melayani masyarakat Kabu-
paten Cianjur mencari inovasi. Cari inovasi 
bagaimana caranya agar masyarakat yang da-
tang jauh dari Naringgul Cianjur Selatan mis-
alnya, nyaman jangan sampai mereka datang 
ke sini panas, gerah, lama, dan sebagainya, 
cari inovasi," ujar Herman.

Herman juga meminta Kepala Disdukcapil 
untuk melakukan evaluasi secara rutin guna 
mengatasi masalah-masalah yang kerap kali 
terjadi dalam pelayanan di Disdukcapil.(yis)

Jelang Pilkada, Bupati 
Jangan Melantik Pejabat

PEMERINTAHAN

CIANJUR-Jajaran Satreskrim Polres Cian-
jur menggelar giat cipta kondisi (Cipkon) 
di wilayah hukum Polres Cianjur. Kegiatan 
tersebut untuk meningkatkan rasa aman bagi 
masyarakat."Kegiatan Cipkon ini rutin kita 
lakukan, tujuannya untuk meningkatkan Kam-
tibmas," kata Kasat Reskrim Polres Cianjur, 
AKP Niki Ramdhany, kemarin (9/2).

Niki mengatakan, dalam kegiatan tersebut, 
petugas menyisir beberapa lokasi. Kecamatan 
Warungkondang, Cilaku, Karangtengah dan 
Kecamatan Cianjur sebagian sasaran yang 
dipantau."Kami sisir beberapa titik secara 
rutin," ujarnya.

Dijelaskan, personil yang dilibatkan dianta-
ranya, KBO Reskrim, para kanit dan jajaran 
anggota Reskrim. Niki mengatakan, pihaknya 
juga melakukan pemeriksaan terhadap 
kerumunan pemuda di pinggiran jalan. "Kami 
periksa para pemuda-pemudi yang kedapa-
tan nongkrong tengah malam di pinggiran 
jalan. Kami mendapati empat unit kendaraan 
sepeda motor yang tidak dilengkapan surat-
surat," jelas Niki.

Niki mengatakan, kegiatan cipta kondisi 
akan terus dilakukan demi terciptanya rasa 
aman bagi masyarakat di Kabupaten Cianjur.

Sementara di Polsek Sukaluyu dilakukan 
Kegiatan Rutin Kepolisian yang Ditingkat-
kan (KRYD). Sasarannya, aksi premanisme 
dan miras. Dalam kegiatan tersebut, petugas 
mengamankan puluhan botol miras dan 
ratusan kantong oplosan yang telah siap 
edar di beberapa warung jamu."Dari empat 
lokasi razia yang dilakukan di wilayah Polsek 
Sukaluyu, diamankan 15 botol miras dari 
berbagai jenis merek. Sebanyak 73 kantong 
plastik roso roso, dan satu unit sepeda motor 
tanpa dilengkapi surat-surat," kata Kapolsek 
Sukaluyu AKP Bambang Kristiono, melalui 
Paur Subah Humas Polres Cianjur, Ipda Budi 
Stiayuda.(yis)

Polisi Amankan Miras dan 
Motor Tanpa Surat-surat

KRIMINAL

David Alam Pratama Pimpin KNPI Gunungpuyuh 
SUKABUMI-David Alam 

Pratama, resmi nahkodai 
Komite Nasional Pemuda 
Indonesia (KNPI) Kecama-
tan Gunungpuyuh, Kota 
Sukabumi, periode 2020-
2023. Dia terpilihan dalam 
pemilihan yang dilaksana-
kan di aula Kelurahan Gu-
nungpuyuh, belum lama ini.

Dav i d  t e r p i l i h  d e nga n 
dukungan dari delapan Or-
ganisasi Kemasyarakatan 
dan Kepemudaan (OKP), 
dari 11 OKP yang hadir." 
Program dalam jangka dekat 
yang akan dilaksanakan 
adalah berkoordinasi dan 
konsolidasi dengan setiap 
Organisasi Kemasyarakatan 
Pemuda (OKP)," kata David, 
usai pemilihan.

Kemudian, lanjut David, 
mewujudkan KNPI Kecama-
tan Gunungpuyuh sebagai 
wadah pemersatu pemuda 
yang mampu memajukan 
peranannya dalam meng-
isi pembangunan daerah." 
KNPI Gunungpuyuh harus 
jadi organisasi tertib admin-
istrasi dengan berorientasi 
pendayagunaan teknologi 
yang kondusif," imbuhnya.

David ingin,  KNPI Ke-
c a m a t a n  G u n u n g p u y u h 
menuntun generasi muda 
agar  menjunjung t inggi 
kejujuran, keterampilan, 

ilmu pengetahuan, etika, 
serta memiliki sikap pro-
fesionalitas yang tinggi. 
Mewujudkan sinergisitas 
dalam semua sektor yang 

Jabar Ekspres

mendukung pembangunan 
daerah Kota Sukabumi." 
Terima kasih atas keper-
cayaan kepada saya. Kami 
berharap dukungan dan 

sinergitas dari semua pihak, 
untuk  membangun KNPI 
Kecamatan Gunungpuyuh 
ke arah yang lebih baik lagi," 
pungkasnya.(job3)

ASEP HENDRAYANA/JABAR EKSPRES

DAMPINGI PIMPINAN:Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Sukabumi, Hendry Iman Hermansyah (kanan) saat mendampingi Wali Kota Sukabumi, Achmad 
Fahmi dan Sekda Kota Sukabumi, Dida Sembada pada suatu acara di Balaikota Sukabumi, beberapa waktu lalu. 

HPN Momen Meningkatkan Sinergitas Pemerintah dan Pers

SUKABUMI-Pemerintah 
Kota (Pemkot) Sukabumi 
berharap, pada Peringatan 
Hari Pers Nasional (HPN) 
tahun 2020 dapat menambah 
sinergitas antara pers dengan 
pemerintah setempat. Peran 
media sangat membantu 
menginformasikan program 
dan kegiatan pembangunan." 
Selamat Hari Pers Nasional 
untuk semua rekan-media. 
Semoga melalui HPN tahun 
ini dapat menambah sinergi-
tas antara pers dengan pemer-

Prinsif Keseimbangan 
Berita Harus Tetap Dijaga

intah, juga dengan kalangan 
lain termasuk masyarakat," 
ujar Kepala Bagian Humas 
dan Protokol Setda Kota Su-
kabumi, Hendry Iman Her-
mansyah ketika dihubungi 
wartawan via telepon seluler, 
kemarin (9/2).

Dengan semangat HPN, 
lanjut dia, wartawan di-
harapkan dapat lebih pro-
fesional dalam menjalan-
kan tugasnya, agar dapat 
memberikan warna yang 
lebih baik bagi pemerintah 
dan masyarakat.“Selama ini 
kami memperoleh manfaat 
dari kerja sama  dengan para 
wartawan sebagai insan pers. 

Media massa berperan be-
sar dalam menyampaikan 
hasil pembangunan, kebija-
kan, maupun masukan dari 
masyarakat  kepada pemer-
intah daerah,” kata dia.

Iman berharap, melalui 
HPN tahun ini awak media 
khususnya yang bertugas di 
lingkungan Kota Sukabumi 
dapat lebih memberlaku-
kan prinsip keseimbangan 
dalam menyampaikan infor-
masi berita. Tidak mempub-
likasikan berita hoaks yang 
bisa menimbulkan damp-
ak negatif yang fatal bagi 
masyarakat.

Terkait berita yang berisi kri-

tik, lanjut iman, Pemda Kota 
Sukabumi menyikapi dengan 
positif. Karena materi berita 
seperti itu dapat dijadikan 
bahan pertimbangan untuk 
melakukan perbaikan dan 
perubahan ke arah yang lebih 
baik.“Kami akan melibatkan 
media dalam evaluasi kegia-
tan di beberapa SKPD. Pem-
da memerlukan saran dan 
masukan dari media sebagai 
sumber informasi tentang 
kemajuan Kota Sukabumi 
dari kaca mata insan media,” 
kata Iman.

Menurut Iman, peran media 
massa, baik cetak, online, 
maupun elektronik sangat 

penting dalam menginfor-
masikan dan mengkomuni-
kasikan kegiatan pembangu-
nan oleh pemerintah. Berkat 
media, masyarakat menjadi 
mengetahui sisi positif dan 
negatif dari kegiatan pemer-
intahan, pembangunan, dan 
pelayanan yang diselengga-
rakan oleh pemerintah.“Bagi 
pemerintah daerah, peran 
media massa selama  ini 
banyak membantu dalam 
menyampaikan informasi 
kepada masyarakat.  Den-
gan adanya media massa, 
masyarakat jadi bisa menilai 
hal-hal yang positif maupun 
negatif,” pungkasnya.(job3)

ASEP HENDRAYANA/JABAR EKSPRES

KNPI PEMERSATU: Ketua KNPI Gunungpuyuh bertekat mempersatukan ormas yang ada di wilayahnya.

HERU LESMANA/JABAR EKSPRES

Yong (tengah) saat mengikuti wisuda UMKM Juara belum 
lama ini.

IKLAN EKSPRES
BARIS KEHILANGAN

HILANG STNK R2 NOPOL:D-
3075-UCP AN. NANI. TIDAK BER-
LAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-2759-
SAV AN. KOSWARA. TIDAK BER-
LAKU LAGI

H I L A N G  B P K B 
NOMOR:M06642407, NOPOL: 
D-1136-UC.A/N:ROHENDA

HILANG STNK NOPOL:D-4928-JV 
TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-2524-
ABI TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-2053-
GY TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-4465-
AAB TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-4005-
OA TIDAK BERLAKU LAGI

BARIS PELUANG USAHA

PENGHASILAN TAMBAHAN 
375RB S/D 1JT PERHARI 
TANPA KERJA, DGN METODE 
MINING CRYPTOCURRENCY. 
HUB: ADI DAN HARI TLP/WA: 
081211701113,081288463001

Pelaku UMKM Keluhkan Produknya Dipalsukan
SUKABUMI-Para pelaku 

Usaha Kecil Mikro dan Me-
nengah (UMKM) Sukabumi 
khawatir adanya oknum 
pelaku penjiplakan atau 
pemalsuan produk mereka 
yang tengah marak beredar 
dijejaring sosial. Sebab, para 
oknum itu menentukan 
harga jauh lebih murah dari 
harga normal.

Salah satu pelaku UMKM 
di Kecamatan Parungkuda, 
Kabupaten Sukabumi, Yong 
Rasfur mengaku miris den-
gan banyaknya beredar tiru-
an produknya dengan harga 
yang cukup tidak masuk 
akal."Bagaimana tidak kha-
watir, ini bisa merusak harga 
pasaran, setengah harga 
lebih murah dari harga nor-

mal. Selain merugikan kami 
sebagai yang memproduksi, 
tentunya merugikan pem-
beli juga," kata Yong kepada 
Sukabumi Ekspres, kemarin 
(09/02).

Kerugian bagi pembeli 
kata Yong, yakni kualitas 
produk itu sendiri. Sebab 
mustahil oknum penji-
plak bisa menjual murah 
jika menggunakan bahan 
berkualitas."Artinya produk 
murah tidak akan bertahan 
lama sehingga produk cepat 
rusak. Nama kami juga akan 
jelek dimata konsumen," 
jelasnya.

Yong mengungkapkan, 
selain mengganggu harga 
pasaran, dia juga khawat-
ir para oknum penjiplak 

itu merusak keaslian dari 
produk itu sendiri. Seh-
ingga menyebabkan kon-
sumen kecewa dan produk 
asli tidak diminati."Ya im-
basnya menyebabkan kon-
sumen menjustifikasi bahwa 
produk saya tidak berkuali-
tas. Padahal itu ulah para ok-
num penjiplak," ungkapnya.

Meskipun demikian, lanjut 
Yong, dia tidak terlalu kha-
watir imbas kelakuan nakal 
para oknum itu membuat 
usahanya gulung tikar."Kami 
tetap konsisten mengguna-
kan bahan berkualitas dan 
harga tetap normal. Insya 
Allah kami sanggup berta-
han karena mempertahan-
kan kualitas produk kami," 
pungkasnya.(job1)



KARAWANG – Cari bibit 
atlet di usia dini, Asosia-
si Bola Tangan Indonesia 
(ABTI) Kabupaten Karawa-
ng menggelar sosialisasi 
olahraga bola tangan tingkat 
pelajar SMP/MTs dan SMA/
SMK di Aula Sekolah Tunas 
Dharma, Karawang, Sabtu 
(8/2) 

Ketua pengurus cabang 
(Pengcab) ABTI Kabupaten 
Karawang, Didi Solahu-
din mengatakan, sosialisasi 
ini dilakukan untuk lebih 
mengenalkan olahraga bola 
tangan ke sekolah-sekolah 
yang ada di Kabupaten Kar-
awang. 

“Pengenalan cabang olah-
raga (cabor) bola tangan 
kepada seluruh jajaran in-
san penggerak olahraga. 

Dari mulai guru olahraga, 
pelatih, pembina dan lain 
sebagainya, terutama sasa-
rannya ke sekolah-sekolah 
dahulu,” ucapnya kepada 
KBE, kemarin (8/2).

Dikatakan pria yang akrab 
disapa Ayah Didi ini, untuk 
memberikan pelayanan ter-
baik, pihaknya membatasi 
kuota hanya 50 peserta. 
Meski jumlah pendaftar 
mencapai 230 orang. “Tu-
juan utama kami agar mu-
dah mencari bibit yang bisa 
kami jadikan calon atlet 
kedepannya untuk olahraga 
bola tangan di Kabupaten 
Karawang,” ujarnya. 

Lanjutnya, pelaksanaan-
nya dilakukan satu hari, dan 
mendapat respon positif 
dari banyak guru olahraga 

baik SMP, SMA, maupun 
SMK. Selain mengenalkan 
olahraga bola tangan me-
lalui pemberian materi, 
para peserta sosialisasi juga 
diberikan kesempatan men-
jalani praktek langsung di 
lapangan

“Kami berharap, nantinya 
guru-guru yang terlibat bisa 
mengenalkan olahraga bola 
tangan kepada para siswan-
ya. Sehingga olahraga bola 
tangan bisa berkembang di 
sekolah,” ucapnya.

Mengenai pemateri, Ayah 
Didi menyebutkan, ABTI 
Karawang menghadirkan 
empat pemateri. Yaitu Ar-
judin, M.Pd yang memba-
has teknik dasar bola tan-
gan, Teddy Gustira P, S.Pd 
(peraturan permainan bola 

tangan), Yusuf, S.Pd (sinyal 
perwasitan), dan Fanny 
Lesmana, S.Pd (praktek di 
lapangan).

“Sebagai tindak lanjut dari 
kegiatan ini, serta memo-
tivasi guru olahraga dalam 
mensosial isasikan dan 
m e n g e m b a n g k a n  b o l a 
tangan di sekolah, kami 
akan menggelar kejuaraan 
dalam dua atau tiga bu-
lan ke depan. Setelah itu, 
untuk mengenalkan bola 
tangan kepda masyarakat, 
kami juga akan menso-
sialisasikannya ke tingkat 
kecamatan,” tuturnya. 

Ayah Didi berharap, den-
gan semakin dikenalnya 
olahraga bola tangan di 
kalangan pelajar dan ma-
syarakat, akan banyak ter-

lahir atlet-atlet potensial 
yang bisa dibina untuk di-
persiapkan menghadapi 
berbagai kejuaraan khu-
susnya Porda.

“Kami menargetkan bisa 
lolos ke Porda 2022 men-
datang. Semoga dengan 
banyaknya atlet baru yang 
muncul ditambah dengan 
keberadaan tiga atlet kami 
yang saat ini memperkuat 
tim Pelatda PON Jabar, 
target lolos bisa direalisa-
sikan,” ucapnya.

S e m e nt a ra  i tu ,  Ke tu a 
Umum KONI Kabupaten 
Karawang, H. Sayuti Haris, 
melalui Sekretaris Umum, 
Johny Heru Wibowo, men-
gapresiasi kegiatan sosial-
isasi yang digelar pengurus 
ABTI Karawang.

“Mudah-mudahan olahra-
ga bola tangan di Karawang 
bisa terus berkembang, 
baik dari segi kuantitas 
atlet maupun prestasi. Dan 
kami berharap di Porda 
2022 nanti  t idak hanya 
sebatas lolos kualifikasi, 
tapi bisa menyumbangkan 
medali bagi kontingen Kar-

awang,” ucapnya. 
Hal  senada dikatakan 

Kepala Bidang Pemuda 
dan Olahraga, Disdikpora 
Kabupaten Karawang, H. 
Jaeni,  dirinya berharap 
kedepannya olahraga bola 
tangan bisa melibatkan 
melibatkan pelajar tingkat 
SD/MI. (gie)
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KOTA BEKASI – DPRD Ka-
bupaten Sigi mengunjungi 
Pemerintah Kota Bekasi 
dalam rangka kunker ter-
kait Studi Kebijakan Imple-
mentasi Penerapan Smart 
City serta layanan berbasis 
aplikasi pada OPD di ling-
kungan Pemkot Bekasi

Acara bertempat di Press-
room Humas, dihadiri oleh 
Sekretaris DPMPTSP, Kabag 
Humas, Kabid. Disdukcapil, 
Kabid. Diskominfo, Per-
wakilan BPKAD dan BAP-
PELITBANGDA Kota Beka-
si. Pimpinan rombongan 
selaku Asisten Daerah III, 
Andi Aco pada sambutan-
nya, menjelaskan maksud 
dan tujuan datang.

“ Ka m i  d a l a m  ra n g k a 
pelaksanaan pemerintahan, 
di daerah kami (Kabupaten 
Sigi) sudah dilaksanakan 
pembayaran non tunai, 
akan tetapi dalam penera-
pan smart city kami melihat 
Kota Bekasi lebih maju dan 
ingin berkoordinasi lebih 
lanjut kedepannya agar 
Kabupaten Sigi bisa seperti 
Kota Bekasi,” jelasnya.

Selanjutnya, Sajekti rubi-
yah membuka sambutan 
kepada rombongan dengan 
salam harmonisasi, “ sudah 
ada aturan dari kepala dae-
rah untuk menyampaikan 
salam harmonisasi kepada 
tamu dari luar daerah, Kota 
Bekasi merupakan proto-

tipe Indonesia, dimana ber-
bagai suku adat ada disini”

Sajekt i  menerangkan 
bahwa Konsep smart city 
merupakan problem solve 
di masing-masing kota/
kabupaten

“Setiap kota pasti memiliki 
permasalahan contohnya 
banjir, kemacetan, sam-
pah, kesehatan, hingga pen-
didikan dan tidak semua 
wilayah sama persis, se-
hingga implementasi dari 
‘smart city’ dibangun untuk 
membantu internal tata 
kelola pemerintah terhadap 
pelayanan kepada masyara-
kat,” ungkapnya.

“Salah satunya dengan 
pengelolaan parkir, pen-
gelolaan pajak, sehingga 
dengan adanya aplikasi bisa 
lebih efisien dan mencegah 
terjadinya fraud,” imbuh-
nya.

“Di Kota Bekasi hampir 
semua pelayanan sudah 
berbasis online ditambah 
lagi sudah dipersiapkan 
petugas pamor di RT/RW 
untuk melayani  warg-
anya karena Bapak Wali 
Kota berkomitmen untuk 
mendekatkan pelayanan 
kepada masyarakatnya,” 
tuturnya. Acara dilanjutkan 
dialog interaktif, foto ber-
sama, dan tukar menukar 
cinderamata antara Pemer-
intah Kota Bekasi dengan 
DPRD Kabupaten Sigi.(bbs)

Smart City Pemkot Bekasi Jadi Percontohan

HUMAS PEMKOT BEKASI

KUNJUNGAN KERJA : DPRD Kabupaten Sigi studi Implementasi penerapan Smart City, serta layanan berbasis aplikasi pada OPD di lingkungan Pemkot Bekasi.

YOGIE/KARAWANG BEKASI EKSPRES

SOSIALISASI : Ketua pengurus cabang (Pengcab) ABTI Kabupaten 
Karawang, Didi Solahudin menggelar sosialisasi olahraga bola tangan 
tingkat pelajar DI Aula Sekolah Tunas Dharma.

ABTI Karawang Cari Bibit Atlet Tingkat Pelajar

M U A R A G E M B O N G  – 
Badan Amil Zakat Nasional 
(Baznas) Kabupaten Bekasi  
menargetkan penerimaan 
Zakat Infaq dan Sodakoh 
(ZIS)  pada tahun 2020 
sebesar Rp15 miliar. 

Ketua Baznas Kabupaten 
B e k a s i ,  A b d u l  A z i z 
m e n g a t a k a n ,  a n g k a 
t e r s e b u t  d i h a r a p k a n 
tercapai karena pada tahun 
2019 lalu pihaknya sudah 
mencatatkan penerimaan 
dari ZIS sebesar Rp13 miliar 
dari para PNS, perorangan 
dan perusahaan di kawasan 
industri.

“Semua penerimaan ZIS 
tahun 2019 telah kami 
salurkan lewat berbagai 
program bantuan untuk 
masyarakat Kabupaten 
Bekasi. Karena memang 
Zakat Infaq Sodakoh itu 
tidak boleh ditahan lama-
lama, tapi harus langsung 
disalurkan kepada yang 

berhak menerimanya,” kata 
Aziz, Minggu (08/02/20).

A z i z  m e n y a m p a i k a n , 
berbagai program Baznas 
yang selama ini  sudah 
berjalan antara lain program 
Bekasi Sehat, Bekasi Cerdas, 
Bekasi Mandiri,  Bekasi 
Peduli dan bantuan lainnya 
yang menyasar masyarakat 
di  berbagai  wilayah di 
Kabupaten Bekasi.

“Kegiatan kami terakhir 
p a d a  S a b t u  k e m a r i n 
( 0 8 / 0 2 )  d i  K e c a m a t a n 
M u a r a g e m b o n g ,  y a k n i 
merenovasi kapal laut untuk 
angkutan perahu sekolah, 
yang kondisinya sangat 
memprihatinkan karena 
sudah bocor, untuk sarana 
antar-jemput anak-anak 
sekolah SDN Bahagia 02 
di Desa Pantai Bahagia, 

sekal igus  memberikan 
bantuan tas, buku, alat 
tulis dan makanan sehat,” 
ungkapnya.

Selain itu, di lokasi yang 
sama, pihaknya memberi-
kan bantuan makanan sehat 
dan susu untuk para siswa 
serta pemberian 500 paket 
sembako dan telor ayam 
untuk masyarakat dhuafa.

M a s i h  d i  w i l a y a h 
Muaragembong, Baznas 
memberikan bantuan kepa-
da kelompok KEBAYA  (Ke-
lompok Bahagia Berkarya) 
yang berada di Kp. Beting 
Desa Pantai Bahagia, yakni 
pembuatan dapur dan toko 
untuk tempat berjualan 
serta peralatan masak.

“Kami juga mengedukasi 
tentang tata cara pemasa-
rannya, bahkan sudah talk 
show di Radio Wibawa Muk-
ti bersama Baznas, supaya 
produknya lebih dikenal 
luas,” pungkasnya. (rls/rie)

BAZNAS PEMKAB BEKASI

BANTUAN : Kegiatan penyaluran bantuan Baznas Kabupaten Bekasi di 
Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muaragembong.

Baznas Targetkan Rp 15 Miliar dari ZIS

K A R A W A N G  –  B a n k 
BJB Cabang Karawang 
m e n g g e l a r  K P R  F a i r , 
bekerjasama dengan 20 
perusahaan developer, 
Bank BJB menawarkan 
progra m  k r e d i t  r u m a h 
dengan bonus pensiun.

“ S a y a  p i k i r  i n i 
m e r u p a k a n  a c a r a  K P R 
Fair pertama di Karawang. 
D i m a n a  k a m i  i n g i n 
akti f  dalam membantu 
m a s y a r a k a t  K a r a w a n g 
memiliki  rumah. Tidak 
hanya KPR komersil, tetapi 
kita juga aktif dalam rumah 
huni murah atau FLPP,” 
ujar kata Direktur Bank BJB 
Karawang, Arfandy disela 
pembukaan KPR Fair di 
halaman kantor Cabang 
B a n k  B J B  K a r a w a n g , 
kemarin (8/2).

L a n j u t  A r f a n d y , 
keuntungan kerjasama 

d e n g a n  B a n k  B J B , 
pihaknya bisa melakukan 
p e m e r i k s a a n  s t a t u s 
c a l o n  d e b i t u r  s e c a r a 
c e p a t  u n t u k  s e j u m l a h 
developer.  “Pemeriksaan 
hanya 5 menit saja, kita 
p e r i k s a  h a n y a  K T P n y a 
s a j a .  D e v e l o p e r  s u d a h 
mengetahui  statusnya. 
A p a k a h  i n i  l a y a k  a t a u 
tidak menjadi debitur,” 
ungkapnya.

S e l a i n  i t u ,  B a n k  B J B 
C a b a n g  K a r a w a n g 
menawarkan KPR plus 
bonus pensiun. Dimana 
p a r a  d e b i t u r  y a n g 
nantinya telah melunasi 
rumah akan juga memiliki 
tabungan pensiun. Sudah 
lunas, nanti dapat uang 
pensiun. Selama ini kan 
kalau cicil rumah hanya 
cicil saja. 

“Tetapi tidak memikirkan 

bagaimana masa depan 
mereka, jadi dengan bonus 
pensiun ini kami rasa kita 
sangat peduli terhadap 
mereka yang ingin memiliki 
r u m a h  d e n g a n  K P R , ” 
tuturnya.

Di Tahun 2020, Bank BJB 

menargetkan sedikitnya 
3 . 0 0 0  d e b i t u r  K P R  d i 
J a w a  B a r a t .  “ T e t a p i 
K a r a w a n g  i n i  d e n g a n 
p o t e n s i  k a r y a w a n n y a , 
BJB Karawang memiliki 
kouta hunian terbanyak,” 
pungkasnya. (rls/rie) 

Genjot Kredit Rumah, BJB Gelar KPR Fair
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Agen Harus 
Segera Dievaluasi

GARUT – Komisi IV DPRD 
Kabupaten Garut, hampir 
setiap hari menerima aduan 
masyarakat terkait penyaluran 
Bantuan Pangan Non Tunai 
(BPNT) yang pada tahun 
2020 berganti nama menjadi 
program sembako.

Bantuan dari Kementrian 
Sosial (Kemensos) RI 
tersebut ramai dibicarakan 
karena diduga banyak agen 
mendistribusikan tidak sesuai 
aturan.

“Ya, kami bersama rekan-
rekan Komisi IV terus 
memantau dan turun ke 
lapangan melihat kondisi 
yang sebenarnya. Memang, 
kami ada temuan banyak 

agen yang harus dievaluasi,” 
ujar Anggota Komisi IV DPRD 
Garut, Ade Husna dari Fraksi 
Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP), Jumat (07/02).

Menurut Ade, Komisi IV 
DPRD Garut akan fokus 
menyikapi masalah BPNT 
ini. Apalagi kata Ade, pada 
tahun ini nominal bantuan 
bertambah dari semula yang 
hanya Rp110 ribu sekarang 
menjadi Rp 150 ribu per 
KPM (keluarga penerima 
manfaat).

“A d a n y a  k e n a i k a n 
anggaran yang masuk pada 
setiap KPM, ini yang harus 
menjadi perhatian semua. 
Hal tersebut kerap menjadi 
pembahasan baik dengan 
BNI dan Dinsos setiap rapat 
kerja,” ucapnya.

Terkait banyaknya persoalan 

yang terjadi di lapangan, Ade 
sepakat bersama anggota DPRD 
yang tergabung dalam Komisi 
IV DPRD Garut, agar BNI dan 
Dinsos melakukan evaluasi 
terkait agen yang tidak sesuai 
aturan.

“ Kalau berdasarkan data yang 
ada di Kabupaten Garut, masih 
kekurangan agen sebanyak 
100 agen lebih. Yang mana 
satu desa harus ada satu agen 
BNI,” ujarnya.

Dari hasil temuan di lapangan 
kata Ade, banyak agen yang 
tidak memiliki warung. 
Sebagian agen juga ada yang 
merupakan keluarganya Kepala 
Desa. Padahal dalam aturannya 
itu tidak dibenarkan.

“Saya dengan rekan-rekan 
meminta BNI untuk segera 
mengevaluasi keberadaan 
agen yang tidak sesuai dengan 

aturan. Termasuk meminta 
jika ada agen yang nakal 
untuk segera dicabut dari 

keagenannya. Intinya banyak 
persoalan dalam program 
BPNT,” katanya. (fer)

CIAMIS - Tim Arkeologi dari 
Institut Teknologi Bandung 
(ITB) dan Museum Geologi 
Bandung penasaran untuk 
datang dan meneliti lokasi 
batu susun di Kabupaten 
Ciamis.

Pasalnya, batu susun itu viral 
di media sosial karena diduga 
merupakan situs peninggalan 
kerajaan. Lokasi tepat batu 
susun itu berada di Blok 
Rompe, Desa Sukaraharja, 
Kecamatan Lumbung, 
Kabupaten Ciamis.

Johan Arif Arkeolog ITB 
Bandung, mengatakan, 
berdasarkan survei dan 
pengamatan sementara bahwa 
batu susun yang dinamai batu 
rompe tersebut terbentuk 
melalui proses secara alam. 
Bukan sebuah Candi atau 
sebuah Keraton peninggalan 
sebuah Kerajaan.

”Namun untuk terbentuknya 
kapan dan berasal dari Gunung 
Berapi mana, kita belum tahu, 
kita belum teliti ke arah sana, 

untuk memastikan berapa 
lama umur batu tersebut kita 
harus pergi ke lapangan lagi 
dan membawa sampel batu 
tersebut untuk diteliti. Kita 
akan teliti kembali bentuk batu 
tersebut agar bisa memastikan 
umur batu susun dan kita 
harus bawa sampel untuk 
terus diteliti,” ujarnya, Sabtu 
(08/02).

Ia menambahkan, bahwa 
batu susun yang berjenis batu 
andesit tersebut, terbentuk dari 
sebuah proses erupsi Gunung 
Berapi. Jadi saat proses erupsi 
tersebut magmanya keluar dan 
kemudian membeku, hingga 
terjadilah proses menjadi 
sebuah susunan batu.

” T i d a k  m e n u t u p 
kemungkinan batu susun 
tersebut memiliki panjang yang 
cukup luas dan sebagian batu 
susun tersebut masih tertutup 
tanah,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala 
Dinas Kebudayaan, Pemuda 
dan Olahraga (Disbudpora) 

Kabupaten Ciamis, Erwan 
Darmawan juga menilai bahwa 
batu susun rompe tersebut 
bukan terbentuk oleh tangan 
manusia.

Namun demikian, Erwan 
melihat potensi yang bagus jika 
lokasi batu susun itu dijadikan 
tempat wisata. Namun untuk 
pengembangan kawasan wisata 
menurutnya berada di ranah 
Dinas Pariwisata.

” Kita akan menggali potensi 
kebudayaan yang ada di 
situ, berdasarkan historis 
yang beredar di kalangan 
masyarakat bahwa ada buku-
buku yang menceritakan 
tentang batu susun tersebut. 
Paling kita akan mencari 
buku-buku tersebut, jadi 
legenda masyarakat yang akan 
kita pelihara,”ucapnya.

Ia menambahkan, batu 
susun tersebut juga bisa 
dijadikan sebagai cagar 
geologi, dan akan bermamfaat 
bagi ilmu pengetahuan 
terutama yang mempelajari 

kegunungan. Karena semakin 
diyakini bahwa Gunung Sawal 

itu adalah Gunung Purba.
(mg2)

BPNT Banyak Masalah

MENERIMA: keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten 
Garut menerima sembako dari program BPNT.

Arkeolog Teliti Batu Susun yang Viral di Ciamis

MENELITI: Tim Arkeolog dari ITB dan Museum Geologi Bandung datang meneliti batu susun yang awalnya diduga peninggalan kerajaan.

Kakek Pikun 
Disambar Kereta Api

BANJAR - Seorang kakek tua tewas tersambar kereta 
api (KA) saat melintas di atas jembatan rel yang berlokasi 
di Dusun Sinargalih, Desa Sinartanjung, Kecamatan 
Pataruman, Kota Banjar.

Kakek tua tersebut  tertabrak KA Serayu yang datang 
dari arah timur menuju barat, Minggu (09/02) pagi 
sekitar pukul 09.30 WIB.

Korban meninggal di lokasi kejadian, setelah tertabrak, 
dan jatuh ke bawah jembatan, dengan luka berat di 
bagian kepala. 

Korban diketahui bernama Basirun (70), warga di Dusun 
Pananjung Barat, RT 01, RW 01, Desa Sinartanjung, 
Kecamatan Pataruman, Kota Banjar.

Kadartam, warga setempat menuturkan, kejadian 
tersebut bermula saat korban berangkat dari rumah 
dengan menggunakan sepeda, dan korban berbelanja 
di warung dekat jembatan rel kereta api. 

” Usai belanja Dia (Korban) melintas di jembatan 
kereta api, pada saat melintas di jembatan rel kereta 
api datang kereta api Serayu dari arah timur menuju 
barat,” Jelasnya.

Kadartam menduga Kakek tua ini mengalami 
pikun, sehingga korban tidak mendengar kalau 
ada kereta api melintas, dan akhirnya korban 
tertabrak, jatuh ke bawah jembatan dengan luka 
berat di bagian kepala, hingga korban meninggal 
dunia di TKP.

Kejadian tersebut saat ini tengah ditangani oleh 
pihak Kepolisian Polres Banjar. Setelah dievakuasi, 
selanjutnya korban dibawa ke RSUD Kota Banjar, untuk 
pemeriksaan medis lebih lanjut.(mg1)

Kammi Dorong Baznas 
Bantu Bocah Tanpa Anus

GARUT - Sarah Octavia Slamer (6) bocah yang 
terlahir tanpa anus harus segera mendapatkan 
operasi dalam waktu dekat. Namun sayang, anak 
dari pasangan Rian Maulana dan Siti Aisyah warga 
Kampung Keramat Kaler, Desa Tanggulun, Kecamatan 
Kadungora, Kabupaten Garut ini, hidup di bawah 
garis kemiskinan.

Jangankan memikirkan biaya operasi, untuk biaya 
hidup sehari-hari saja keluarga Rian cukup kesulitan.
Apa yang menimpa keluarga Rian ini mungkin satu 
dari sekian banyak kasus yang terjadi di Kabupaten 
Garut.

Menyikapi hal itu, Ketua umum Kesatuan Aksi Mahasiswa 
Muslim Indonesia (KAMMI) Kabupaten Garut, Riana 
Abdul Azis menyebut bahwa angka kemiskinan Garut 
masih berada di atas angka kemiskinan tingkat Provinsi 
Jawa Barat dan Nasional.

” Angka kemiskinan Garut berada di kisaran 12,86 
persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Garut. 
Ya di sekitar 300 ribuan,” kata Riana Abdul Azis,S.Pd 
Minggu (09/02).

Maka solusi untuk mengatasi kemiskinan ini menurut 
Riana, harus ada sinergitas berbagai pihak. Pemerrintah 
Garut bersama intansi dan lembaga di bawahnya harus 
lebih cekatan lagi dalam mengatasi kemiskinan.

“Jangan sampai yang kaya makin kaya dan yang 
miskin semakin miskin. Solusinya salah satunya dengan 
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut,” 
kata Riana.

Sebab, zakat selain kewajiban bagi umat muslim, 
juga merupakan salah satu instrumen pengentasan 
kemiskinan. Bahkan terdapat aturan soal zakat di UU No 
39 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan kembali 
melalui UU. No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan 
zakat. Sehingga diharapkan lembaga amil zakat dapat 
bekerja profesional dalam membantu pengentasan 
kemiskinan,” jelasnya.

Sementara Ketua Departemen Sosmas KAMMI Garut, 
Hariman S.Pd, mengatakan, ujian yang dialami Sarah 
bocah tanpa anus mustinya di situlah kehadiran baznas 
diperlukan.

“Peran zakat sangat strategis dan berpengaruh 
secara signifikan terhadap pembangunan daerah 
apabila diatur dan dikelola dengan baik dan 
profesional oleh pengurus Baznas itu sendiri. 
Serta didukung melalui regulasi dan perangkat 
yang terus menerus diberikan oleh pemerintah 
daerah,” katanya.

Baznas Garut kata Hariman, mempunyai berbagai 
program guna membantu masyarakat Garut seperti 
pembangunan rumah tidak layak huni, santunan kepada 
warga miskin, siswa miskin yang tidak bisa melanjutkan 
sekolah dan kuliah juga orang jompo.

Namun selain Baznas, KAMMI Garut juga meminta 
lembaga lain ikut membantu memberi solusi dari angka 
kemiskinaan di Garut terutama pemerintah Kabupaten 
Garut dalam pengentasan kemiskinan.

“Tugasnya adalah bagaimana membantu uang zakat 
itu berguna bagi masyarakat.KAMMI mendesak baznas 
agar segera memberi bantuan kepada masyarakat 
Garut seperti pembangunan rumah tidak layak huni, 
santunan kepada siswa miskin dan orang jompo dan 
bantuan terkhusus kepada Sarah Octavia Slamer,” kata 
Hariman. (fer)
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Wujud Komitmen Summarecon 
Bandung di Hari Jadi yang Ke-5
BANDUNG- Lima tahun bukanlah waktu 

yang singkat dalam membangun sebuah 
kawasan kota terpadu. Butuh kerja keras 
dan komitmen di setiap pembangunan 
infrastruktur maupun fasilitas yang ada di 
dalamnya. Setidaknya ini yang menjadi 
bekal Summarecon Bandung dalam meng-
embangkan kawasan kota terpadu di wi-
layah timur Kota Bandung.

Di usianya yang relatif muda, anak usaha 
dari PT Summarecon Agung Tbk., ini telah 
membangun lebih dari seribu unit hunian 
dan ratusan unit ruko. Belum lagi pembangu-
nan kantor startup, area hijau, danau, juga 
infrastruktur seperti akses dari dan menuju 
Exit Tol Gedebage KM 149 Padaleunyi dan 
beberapa jalan penghubung lain menuju 
kawasan sekitar. Bahkan pembangunan fa-
silitas sekolah, pusat perbelanjaan/mal, ser-
ta pusat riset berbasis teknologi tinggi juga 
telah berlangsung dan dikisarkan rampung 
dalam 1-2 tahun ke depan.

Executive Director Summarecon Bandu-
ng, Hindarko Hasan, mengatakan, kerja 
keras dan komitmen dalam membangun 
kawasan Summarecon Bandung ini juga 
tak lepas dari dukungan warga Bandung 
maupun warga di luar Bandung Raya yang 
percaya dan antusias terhadap produk-pro-
duk properti yang ditawarkan Summarecon 
Bandung. “Sebagai pengembang yang ba-
ru berkiprah di Kota Bandung, tentunya 
kami ingin memberikan kontribusi yang 
terbaik untuk pembangunan wilayah Gede-

bage secara khusus, maupun wilayah timur 
Kota Bandung secara umum.” ujarnya, di 
sela sambutan acara HUT ke-5 Summare-
con Bandung, Minggu (9/2).

Sebagai kawasan yang kini menjadi ba-
gian dari Tanah Pasundan, Summarecon 
Bandung pun berbagi kebahagiaan kepada 
masyarakat dengan menggelar acara akhir 
pekan spesial bertajuk “5th Anniversary 
Summarecon Bandung”. Momentum hari 
jadi Summarecon Bandung ini untuk pert-
ama kalinya dirayakan bersama ratusan 
warga Summarecon Bandung maupun 
warga Bandung pada umumnya.

Bertempat di Balerea, Site Marketing Of-
fice Summarecon Bandung, perayaan “5th 
Anniversary Summarecon Bandung” ini 
dibuka dengan sesi senam zumba. Ratusan 
peserta yang dominan terdiri dari kaum 
wanita ini terlihat antusias saat mengikuti 
olahraga perpaduan aerobik dan dansa 
tersebut sedari pagi.

Tidak hanya zumba, tema kuliner juga 
menjadi salah satu daya tarik dalam peray-
aan hari jadi Summarecon Bandung. Se-
banyak 18 stan makanan hadir menawar-
kan menu dengan cita rasa andalannya 
masing-masing. Sebagian besar stan bera-
sal dari tenant yang telah bergabung di 
Ruko Magna Commercial Summarecon 
Bandung, seperti; McDonalds, Garmelia, 
Kopi Kulo, d’Indsomnia, Rumah Makan 
Barokah, Mie Ayam Tiga, Martabak San 
Fransisco, serta Dunkin Donuts.(rls/drx)

Sebagai Calon Pimpinan 
di DPD Golkar Jabar

BANDUNG- Sekretaris DPD 
Tingkat I Golkar Jawa Barat 
(Jabar), Ade Barkah mendapat 
dukungan penuh dari Ketua 
DPD Tingkat I Jabar, Dedi Muly-
adi untuk menjadi orang nomor 
satu di DPD Golkar Jabar. 

Hal itu terungkap saat pe-
laksanaan rapat pembaha-
san jelang Munas Golkar di 
Karawang, belum lama ini. 
Ditindaklnjuti dengan per-
temuan di Sekretariat DPD 
Tingkat I Jabar, di Jalan Ma-
skumambang, Kota Bandu-
ng, pada Jumat (7/2) lalu yang 
dihadiri oleh 27 DPD Tingkat 
II se-Jabar.

Dalam pertemuan tersebut, 
selain membahas persiapan 
Musyawarah Daerah (Mus-
da) Partai Golkar, dukungan 
terhadap Ade Barkah seba-
gai calon Ketua DPD Tingkat 
I Partai Golkar Jabar meng-
gantikan Dedi Mulyadi pun 
mencuat.

“Dukungan terhadap pak 
Ade ini, sesuai arahan pak 
Dedi Mulyadi. Akhirnya, kami 
27 kabupaten/kota atau DPD 
Tingkat II  bersepakat untuk 
mendukung pak Ade meng-
gantikan pak Dedi,” kata Ketua 
DPD Tingkat II Kota Cimahi, 
Ali Hasan, melalui sambung-
an telepon, Minggu (9/2).

Menurut pria yang kerap 

disapa Mang Ali ini, keinginan 
dari Dedi Mulyadi mengang-
kat Ade Barkah lantaran di-
nilai syarat dengan penga-
laman. Sebab, selain pernah 
menjabat Ketua DPD Tingkat 
II Kabupaten Cianjur selama 
dua priode, Ade Barkah juga 
pernah menjabat sebagai Ketua 
DPRD Kabupaten Cianjur, dan 
terakhir menjabat Sekretaris 
Golkar Jabar.

“Dia juga menjabat Wakil 
Ketua DPRD Jabar. Itu yang 
mungkin jadi pertimbangan 
dari pak Dedi. Jadi dukungan 
ini sesuai arahan dari beliau,” 
paparnya.

Dari hasil pertemuan di Ja-
lan Maskumambang, kata 
Mang Ali, sebanyak 27 DPD 
Tingkat II kabupaten/kota di 
Jawa Barat menyatakan siap 
dan akan mendorong Ade 
Barkah, menjadi Ketua DPD 
Partai Golkar Jabar.

Mang Ali juga mengaku, 
dukungan terhadap Ade Bar-
kah sebagai ketua juga datang 
dari sayap-sayap Partai Golkar.

“Organisasi sayap Golkar 
seperti Soksi, Kosgoro, MK-
GR, AMPG dan lainnya juga 
mendukung pak Ade,” sebut 
Mang Ali.

Mang Ali yang juga Wakil 
Ketua Komisi IV DPRD Jabar 
itu mengatakan, sejauh ini, 
Ade Barkah juga sudah mem-
besarkan Partai Golkar di 
Jabar. Untuk itulah dirinya 
mewakili Forum Komunika-

BANDUNG - Pengamat Po-
litik dan Pemerintahan, Prof 
Asep Warlan Yusuf meman-
dang kunjungan Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan 
ke Pesantren Miftahul Huda 
yang juga didampingi Wakil 
Gubernur Jawa Barat Uu Ruz-
hanul Ulum  merupakan hal 
wajar sebagai pejabat publik.

Menurutnya, setiap pejabat 
pasti mempunyai agenda 
kunjungan ke daerah lainnya. 
“Tidak apa-apa, jangankan 
ke Tasikmalaya, ke Papua pun 
tidak masalah. Ketika dia me-
merlukan sebuah kunjungan 
kerja ke sana, pasti berangkat. 
Jadi untuk ukuran pejabat 
publik itu sesuai,” kata Prof 
Asep saat dihubungi Jabar 
Ekspres, kemarin (9/2).

BANDUNG- Presiden Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS), 
Sohibul Iman menegaskan, 
PKS dengan sepenuh hati 
mendukung seluruh kinerja 
Ridwan Kamil sebagai gu-
bernur yang membawa visi 
misi membangun Jawa Barat.

Dirinya menekankan, meski-
pun pada saat Pilgub Jabar 
kemarin PKS dan Ridwan 
Kamil berhadapan, bukan 
berarti dukungan PKS untuk 
pembangunan di Jabar tidak 
dilakukan pasca pergantian 
kekuasaan.

“Kita memandang itu seba-
gai proses normal dari per-
gantian kekuasaan, dan di 
situ pasti ada kompetisi, be-
gitu kompetisi selesai buat 
PKS itu selesai, karena itu 
kemudian yang perlu dilaku-
kan adalah kerjasama,” jelas 
Sohibul Iman kepada wartawan 
di Hotel Grand Preanger Jalan 
Asia Afrika, Minggu (9/2) usai 
menghadiri Pembukaan Trai-
ning Orientasi PKS Jawa Barat.

Selanjutnya, Iman menjelas-
kan, partainya mempunyai 
prinsip bahwa siapapun yang 
menang dalam kontestasi pil-
kada, maka menjadi suatu 
kewajiban untuk PKS mendu-
kung pemimpin tersebut suk-
ses membangun daerahnya.

“Karena harus sukses maka 
kami mendukung ketika ke-
bijakannya baik untuk masy-
arakat. Tapi ketika tidak baik 
tentu kami akan memberikan 
koreksi,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Ketua 
Dewan Pimpinan Wilayah PKS 
Jawa Barat, Haru Suandharu. 
Menurutnya, PKS akan terus 
mengawal jalannya pemerin-
tahan Gubernur Jawa Barat, 
Ridwan Kamil dalam mereali-
sasikan pembangunan di Jabar.

Dia mengaku, oposisi itu 
tidak masuk kabinet di peme-
rintah pusat. Sedangkan di 
daerah, PKS tidak punya orang 
untuk di tempatkan di Satuan 

Ade Barkah Dapat Dukungan Dedi

BANDUNG- Tata kelola par-
tai serta lima prioritas bidang 
kesejateraan rakyat menjadi 
pembahasaan dalam kegiatan 
Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 
serta Bimtek Pendalaman 
Tugas Anggota DPRD Fraksi 
PDIP se-Jawa Barat, yang ber-
langsung di Hotel Mason 
Fine Kota Baru Parahyangan, 
Padalarang, selama tiga hari 
sejak 7-9 Februari 2020.

Ketua DPD PDIP Provinsi Jawa 
Barat, Ono Surono menyebut-
kan, rakerda yang digelar ini 
membahas sejumlah persoalan 
di antaranya terkait tata kelola 
partai serta lima prioritas bidang 
kesejahteraan rakyat.

“Rakerda kali ini membahas 
tata kelola partai, tentunya PDIP 
sebagai partai pelopor harus 
menyiapkan pasukan. Sehing-
ga, sesuai intruksi DPP, kami 
akan membentuk pengurus 
anak cabang (PAC), pengurus 
ranting dan pengurus anak 
ranting di seluruh Jabar. Se-
hingga, pada 8 Maret 2020 
sudah terbentuk semua,” kata 
Ono usai rakerda, Minggu (9/2).

Ono menjelaskan, kepen-
gurusan yang nanti dibentuk 
benar-benar akan menjadi 

organ partai, untuk bisa mewu-
judkan partai pelopor, dima-
na PDIP bergerak ber-
sama-sama dengan rakyat. 
Sehingga, berbagai macam 
permasalahan rakyat yang ada 
di Jabar, akan disampaikan 
oleh PAC, pengurus ranting 
dan pengurus anak ranting.

“Jadi nanti mereka melaku-
kan rapat-rapat wajib dan akan 
menyampaikan terkait kon-
disi masyarakat berbasis de-
sa, bahkan hingga RW dan 
RT. Sehingga kami punya 
gambaran apa yang harus 
dilakukan, baik tingkatan ek-
sekutif, legislatif di kabupaten/
kota dan provinsi,” terangnya.

Kemudian, lanjut Ono, terkait 
lima prioritas bidang kesejate-
raan rakyat, merupakan tindak 
lanjut dari hasil Kongres, Ra-
kernas dan Workshop 3 pilar 
yang sebelumnya telah dilaku-
kan, untuk selanjutnya dalam 
rakerda lebih didetailkan lagi.

Dirinya menjelaskan, pada 
program lima prioritas kese-
jahteraan rakyat ini, pihaknya 
membuat secara khusus 
kelas-kelas dimana setiap 
anggota DPRD Kabupaten/
Kota dna Provinsi wajib men-

gisi dafar isian masalah yang 
berbasis komisi.

“Ada empat kelas, saat ini 
kami sudah merekam semua 
permasalahan yang ada di 
Jabar. Lima prioritas itu, san-
dang pangan papan, pendi-
dikan dan kesehatan, jaminan 
sosial dan ketenagakerjaan, 
infrastruktur dan lingkungan 
hidup, serta agama, budaya 
dan pariwisata,” ujarnya.

Nantinya, kata Ono, itu akan 
menjadi dasar pihaknya untuk 
menginstruksikan kepada 
seluruh jajaran partai baik 
eksekutif, legislatif serta struk-
tural, untuk memasukkan itu 
dalam RKH di masing-masing 
tingkatan untuk APBD 2021.

“Sampai pada akhirnya kita 
berjuang bagaimana APBD 
itu sesuai dengan apa yang 
telah dihasilkan dari rakerda 
ini,” katanya.

Dirinya menambahkan, un-
tuk materi lainnya yang diba-
has pada rakerda tersebut, di 
antaranya menyangkut pe-
menangan pemilu, hak inte-
lektual dan bencana, yang 
merupakan materi wajib se-
suai dengan intruksi DPP saat 
rakernas. (drx)

si Anggota Golkar Jawa Barat 
menyatakan mendukung 
penuh Ade Barkah sebagai 
Ketua Golkar Jabar.

“Kami berharap setelah ter-
pilih jadi Ketua Golkar Jabar, 
pak Ade bisa membantu me-
menangkan dan menguatkan 
kembali Partai Golkar di Jawa 
Barat,” katanya.

Sebelumnya, usai pertemu-

an persiapan jelang Musda 
Partai Golkar Jabar, Ade Bar-
kah mengaku sudah meneri-
ma surat dukungan dari DPD 
kabupaten/kota tersebut. 
Hanya saja dia tidak serta 
merta ‘geer’ dengan dukung-
an-dukungan tersebut karena 
Musda belum dilaksanakan.

“Yang mendukung saya pert-
ama kali kan Kang Dedi Muly-

adi hanya saja beliau kan 
kini di DPP jadi tidak bisa 
rangkap jabatan. Jadi ‘way-
ahna’ harus ada yang meng-
gantikan beliau,” kata Ade.

Pada perhelatan Musda 
tersebut menurut Ade tidak 
serta merta menjadikan di-
rinya sebagai calon tunggal. 
Hal ini karena siapa saja 
juga bisa ikut mencalonkan 

diri sebagai Ketua DPD Gol-
kar Jabar. “Jadi tetap kita 
harus menunggu hasil dari 
Musda ini. Tapi saya percaya 
Jawa Barat solid,” tegasnya.

Dia mengaku, pihaknya 
juga masih akan mengkon-
sultasikan terkait dukungan 
dari 27 DPD Tingkat II ke-
pada dirinya dan rencana 
pelaksanaan Musda kepada 

DPP dan juga kepada Dedi 
Mulyadi.

“Rencananya Musda dige-
lar pada 26-27 Februari 2020 
di Cipanas, Cianjur. Tapi 
kita konsultasikan dulu se-
muanya. Setelah ada kepu-
tusan (DPP dan Dedi Muly-
adi) baru kita berani untuk 
melaksanakan kesepakatan 
kita,” pungkasnya. (ziz/drx)

PDIP Benahi Tata Kelola 
untuk Kepentingan Rakyat

ISTIMEWA

TERUS BERBENAH: Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono (kanan) menyebut jika partainya saat ini 
terus berbenah melalui kegiatan Rakerda serta Bimtek, kemarin (9/2).

Pengamat Menilai Kunjungan Anies Hal Wajar

PKS Pelototi Jalannya Pemerintahan Emil
Kerja Perangkat Daerah (SK-
PD), karena harus berstatus 
Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Saya kira sudah jelas, arahan 
presiden semua kader PKS 
memastikan keberhasilan 
pada daerah, tidak hanya yang 
dari PKS, tapi semua kita be-
kerjasama untuk kepentingan 
rakyat,” kata Haru 

Haru mengungkapkan, pi-
haknya siap mendukung peme-
rintahan Gubernur Jawa Barat 
dengan totalitas. Akan tetapi, 
lanjut Haru, PKS juga siap meng-
kritik dan memberikan masukan 
serta koreksi sesuai dengan pe-
rundang-undangan ataupun 
kepentingan rakyat.

“Semua masukan, kritik, nasi-
hat harus berbasis kepada data, 
dan fakta, tidak boleh subjektif. 
Tentu kita akan sampaikan me-
lalui kader-kader kita di DPRD 
dalam bentuk laporan kerja 
dengan OPD atau secara langsung 

kepada ketua DPRD lalu ke pak 
Gubenur,” jelasnya.

Sementara, Gubernur Jawa 
Barat Ridwan Kamil mengatakan, 
pada dasarnya kesuksesan pem-
bangunan Jawa Barat itu tentunya 
melalui pilar, salah satunya po-
litik. Oleh karena itu, Emil sapa-
an akrabnya ini berharap, men-
dapat dukungan penuh dari PKS 
untuk mewujudkan visi-misi 
Jawa Barat ‘Juara Lahir Batin’.

Emil menjelaskan, visi yang 
digagas olehnya dalam mem-
bangun Jabar Juara Lahir Ba-
tin sangat diapresiasi dengan 

baik oleh PKS. Karena lanjut 
dia, pembangunan bangsa 
tidak hanya bisa dilihat dalam 
konteks duniawi saja, tetapi 
harus adanya kesinambung-
an antara duniawi dan ukhrawi.

“Kita sama sepemikiran bahwa 
membangun bangsa ini gak 
bisa hanya urusan kasat mata 
duniawi saja, tapi betul-betul 
SDM-nya, mentalnya, spiritu-
alitasnya. Mudah-mudahan 
kesamaan platform ini mengu-
atkan kesuksesan Jabar sampai 
akhir masa jabatan,” pung-
kasnya. (mg1/drx)

ISTIMEWA

DUKUNGAN MENGALIR: Ketua DPD Tingkat II Kota Cimahi, Ali Hasan (tengah) mendukung penuh instruksi Dedi Mulyadi terkait Ade Barkah untuk menjadi pimpinan di DPD Golkar Jabar. 

BERIKAN SAMBUTAN: 
Gubernur Jawa 
Barat, Ridwan Kamil 
saat memberikan 
sambutan pada acara 
Pembukaan Training 
Orientasi PKS Jawa 
Barat, Minggu (9/2).

ISTIMEWA

Prof ASEP WARLAN YUSUF 
Pengamat Politik dan Pemerintahan

Guru Besar Univesitas Ka-
tolik Parahyangan (Unpar) 
itu pun menjelaskan bahwa 
setiap gerak pejabat politisi 
apapun itu, pasti sudah 
dimaknai secara politik itu 
sebuah kewajaran.

“Bisa saja dia kunjungan ke 
pejabat tertentu, atau ke tokoh 
politik tertentu, tokoh masyar-
akat tertentu ya boleh dipandang 
sebagai move politik,” jelasnya.

Dikatakan Prof Asep, hal yang 
tidak wajar itu ketika pejabat 
publik tampil dalam waktu 
dan kondisi yang tidak tepat, 
sehingga terkesan kampanye.

“Misalnya ada bencana, tiba-ti-
ba ada satu pejabat publik datang 
dengan so dermawan, datang 
agak berlebihan dan tidak pro-
posional, lalu mengundang 
banyak wartawan. Padahal dia 
hanya sebatas pamer saja, maka 
itu tidak wajar,” katanya.

Kalau publik menilai kunjung-
an itu sebagai move politik, 
sambung dia, itu hal yang bi-
asa. Karena tidak menjadi 

sesuatu kerugian baginya 
maupun bagi publik.

“Nah itu kadang-kadang 
publik menilainya ini hanya 
pencitraan. Jadi sepanjang 
ada riil dan kegiatannya ber-
manfaat ya itu harus dilaku-
kan,” sambungnya.

Sehingga kunjungan Anies 
ke Tasikmalaya tergantung 
pada persepsi publik, kalau 
itu suatu hal yang wajar ada 
manfaatnya maka publik ha-
rus mensuport figur seperti 
itu dan harus dikenalkan ke-
pada masyarakat.

“Yang tidak boleh itu meny-
alah gunakan jabatan, meng-
gunakan kekuasaan untuk 
kepentingan pencitraan di-
rinya. Nah ituh yang tidak pas,” 
pungkasnya. (mg1/drx)

HIBUR 
PENGUNJUNG: 
Aksi Barongsai 
saat menghibur 
para pengunjung 
yang datang 
dalam perayaan 
Summarecon 
Bandung pada 
Hari Jadi Ke-5, 
Minggu (9/2).

ISTIMEWA
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Selamat
Hari Pers
Nasional
9 Februari 2020
Dengan Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2020,  Pers 
dan Media sebagai mitra Pemerintah Kota Cimahi, dapat 
terus maju, berkualitas dan profesional.

”Kalsel Sebagai Pintu Gerbang Ibu Kota Negara”

Letkol Inf. (Purn) Ngatiayan
Wakil Wali Kota Cimahi

Ir. H. Ajay M. Priatna, MM
Wali Kota Cimahi

SELAMAT HARI PERS
NASIONAL 9 FEBRUARI

2020

BANDUNG – Dalam upaya 
memaksimalkan pemanfaa-
tan ruang, Pemerintah Kota 
(Pemkot) Bandung melalui 
Badan Perencanaan 
Pembangunan Penelitian 
dan Pengembangan (Bap-
pelitbang) tengah mempro-
ses revisi Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 18 Tahun 2011 
tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) Kota 
Bandung Tahun 2011-2031. 

Kepala Bidang Perenca-
naan Infrastruktur dan 
Pengembangan Wilayah 
Bappelitbang, Riela Fiqri-
na menyebutkan, terdapat 
33 pasal yang direvisi dari 
total 137 pasal yang ter-
tera dalam Perda Nomor 
18 Tahun 2011 tersebut. 

”Ada beberapa faktor yang 
membuat RTRW ini harus 
direvisi seperti faktor ekster-
nal yaitu harus disesuaikan 
dengan kebijakan nasional 
dari pemerintah pusat dan 
kebijakan dari provinsi,” 
ucap Riela di Balai Kota 
Bandung, Jalan Wastukan-
cana, belum lama ini.

Dia menjelaskan, dalam 
revisi RTRW ini, Pemkot 
Bandung akan menggeser 
tempat pelayanan di dua sub 
pusat kota. Keduanya yakni 
sub pusat kota Sadangserang 
dan sub pusat kota Kopo Ken-
cana. Penggeseran pelayanan 
di dua sub pusat kota tersebut 
dikarenakan lokasinya yang 
sudah semakin padat per-
mukiman. Selain itu, akses 
menuju lokasi juga kurang 
strategis sehingga mencari 
tempat yang lebih mudah 
dijangkau oleh masyarakat.

Perda RTRW Direvisi
33 Pasal Disesuaikan dengan 
Kebijakan Pusat dan Provinsi

     Baca Perda... Hal 10



Dikatakannya, untuk sub 
pusat kota Sadangserang 
mencakup Kecamatan Co-
blong, Cibeunying Kaler, 
Cibeunying Kidul, Cidadap, 
Bandung Wetan dan Sumur 
Bandung. Sementara sub 
pusat kota Kopo Kencana 
meliputi Kecamatan As-
tanaanyar, Bojongloa Kaler, 

Bojongloa Kidul, Babakan 
Ciparay dan Badung Kulon. 

”Dari delapan sub pusat 
kota ada dua yang tidak 
berfungsi, pertama Sa-
dangserang dan Kopo Ken-
cana. Makanya dua ini 
kita geser, yang di Sadangse-
rang geser ke Pahlawan 
yang Kopo Kencana geser 
ke arah Leuwi Panjang,” 
jelasnya. 

Riela mengungkapkan, 

pertumbuhan pembangu-
nan di Kota Bandung yang 
bergerak secara dinamis 
juga menjadi alasan revisi 
Perda tersebut. Sehingga 
Pemkot Bandung perlu 
beradaptasi dengan kon-
disi terkini. Selain itu, la-
njutnya, adanya paradigma 
p e m b a n g u n a n  Ko t a 
B a n d u n g ,  d i n a m i k a 
p e m b a n g u n a n  Ko t a 
Bandung dan hasil eva-

luasi pemanfaatan ruang 
di Kota Bandung juga ikut 
memengaruhi perubahan 
tersebut. 

”Revisi terhadap sub-
stansi RTRW yang juga 
mengacu pada dinamika 
pembangunan kota,” ung-
kapnya.

Menurutnya, sejauh ini 
p e m b a n g u n a n  Ko t a 
Bandung lebih berorien-
tasi ke masa depan. Yakni 

memerhatikan kota dengan 
konsep smart city, compact, 
city dan green city. Riela 
mencontohkan, dalam re-
visi RTRW ini Pemkot 
Bandung semakin fokus 
untuk menggarap peng-
e m b a n g a n  k aw a s a n 
Bandung bagian timur. Hal 
ini menjadi upaya Pemkot 
Bandung dalam memera-
takan pelayanan kepada 
masyarakat. 

”Sekarang kan pusat kota 
baru ada satu di sini aja, nan-
ti itu sama Bandung Timur. 
Kita  masih kons en 
mengembangkan Bandung 
Timur karena ketersediaan 
lahannya yang masih memun-
gkinkan,” ujarnya. 

Riela menuturkan, dalam 
revisi RTRW juga tidak hanya 
berkenaan dengan peng-
embangan kawasan saja. 
Namun juga mencakup peng-

embangan jaringan lainnya 
sebagai penopang, seperti 
jalur transportasi, baik yang 
berbasis rel ataupun jalan.

”Terkait rel ini ada 12 koridor 
yang dirancang baik lightrail 
maupun heavyrail. Berbasis 
jalan ini ada jalur bebas ham-
batan, jalan layang, jalan 
simpang susun tidak sebidang 
maupun jalan perlintasan 
tidak sebidang,” pungkasnya.
(mg2/ziz)

Pertumbuhan Pembangunan Bergerak Dinamis
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ISTIMEWA

GESER TEMPAT PELAYANAN: Pemkot Bandung melakukan revisi terhadap beberapa pasal pada Perda RTRW. Salah satunya adalah akan menggeser tempat pelayanan di dua sub pusat kota. Keduanya yakni sub pusat kota Sadangserang dan sub pusat kota Kopo Kencana. 

Bakal Jadi 
Investasi Besar 
Mereduksi Banjir 

BANDUNG – Pemerintah 
Kota (Pemkot) Bandung terus 
mengoptimalisasi lahan di 
daerah perbukitan di kawasan 
timur. Di kawasan Mbah Garut, 
Kelurahan Cisurupan, Keca-
matan Cibiru, Pemkot Bandung 
menanam 2.500 pohon. 

Lahan milik Pemkot Bandung 
seluas emapt hektar itu kini 
ditumbuhi dengan tanaman 
besar dan produktif.

Wakil Wali Kota Bandung, 
Yana Mulyana menyatakan, 
penanaman pohon di area 
perbukitan ini menjadi in-
vestasi besar dalam mere-
duksi banjir. Yakni menyedia-
kan resapan air yang lebih 
banyak di area hulu sehingga 
diharapkan mampu mengu-
rangi debit air turun hilir. 

”Intinya kita menghijaukan 
wilayah ini. Mudah-mudahan 

ini bisa mengurangi dampak. 
Karena ini memperbanyak 
penyerapan air di hulu se-
hingga ke hilir semakin sedi-
kit air yang mengalir,” ucap 
Yana usai penanaman pohon 
di kawasan Mbah Garut, Ke-
lurahan Cisurupan, Kecama-
tan Cibiru, belum lama ini.

Yana mengungkapkan, 14 
jenis tanaman buah-buahan 
juga sengaja dipilih agar bisa 
memberikan manfaat bagi 
masyarakat sekitar. Sehingga, 
keberadaan pohon ini tidak 
hanya menjadi lokasi RTH 
semata, melainkan bisa tum-
buh dan memberikan hasil 
lebih produktif.

”Mudah-mudahan di wi-
layah ini dengan pohon pohon 
yang produktif, durian, mang-
ga dan lainnya ini mungkin 
bagi masyarakat kan ini tana-
man produktif kita kembalikan 
ke masyarakat,” ungkapnya. 

Untuk itu, Yana meminta 
kepada aparat kewilayahan 
untuk menginventarisir lahan 
milik pemerintah yang masih 

‘nganggur’. Nantinya lahan 
tersebut akan dioptimalkan 
fungsinya tidak hanya sebagai 
RTH saja.

”Insyaallah saya lagi men-
data, kita coba tanah milik 
Pemkot untuk dimanfaatkan. 
Selain menjadi RTH fungsinya 
semakin bertambah,” katanya. 

Lebih lanjut Yana juga men-
gungkapkan, kawasan Cisuru-
pan ini juga akan dikembang-
kan agar memiliki magnet 
wisata. Di antaranya dengan 
membuat track sepeda down-
hill dan cross country.

Menanggapi rencana ini, 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
(DPU) Kota Bandung, Didi 
Ruswandi menuturkan, akan 
bekerja sama dengan komu-
nitas sepeda Gowes Baraya 
Bandung (GBB) untuk pem-
buatan jalur. Bahkan, nantinya 
track downhill dan cross 
country dari Mbah Garut ini 
akan menyambung hingga 
kawasan Wetland.

”Panjangnya sekitar dua 
kilometer. Jadi akan disam-

Pemkot Optimalkan 
Lahan Perbukitan

bungkan ke Mbah Celeng dan 
ke Wetland,” ungkap Didi.

Oleh karenanya, guna 
menunjang daya tarik wisata 
di track downhill pertama di 
Kota Bandung ini, maka kon-

sep penanaman dirancang 
sedemikian rupa agar lebih 
menarik. Selain itu, rencana-
nya di kawasan Mbah Garut 
ini juga akan dibangun kolam 
pancing dan kolam terapi ikan.

”Rencana oleh GBB ini di-
format taman buah, semen-
tara tracknya menyusuri per-
batasan jadi menyusuri blok 
taman buah. Kemarin ber-
kembang di sini ingin ada 

kolam rendam terapi ikan dan 
kolam pancing dan masyara-
kat itu paling antusias. Ini 
sekarang GBB sedang sosia-
lisaai ke Perhutani untuk ak-
ses air,” pungkasnya.(rls/ziz) 

ISTIMEWA

TANAM POHON: Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana secara simbolis menanam pohon di area perbukitan di kawasan timur. Di 
kawasan Mbah Garut, Kelurahan Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Pemkot Bandung menanam sebanyak 2.500 pohon.

ISTIMEWA

BANDUNG – Salah satu 
penyebab timbulnya ban-
jir lantaran masih ada 
prilaku warga masyarakat 
yang tidak baik, yaitu mem-
buang sampah ke sungai.

Hal tersebut dikatakan,  
Ketua Tim Penggerak Pem-
berdayaan dan Kesejahte-
raan Keluarga (TP PKK) 
Kota Bandung, Siti Munta-
mah Oded usai meninjau 
lokasi banjir di Komplek 
Guruminda Kecamatan 
Arcamanik, belum lama ini.

Lokasi tersebut memang 
sempat terendam banjir 
akibat jebolnya kirimir di 
komplek tersebut pada 
Rabu (5/2). Selain dika-
renakan kirmir yang am-
brol, menurut Umi (sa-
paan untuk Siti Muntamah 
Oded) ternyata masih ada 
warga yang membuang 
sampah kesungai Cirong-
geng. Bahkan sempat di-
temukan spring bed di 
sungai tersebut.

”Semalam sampai subuh 
itu hujan yang menyebab-
kan banjir setinggi paha. 
Itu ada kirmir sungai 10-15 
meter yang ambrol,” ujar-
nya, melalui siaran tertu-
lis yang diterima Jabar 
Ekspres, Minggu (9/2). 

”Penyebab utamanya itu 
satu perilaku yang tidak 
baik. Ditemukan spring 
bed di sungai itu. Tentu 
saja ini perilaku kurang 
baik. Maka di tahun 2020 
warga Bandung saya harap 
bisa disiplin. Tidak buang 
sampah di sungai,” tegas 
Umi.

Umi mengatakan, penin-
jauan tersebut juga untuk 
memastikan lokasi tidak 
ada korban jiwa pada pe-
ristiwa tersebut. 

”Kami juga ingin memas-
tikan warga terdampak 
banjir memperoleh ban-
tuan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala 
Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Bandung, Didi Rus-
wandi mengaku akan mem-
percepat perbaikan kirmir 
yang ambrol tersebut. Dia 
mengupayakan penger-
jaan kirmir akan selesai 
dalam dua pekan ke depan. 

”Untuk pembangunan 
kirmir ini kita minta per-
cepatan. Intinya hal yang 
darurat bencana kita coba 
percepat satu hingga dua 
minggu bisa beres. Bulan 
ini selesai,” tegas Didi.

Dia pun mengimbau ke-
pada masyarakat segera 
melaporkan jika menge-
tahui atau melihat kirmir 
yang sudah rapuh atau 
tidak kuat menahan beban 
air. Laporkan segera ke 
Dinas Pekerjaan Umum 
atau aparat kewilayahan 
setempat. Sehingga bisa 
segera ditindaklanjuti.

”Karena kondisi hujan 
saat ini, saya mohon war-
ga untuk waspada. Bila ada 
kirmir yang tidak baik 

alangkah baiknya melapor,” 
tuturnya.

Untuk meringankan beban 
warga yang terdampak ban-
jir, Pemkot Bandung melalui 
Dinas Sosial dan Penang-
gulangan Kemiskinan juga 
telah memberikan bantuan. 
Dinas Pemadam Kebakaran 
dan Penanggulangan Ben-
cana juga telah membersih-
kan lumpur di dalam komplek. 
Sedangkan Dinas Pekerjaan 
Umum langsung menutup 
kirimir yang rusak dengan 
bonjong karung.(rls/ziz) 

PENYEBAB BANJIR: 
Ketua Tim Penggerak 

Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga (TP 

PKK) Kota Bandung, Siti 
Muntamah Oded berbincang 
dengan salah seorang warga 

terkait penyebab terjadinya 
banjir di Komplek Guruminda 

Kecamatan Arcamanik, belum 
lama ini.

Masih Ada Masyarakat Buang Sampah ke Sungai 
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Dorong Produksi 
Gula, Bupati Taman 
Pohon Aren di Cipelah

RANCABALI – Untuk mening-
katkan produksi gula aren, Bu-
pati Bandung Dadang M. Naser 
bersama DPRD dan Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten 
Bandung canangkan Desa Ci-
pelah, Kecamatan Rancabali 
sebagai Kampung aren.

Menurut Dadang, Desa Ci-
pelah merupakan salah satu 
wilayah penghasil gula ters-
besar di Kabupaten Bandung. 
Oleh karena itu, pihaknya 
mendorong peningkatan pro-
duksi dengan memberikan 
ribuan pohon aren kepada 
warga Cipelah. Hal itu, selain 
bisa mendongkrak pereko-
nomian warga juga bisa me-
minimalisir impor gula.

” Kami berikan 3000 Pohon 
Aren untuk ditanam warga, 
sebab Cipelah dijadikan kam-
pung aren. Saya imbau warga 
agar menggunakan gula aren 
dibanding gula pasir, apalagu 
gula aren produksi Cipelah di-
jamin keasliannya,” kata Dadang 
usai melalukan penenaman 
pohon di Rancabali, Sabtu (8/2).

Dadang menjelaskan, selain 
menanam pohon aren di 
Desa Cipelah. Pihaknya men-
anam pohon dibeberapa lo-
kasi, diantaranya di Desa 
Patengan dan Desa Indragiri. 
Hal itu, dalam rangka bulan 
menanam, dan menjaga kon-

disi lingkungan di wilayah 
tersebut.

” Untuk menjaga kondisi 
alam, mari kita tanam pohon. 
selain Pohon Aren, kami juga 
menenam beberapa jenis 
pohon lainnya, seperti Alpu-
kado ( Alpukat),  kayu manis, 
pohon Kacang Termahal di 
Dunia (Mekademia), Coklat,  
dan pohon lainnya,” jelasnya. 

Dadang menjelaskan, untuk 
menjaga alam dan mendorong 
perekonomian warga Keca-
matan Rancabali. Pihaknya 
menjalin kerjasama dengan 
PTPN VIII dan Perhutani un-
tuk mengelola 1000 hetare 
lahan yang sudah tidak pro-
duktif. ”Dengan adanya ker-
jasama itu, nantinya akan 
dikembangkan objek wisata 
dengan konsep alam,” tuturnya.   

Hal yang sama dikatakan 
Ketua DPRD Kabupaten 
Bandung Sugianto, menurut-
nya Wilayah Kecamatan Ran-
cabli memiliki banyak po-
tensi. Selain diunggulkan 
bidang objek wisata, juga 
produksi pertanian seperti 
yang dihasilkan Desa Cipelah.

”Cipelah memang miliki 
potensi luar. Selain penghasil 
gula aren, juga menyimpan 
potensi alam yang bisa di-
kembangkan. Oleh karena itu, 
akan mendorong peningkatan 
inplastruktur sesuai aspirasi 
warga Cipaleh,” jelasnya.

Sugianto menjelaskan, pi-
haknya menerima banyak 
aspirasi masyarakat Ranca-
babali khususnya sarana in-

Implementasi Bandung Seribu Kampung

flastruktur, sarana kesehatan 
dan pendidikan. ”Perlu per-
baikan dan peningkatan in-
flastruktur jalan dan sarana 
kesehatan. Sehingga, Ranca-
bali benar benar menjadi 
wilayah wisata dan Cipelah 
menjadi kampung aren se-
bagi mengahasilkan gula Aren 
terbesar di wilayah Kabupaten 
Bandung,” tuturnya.

Menanggapi program bulan 
menanam, Kepala Dinas Ling-
kungan Hidup Kabupaten 
Bandung Asep Kusumah 
menjelaskan, Kabupaten 
Bandung memiliki asset yang 
luar biasa khusunya dibidang 
potensi alam dan lingkungan. 

” Karena memiliki potensi 
wilayah PTPN dan Perhutani, 
pemerintah Kabupaten 
Bandung melakukan kerja-
sama untuk pemanfaat ber-
basis konservasi,” akunya.

Asep menjelaskan, saat ini 
alam sudah banyak meminta 
pertolongan karena kondisi-
nya sebagian rusak karena 
perlakukan oknum. Oleh ka-
rena itu, dirinya menghimbau 
kepada semua warga Kabu-
paten Bandung untuk ber-
sama sama menjaga dan 
melestarikan alam.

”ketikan konservasi diber-
lakukan, masyarakat kabupa-
ten bandung tidak akan lagi 

saat kemarau kekurangan air 
dan saat musim hujan keba-
nyakan air bahkan bisa ke-
banjiran. Dengan demikian, 
mari bersama menjaga alam 
bersama sama,” tuturnya.

Sementara itu, Administra-
tur Perhutani KPH Bandung 
Selatan Tedy Sumarto menga-
kui pihak pemerintah Kabu-
paten Bandung, Perhutani 
dan masyarakat hutan sudah 
menjalin kerjasama untuk 
pemanfaat hutan social.

”Intinya hutan ini harus tetap 
dijaga agar lestari, namun 
masyarakat disekitarnya tetap 
sejahtera. Kami (Perhutani) 
bersama pemerintah Kabu-

paten Bandung konsen beker-
sama untuk pemanfaat hutan 
berbasis konservasi,” akunya.

Menurut Tedy, pihaknya 
melakukan kerjasama untuk 
pemanfaat hutan agar masy-
arakat sejahtera. Dengan 
konsep hutan ceria, masyara-
kat hutan, pemerintah desa 
akan membentuk wisata 
dengan konsep alam.

”saat orang atau pengunjung 
datang ke lokasi wisata alam 
tersebut, akan merasakan 
wisata yang berbeda dengan 
lokasi lain. Karena memang 
kami buat wisata dengan kon-
sep yang memberikan edu-
kasi dan pembelajaran tentang 

menjaga alam,” pungkasnya. 
Sugianto menambahkan, 

untuk mending meningkatkan 
perekonomian masyarakat. 
pihaknya mendorong pemerin-
tah Kabupaten Bandung agar 
melakukan perbaikan infla-
struktur jalan dan segera 
membangun sarana keseha-
tan di Desa Cipelah. 

“walau masih perlu diper-
baiki dan ditingkatkan. bebe-
rapa fasilitas sudah menunjang 
khususnya sarana transpor-
rasi jalan, kami akan mendorong 
dinas terkait agar segera mela-
kukan perbaikan guna mening-
katkan pembangunan di Ran-
cabali,” tegasnya. (yul/rus)

ISTIMEWA

KAMPUNG AREN: Bupati Bandung Dadang M Naser (Pakai Ikat) bersama ketua DPRD Sugianto (Pakai Laken) dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kusumah (paling 
kanan) foto bersama usai melakukan penanaman pohon aren di Curug Tilu, Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, sabtu (8/2).

BEKASI - PT Daya Adicipta 
Motora (DAM) selaku Main 
Dealer Sepeda Motor dan 
Suku Cadang Honda Jawa 
Barat secara resmi memper-
kenalkan All New Honda BeAT 
dan All New Honda BeAT Street 
di Summarecon Mall Bekasi, 
pada Sabtu-Minggu (8-9/2).

Peluncuran kendaraan yang 
memiliki perubahan platform 
secara keseluruhan dengan 
mesin dan rangka baru, serta 
desain, performa dan fitur 
terbaru tersebut dimeriahkan 
berbagai macam aktivitas yang 
dapat dinikmati oleh para 
pengunjung. 

Acara semakin meriah 
dengan kehadiran bintang 
tamu Endah n Rhesa dan Ku-
buran Band pada hari Sabtu 
(8/2), dan Abirama pada 
hari Minggu (9/2) yang mengi-
si panggung hiburan selama 
acara.

General Motorcycle Sales, 
Marketing, & Logistic DAM, 
Lerri Gunawan mengatakan, 
sepanjang tahun 2019 Honda 
BeAT series berhasil terjual 
sebanyak 447.292 unit di Jawa 
Barat. Sebagai motor skutik 
Honda terlaris, All New Hon-
da BeAT series kini hadir 
dengan balutan desain bodi 
baru yang compact, serta 
penyematan beragam tekno-
logi dengan inovasi terbaru 
pada sisi rangka dan mesin, 
dan beragam fitur canggih 
lain.

”Hadirnya All New Honda 
BeAT series akan semakin 
memperkuat line-up sepeda 
motor Honda di segmen ma-
tik. Kami menargetkan All New 
Honda BeAT series dapat 
terjual sebanyak 35.000 unit 
per bulan di Jawa Barat,” ujar 
Lerri, melalui siaran pers-nya.

Kedua kendaraan tersebut 
dibekali generasi terbaru me-
sin eSP 110cc yang lebih he-
mat bahan bakar dan meny-
uguhkan performa yang lebih 
optimal. Skutik yang dicintai 
masyarakat sejak tahun 2008 
ini menggunakan rangka baru 
berteknologi eSAF (enhanced 
Smart Architecture Frame). 
Rangka yang diusung kini 
lebih lincah dan dapat me-
ningkatkan stabilitas hand-
ling sehingga sepeda motor 
mudah dikendalikan dan 
nyaman saat dipakai berma-
nuver. 

”Penggunaan rangka eSAF 
pada kedua model ini juga 
mampu memberikan peman-
faatan ruang yang lebih besar. 
Bagasi penyimpanan barang 
kini lebih luas dengan kapa-
sitas 12 liter dan kapasitas 
tangki bahan bakar lebih ba-
nyak menjadi 4,2 liter,” terang-
nya.

Dijelaskannya, All New 
Honda BeAT series meng-
gunakan generasi terbaru 

All New Honda BeAT Series 
Sapa Warga Jawa Barat

mesin 110cc SOHC dengan 
sistem pembakaran injeksi 
PGM-FI yang tergabung da-
lam rangkaian teknologi 
eSP (enhanced Smart Power). 
Penyematan teknologi me-
sin terbaru ini, mampu 
menghasilkan tenaga 6.6 kW 
@ 7.500 rpm dengan torsi 
tertinggi di 9.3 Nm @ 5.500 
rpm. Mesin terbaru ini juga 
memastikan hasil pemba-
karan yang ramah lingkungan 
dengan standar emisi Euro 
3. Teknologi baru ini juga 
membuat mesin eSP lebih 
irit dalam penggunaan ba-
han bakar. Melalui tes in-
ternal dengan metode ECE 
R40, didapatkan hasil kon-
sumsi bahan bakar mampu 
hingga 60,6 km/liter (fitur 
ISS on) sehingga mampu 
menempuh jarak 254,52 km 
dalam sekali pengisian ba-

han bakar.
”All New Honda BeAT dengan 

varian CBS-ISS telah dilen-
gkapi dengan fitur ISS (Idling 
Stop System) yang berpe-
ran mematikan mesin secara 
otomatis saat motor berhen-
ti dan menyala kembali saat 
tuas gas diputar. Fitur ini 
membuat motor lebih efisien 
dan ramah lingkungan. Me-
lengkapi fitur ISS, pada va-
rian ini juga dibekali dengan 
teknologi terdepan yakni 
sensasi menghidupkan mesin 
motor dengan suara halus mel-
alui teknologi ACG Starter,” 
jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, AHM 
juga membekali  All  New 
Honda BeAT series dengan 
lampu depan menggunakan 
teknologi LED menambah 
kesan mewah yang membe-
rikan pencahayaan yang op-

timal berguna memberikan 
kenyaman berkendara di 
malam hari. Tidak hanya itu, 
perubahan juga terasa pada 
desain panelmeter pada kedua 
model ini. 

”Panel meter All New Hon-
da BeAT menggunakan fi-
tur Combined Digital Panel 
Meter  berkesan modern 
dengan tampilan layar ber-
warna biru yang menyajikan 
berbagai informasi termasuk 
penunjuk kecepatan, odome-
ter, bahan bakar serta fitur 
indikator ECO sebagai pan-
duan berkendara yang efisien 
dalam konsumsi bahan bakar,” 
paparnya. 

All New Honda BeAT hadir 
dalam dua tipe yakni CBS dan 
CBS-ISS dengan total sembi-
lan varian warna sesuai dengan 
tren anak muda saat ini. Un-
tuk tipe CBS terdapat empat 

pilihan warna. Sementara 
untuk tipe CBS-ISS hadir 
dengan 3 pilihan warna. Se-
dangkan tipe Deluxe series 

(CBS-ISS) dengan dua pilihan 
warna. 

”Sementara itu,  All  New 
Honda BeAT Street hadir 

dengan tipe CBS dalam tiga pi-
lihan warna dan kami patok 
dengan harga Rp. 17.550.000,” 
tutupnya.(rls/ziz)

ISTIMEWA

COBA UNIT: General Manager Honda Customer Care Center (HC3) DAM Fenny Hasibuan, dan  General Manager Motorcycle 
Sales, Marketing, & Logistic DAM Lerri Gunawan mencoba langsung All New Honda BeAT Street di Summarecon Mall, Bekasi.



CIMAHI – Trauma menda-
lam masih dirasakan ZNS, 15, 
ABG yang jadi korban pemer-
kosaan dua pemuda bejat. 
ABG asal Kelurahan Utama, 
Kecamatan Cimahi Selatan, 
Kota Cimahi masih menja-
lani perawatan di Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) Ciba-
bat selama sepekan lebih.

Kakak korban, Mega Ariyanti, 
21, mengungkapkan, adiknya 
sudah sadar dan mulai membaik, 
namun belum bisa diajak ber-
komunikasi. Setiap bangun 
dari tidur, dia selalu berteriak 
dan meronta-ronta. 

”Belum bisa bangun apal-
agi duduk baru bisa mem-
buka mata saja. Dia trauma 
berat, tiap buka mata selalu 
teriak,” ujar Mega saat dihu-
bungi melalui sambungan 
telepon, Minggu (9/2).

Sebelumnya, ZNS ditemukan 
di kebun sayur di Kelurahan 
Cipageran, Kelurahan Cipa-
geran, Kecamatan Cimahi 
Utara, Kota Cimahi, Rabu 
pada (29/1) malam dalam 
keadaan luka parah dan tidak 
sadarkan diri.

Setelah dilakukan penyeli-
dikan, pelakunya akhirnya 
terungkap pihak kepolisian 
yang menyeret mantan keka-
sih ZNS, yakni NN, 17, dan 
rekannya yakni Nanang, 27. 
Korban mendapat perlakuan 
keji dari kedua pelaku.

Mega mengatakan, pihak 
keluarga tak menyangka adik 
bungsunya bisa menjadi kor-
ban pemerkosaan. Sebab 
menurutnya, adiknya jarang 
bermain jauh dari rumah 
apalagi dengan teman laki-

laki. 
”Keluarga enggak 

kenal dengan pela-
kunya, memang adik 
saya agak tertutup. 
Enggak nyangka 
sampai diperkosa, 
tapi sempat berpi-
kir kesitu karena saat 
ditemukan celananya 
itu sudah terbuka,” 
ungkapnya.

Saat ini keluarga be-
sarnya fokus terlebih 
dahulu pada perawatan 
kondisi fisik korban. Baru 
setelah itu akan memikirkan 
langka perawatan kondisi 
psikisnya.

”Belum ada upaya ke 
penyembuhan traumanya, 
biar fokus dulu ke penyem-
buhan fisiknya. Tapi bersyu-
kur sekarang pelakunya sudah 
tertangkap, kami minta agar 
pelaku dihukum seberat-
beratnya,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Bidang 
Sosial pada Dinas Sosial 
Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana, Pem-

ber-
dayaan Perem-

puan dan Perlindungan Anak 
(DinsosP2KBP3A), Agustus 
Fajar mengatakan, secara 
umum pihak keluarga belum 
mengajukan pendampingan 
kepada pihaknya.

Namun, kata dia, jika kelu-
arga membutuhkan bantuan 
pendampingan untuk pemu-
lihan kondisi ZNS, pihaknya 
siap membantu. 

”Nanti tinggal datang 
saja ke dinas atau kelurahan. 
Ada Pekerja Sosial (Peksos) 
yang bisa membantu,” sing-
katnya.(mg3/ziz).
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Anak Dibonceng 
Wajib Pakai Helm

CIMAHI – Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi 
menegaskan, semua pengendara sepeda motor dan 
penumpangnya wajib mengenakan helm saat 
berkendara. Termasuk anak-anak yang biasanya 
dibonceng.

Kewajiban itu tercantum dalam Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan. Namun kenyataannya, aturan itu belum 
sepenuhnya diterapkan pengendara, termasuk di 
wilayah hukum Polres Cimahi.

Mereka membawa anak di depan, lengkap dengan 
memakai helm, celana panjang hingga sepatu. Tapi 
mirisnya, justri sang anak malah tidak menggunakan 
alat kelengkapan keselamatan apapun.

Kepala Bagian Operasi (KBO) Satuan Lalu Lintas 
Polres Cimahi, Iptu Duddy Iskandar menegaskan, 
dalam peraturan itu, tidak disebutkan batasan 
memakai helm ketika naik sepeda motor. Artinya, 
kata dia, semua yang naik sepeda motor termasuk 
anak yang dibonceng wajib mengenakan helm. 

”Yang namanya pengendara motor termasuk 
penumpangnya harus pakai helm. Prinsipnya untuk 
keselamatan,” tegas Duddy saat ditemui di Mapolres 
Cimahi, Jalan Jenderal Amir Machmud, Minggu (9/2).

Dikatakan Duddy, memakai alat kelengkapan 
keselamatan berkendara seperti helm semata-mata 
sebagai pelindung. Tujuannya, untuk meminimalisir 
dampak fatal jika peristiwa kecelakaan terjadi.

”Cerita paitnya, motor jatuh logikanya kepalanya 
kebentur aspal. Itu yang paling fatal,” katanya.

Duddy melanjutkan, dalam Undang-undang diatur 
mengenai sanksi bagi pengendara hingga penumpang. 

”Pasti dikasih tindakan, berupa teguran, pasti kita 
imbau, ini kan untuk keselamatan,” ujar Duddy.

Berdasarkan catatan tahun lalu, jumlah 
pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres 
Cimahi, yang meliputi Kota Cimahi dan Kabupaten 
Bandung Barat (KBB) mencapai 77.919 pelanggaran.

Didalamnya termasuk pelanggaran karena tidak 
mengenakan helm, tidak memiliki kelengkapan 
surat berkendara hingga anak dibawah umur.

Untuk menekan angka pelanggaran, termasuk 
pentingnya memakai helm, kata Duddy, pihaknya rutin 
melakukan edukasi dan sosialisasi. Di antaranya 
dengan program Pendidikan Masyarakat (Dikmas) di 
sekolah-sekolah dan kelompok masyarakat.

”Kita juga pasang imbauan. Kemudian sosialisasi 
lewat media sosial,” tandasnya. (mg3/ziz)

KETERTIBAN

ISTIMEWA

BERI EDUKASI: Satlantas Polres Cimahi mengerahkan 
anggota Polwan untuk melaksanakan sosialisai tertib 
berlalu lintas dengan memampang berbagai poster. 

 Sebanyak 27 Pasangan 
Pilih Nikah Diusia Muda 

CIMAHI – Angka pernikahan 
di Kota Cimahi mencapai 3.747, 
yang sah menjadi Pasangan 
Suami Istri (Pasutri) sepanjang 
tahun 2019. Angka itu me-
ningkat dibandingkan tahun 
2018 yang mencapai 3.682 
pasangan yang melangsung-
kan akad.

Rinciannya angka pernika-
han ditahun 2019 yakni dari 
Kecamatan Cimahi Utara 
sebanyak 1.054 pasangan, 
Kecamatan Cimahi Tengah 
sebanyak 1.064 pasangan dan 
Kecamatan Cimahi Selatan 
sebanyak 1.630 pasangan.

Sedangkan ditahun 2019 
yakni sebanyak 1.021 pasangan 
dari Kecamatan Cimahi Uta-
ra, sebanyak 1.102 pasangan 

dari Cimahi Tengah dan se-
banyak 1.559 dari Kecamatan 
Cimahi Selatan.

Kepala Bidang Pengenda-
lian Penduduk dan Keluarga 
Berencana pada Dinas Sosial 
Pengendalian Penduduk Pem-
berdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (DinsosP-
2KBP3A) Kota Cimahi, Rosi 
Desrita mengatakan, angka 
pernikahan itu didapat dari 
Sistem Informasi Manajemen 
Nikah (Simkah) milik Kantor 
Urusan Agama (KUA) se-
Kota Cimahi.

”Tahun 2018 itu sebanyak 
3.682, kalau tahun 2019 ada 
3.748 pasangan. Jadi ada pe-
ningkatan,” terangnya saat 
dihubungi melalui sambung-
an telepon, Minggu (9/2).

Berdasarkan data yang di-
himpun itu, terang Rosi, rata-
rata usia perkawinan termu-

da adalah 17 tahun, dan usia 
tertua diangka 41 tahun. 
Data itu didapat dari Simkah 
KUA.

”Tapi kalau rata-rata usia 
perkawinan kebanyakan 21,5 
tahun. Yang 17 tahun ada 27 
kasus (pernikahan) yang 
melaporkan,” kata Rosi.

Berdasarkan Undang-undang 
Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Perkawinan, disebutkan bahwa 
perkawinan diizinkan apa-
bila pria dan wanita sudah 
mencapai 19 tahun. Namun, 
pihaknya mengimbau ke-
pada semua pasangan agar 
melangsungkan pernikahan 
di atas 20 tahun. Khususnya 
untuk perempuan.

”Kalau bisa di usia 20 tahun 
karena secara usia sudah ma-
tang. Memang masih ada yang 
di bawah 20 tahun, tapi kan 
kita tidak bisa apa-apa, itu 

bukan kendali kita. Kita me-
nerima laporan dari KUA 
ketika hubungan sudah me-
nikah,” ungkap Rosi.

Rosi menjelaskan, ada ber-
bagai risiko jika pasangan 
memaksakan menikah diba-
wah usia 20 tahun. Dari segi 
mental, usia di bawah itu 
belum matang sehingga dik-
hawatirkan malah akan beru-
jung perceraian.

Sedangkan dari segi fisik 
khusus untuk perempuan, 
usia itu belum siap dari segi 
reproduksi. 

”Kalau perempuan repro-
duksi masih belum siap, itu 
harus dimatangkan lebih 
dahulu. Mental kalau tidak 
siap (nanti rentan) berakhir 
di perceraian,” katanya.

Apalagi, lanjutnya, sekarang 
ini kasus stunting tengah 
menjadi permasalahan. Men-

urutnya, salah satu penyebab 
stunting karena belum siapnya 
calon ibu menjadi seorang 
ibu.

Dia menuturkan, untuk 
mencegah menikah usia 
muda itu bukan menjadi ke-
wenangan pihaknya. Namun, 
Pemkot Cimahi kerap melaks-
anakan penyuluhan menge-
nai dampak menikah muda.

Salah satunya melalui pro-
gram Bina Keluarga Remaja 
(BKR). Melalui program itu, 
pihaknya kerap menyampai-
kan dampak dari pernikahan-
nya, baik dari segi kesehatan 
maupun mental.

”Kalau kita menyampaikan 
info tentang Pendewasaan 
Usia Pernikahan (PUP), mem-
berikan edukasi tentang dam-
pak dan kekurangan dari 
pernikahan usia dini,” pung-
kasnya. (mg3/ziz)

ISTIMEWA

BERISIKO CERAI: Melakukan pernikahan diusia dini atau belum matang dapat menimbulkan berbagai risiko. Sebab, dengan usia di bawah 20 tahun, dari segi 
mental belum matang sehingga dikhawatirkan malah akan berujung perceraian.

Angka Pernikahan Meningkat

CIMAHI – Pelaksanaan Se-
leksi Kompetensi Dasar (SKD) 
Calon Negeri Sipil (CPNS) 2019 
di Kota Cimahi baru dimulai 
pada 13 dan 15 Februari men-
datang. Rencananya pelaks-
anaan tes diselenggarakan di 
Telkom University Convention 
Hall. Tercatat ada 3.116 pe-
serta yang siap bertarung 
dengan 100 soal untuk mem-
peroleh nilai maksimal.

Salah satu yang harus dip-
erhatikan oleh peserta SKD 
CPNS 2019 adalah nilai yang 
harus mencapai ambang ba-
tas atau passing grade dari 
tiga kategori SKD. Dari mulai 
Tes Wawasan Kebangsaan 
(TWK), Tes Intelegensi Umum 
(TIU) hingga Tes Karakteris-
tik Pribadi (TKP).

Untuk TWK, passing grade 
yang ditetapkan minimal 65, 
kemudian TIU 80 dan TKP 

126. Namun, peserta yang 
nantinya memenuhi passing 
grade jangan senang dulu. 
Sebab, lolos passing grade 
bukan jaminan bagi peserta 
dapan mengikuti tahapan 
selanjutnya, yakni Seleksi 
Kompetensi Bidang (SKB).

”Iya betul, yang lolos passing 
grade belum tentu bisa ikut 
tahapan berikutnya yakni SKB,” 
tegas Kasubid Pengadaan dan 
Mutasi Pegawai pada Badan 
Kepegawaian dan Pengelola 
Sumber Daya Manusia Daerah 
(BKPSDMD) Kota Cimahi 
Jamaludin saat dihubungi 
melalui sambungan telepon, 
Minggu (9/2).

Dia menerangkan, berda-
sarkan Permenpan RB terbaru, 
perhitungan jumlah pelamar 
yang bisa ikut tahapan SKB 
adalah sebanyak tiga kali 
dari jumlah kuota yang ter-

sedia pada satu formasi.
”Misalnya formasi Guru 

Bahasa Indonesia ada delapan, 
sedangkan yang lolos passing 
grade ada 30. Maka diambil 
8x3=24 yang memiliki nilai 
terbaik dari 30 pelamar yang 
lolos passing grade,” terang 
Jamaludin.

Dikatakannya, hasil SKD 
dari Kota Cimahi nantinya akan 
diolah langsung oleh Badan 
Kepegawaian Nasional (BKN). 

”Jadi polanya diambil rang-
king terbesar sesuai formasi. 
Sama BKN dirangkingnya,” 
katanya. 

Dengan ketentuan itu, lanjut 
Jamaludin, pihaknya meng-
ingatkan agar seluruh pe-
serta tetap fokus mengerjakan 
soal, dan tetap harus mema-
tuhi tata tertib yang sudah 
diumumkan sebelumnya.

”Pokoknya ikuti aturan aja 

sesuai petunjuk. Minimal 
satu jam sebelum pelaks-
anaan harus sudah hadir. 
Enggak ada barang yang di-
bawa kecuali KTP sama kar-
tu peserta. Sudah disediakan 
loker,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pemkot Cimahi 
membuka 99 formasi. Rinci-
annya, tenaga kesehatan 
dengan yang mendapat 10 
formasi. Rinciannya, tujuh 
Apoteker, satu Spesialis Paru, 
satu Radiografer dan satu 
Terapis wicara.

Kemudian tenaga kependi-
dikan sebanyak 85 formasi, 
dengan rincian Guru Pendi-
dikan Agama Islam (PAI) 18 
formasi, Guru Bimbingan 
Konseling (BK) 10 formasi, 
Guru Kelas 38 formasi, Guru 
Bahasa Indonesia delapan 
formasi dan Guru Penjasorkes 
11 formasi. (mg3/ziz)

Lolos Passing Grade SKD, Tak 
Jamin Bisa Ikuti Tahap Berikutnya 

ISTIMEWA

LAKSANAKAN TES: Ratusan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serius mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). Untuk lolos ketahap 
selanjutnya nilai SKD para peserta harus mencapai ambang batas atau passing grade yang ditentukan panitia.

ZNS, ABG Korban 
Pemerkosaan 
Alami Trauma 

ILUSTRASI/ISTIMEWA
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Fokus Bersih-bersih 
di Wilayah Lembang 

NGAMPRAH-  Bupati 
Bandung Barat, Kapolres 
Cimahi, serta Dandim 0609/
Kabupaten Bandung, serta 
Dansektor 22 Citarum Harum 
menggelar aksi bersih-ber-
sih dengan gerakan pungut 
sampah di wilayah Lembang, 
kemarin (9/2).

Kegiatan tersebut diini-
siasi oleh puluhan jurnalis 
televisi lokal dan nasional 
Cimahi - Kabupaten Bandung 
Barat (KBB) dalam wadah 
Ikatan Jurnalis Televisi In-
donesia (IJTI) Sangkuriang 

dalam rangka peringatan 
Hari Pers Nasional (HPN) 
tahun 2020.

Gerakan peduli sampah 
tersebut berawal dari kepri-
hatinan melihat banyaknya 
sampah yang menumpuk 
dan berserakan sehingga 
menggangu pemandangan.

Padahal Lembang meru-
pakan salah satu destinasi 
wisata yang sering dikunjungi 
wisatawan lokal dan man-
canegara, terutama pada 
akhir pekan.

Pemungutan sampah dia-
wali dari Pasar Panorama 
kemudian menyusuri jalan 
arteri menuju Alun-alun 
Lembang yang menjadi titik 

akhirnya. Sedikitnya terkum-
pul sebanyak satu ton sam-
pah yang langsung diangkut 
ke tempat pembuangan akhir 
(TPA) Sarimukti.

“Hari ini, kami bersama 
bupati, kapolres serta Dan-
sektor Citarum Harum 
mengajak seluruh masyara-
kat untuk peduli terhadap 
sampah, karena ini adalah 
persoalan yang harus kita 
tangani bersama-sama, bu-
kan hanya pemerintah se-
mata,” ujar Ketua IJTI Sang-
kuriang, Edwan Hadnan-
syah di sela-sela acara.

Pihaknya berharap masy-
arakat mulai sadar dan mau 
mengurangi produksi sam-

pah sebagai bentuk kepe-
dulian terhadap lingkungan 
agar ke depannya tidak me-
micu bencana.

“Kita tidak menginginkan 
sampah menimbulkan ben-
cana besar seperti yang 
terjadi di TPA Leuwigajah 
pada tahun 2005 silam. Ini 
tindakan nyata dari kami,” 
ujarnya.

Bupati Bandung Barat, Aa 
Umbara Sutisna mengapresi-
asi wartawan harian yang pe-
duli pada lingkungan di tengah 
kesibukan mencari berita.

“Hari ini IJTI bersama in-
san pers mengadakan aca-
ra gerakan pungut sampah. 
Tadi selama 30 menit, sam-

pah Pasar Panorama langs-
ung bersih. Terima kasih 
kepada semua pihak yang 
telah membantu kelancaran 
acara ini,” kata Aa Umbara.

Menurut dia, aksi positif 
ini harus bisa menyadarkan 
masyarakat agar tidak mem-
buang sampah sembarang-
an. Apalagi Lembang seba-
gai daerah wisata yang 
harus memberikan rasa 
nyaman kepada seluruh 
masyarakat.

“Hari ini (kemarin) kita 
bersih-bersih sampah. Jadi 
besok, lusa, dan seterusnya 
jangan lagi ada yang mem-
buang sampah sembarang-
an,” tandasnya. (mg6/drx)

Status Lahan TPA 
Sarimukti Tak Jelas

NGAMPRAH- Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
dinilai telah menggantung nasib dan status lahan TPA 
Sarimukti yang kontraknya selesai pada tahun 2023 
mendatang.

Ketua Komis III DPRD KBB, Iwan Ridwan mengata-
kan, berdasarkan hasil kunjungan ke Perum Perhu-
tani, ternyata Memorandum of Understanding (MoU) 
penggunaan TPA Sarimukti itu sudah selesai sejak 
tahun 2018.

“Artinya sekarang ini TPA Sarimukti tanpa kejelasan. 
Kalau terjadi masalah atau resiko mengancam jiwa 
siapa yang bertanggung jawab,” ujar Iwan saat 
dihubungi, Minggu (9/2).

Pihaknya pun menyesalkan langkah dari Pemprov 
Jabar yang hingga saat ini belum memberikan 
penjelasan terkait status legalitas MoU TPA Sarimukti 
dan penataan TPA Sarimukti pascaselesainya MoU 
penggunaan TPA tersebut.

Padahal, pihak DPRD KBB secara resmi telah 
meminta penjelasan melalui surat yang ditujukan 
langsung ke gubernur sekaligus upaya konsultasi 
pada dua bulan yang lalu.

“Tapi sampai seksrang tidak ditanggapi. Selanjutnya 
bagaimana perencanaan masa depan Sarimukti 
setelah TPA ditutup nanti, karena pihak Pemprov 
Jabar tidak merespon surat resmi kami, maka kami 
sekarang sudah berkirim surat lagi ke DPRD Provinsi,” 
bebernya.

Iwan bahkan mengemukakan jika Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat tidak menunjukkan kepedulian 
terhadap nasib masyarakat yang ada di sekitaran TPA 
Sarimukti.

“Sangat memungkinkan kami akan menutup TPA 
Sarimukti sebelum hal-hal yang tidak diinginkan, 
seperti longsor sampah terjadi dan bisa menimpa 
masyarakat setempat,” jelasnya. (mg6/drx)

LINGKUNGAN

ISTIMEWA

AKTIVITAS DI TPA: Sejumlah orang terlihat saat mengambil 
sampah di TPA Sarimukti Cipatat kemarin. 

ISTIMEWA

RAMAI PENGUNJUNG: Wisatawan terlihat memadati destinasi wisata The Great Asia Africa (TGAA) di Lembang, kemarin (9/2).

ILUSTRASI

TANYA JAWAB: Ketua PWI KBB, Heni Suhaeni saat tanya jawab dalam kegiatan talkshow dalam peringatan HPN tahun ini di Kota Baru Parahyangan, kemarin (9/2). 

ISTIMEWA

BERSIHKAN SAMPAH: Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna saat memimpin gerakan pungut sampah di wilayah Lembang, kemarin (9/2). Kegiatan tersebut sekaligus memperingati Hari Pers tahun ini.

Bupati Pimpin Pungut Sampah

NGAMPRAH- Wisatawan 
masih memadati destinasi 
wisata The Great Asia Afri-
ca (TGAA) di Lembang, 
Kabupaten Bandung Barat 
(KBB) kendati saat ini sudah 
memasuki musim hujan. Hal 
itu terlihat dari kunjungan 
pada Minggu (9/2) serta 
penuhnya area parkir oleh 
kendaraan pribadi maupun 
bus. 

Wisatawan yang berkunjung 
ke The Great Asia Africa 
masih didominasi oleh wi-
satawan luar Jawa Barat, 
seperti DKI Jakarta, Jawa 

Tengah, dan Lampung.
“Sengaja berlibur ke 

Lembang mau ke The Gre-
at Asia Africa dan ke Tang-
kuban Parahu. Memang 
macetnya agak parah, tapi 
ya namanya liburan,” ujar 
Samuel, salah seorang wi-
satawan saat ditemui, ke-
marin.

Dia mengapresiasi lokasi 
wisata yang menawarkan 
wahana swafoto dengan 
cuaca dingin khas Lembang 
itu. Bahkan, dirinya melihat 
konsep ini layaknya seper-
ti di luar negeri.

“Wisatanya sangat mena-
rik dan ramai apalagi ditam-
bah dengan spot untuk 
swafoto, bagus peman-
dangannya juga,” bebernya.

Kendati demikian, Samu-
el mengakui kekurangan 
dari The Great Asia Africa 
saat ini adalah keterbatasan 
lahan parkir.

“Kalau parkir di dalamnya 
penuh, terpaksa harus cari 
parkir di lokasi lain. Kalau 
di tempat lain, biasanya 
harus jalan kaki lagi jadi agak 
melelahkan juga,” tandasnya. 
(mg6/drx)

Musim Hujan, Kunjungan 
Wisata Tetap Membludak

NGAMPRAH- Wakil Bupati 
Bandung Barat Hengki Kur-
niawan mengaku, dalam per-
jalanan karirnya, baik di dunia 
entertainment maupun pe-
merintahan hingga politik tak 
lepas dari peran sebuah media.

Diakui Hengki, peran media 
cukup berarti dalam menun-
jang karirnya. Selama ini, dia 
merasa terbantu dengan me-
dia melalui karya-karya jur-
nalistiknya.

Hal itu diungkapkan Hengki, 
disela-sela peringatan HPN ke-
74 tahun 2020 di Bale Pare 
Kota Baru Parahyangan Keca-
matan Padalarang, Minggu (9/2). 

Dalam kegiatan tersebut 
Hengki menghadirkan Ketua 
Persatuan Wartawan Indone-
sia (PWI) KBB Heni Suhaeni, 
Ketua Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) KBB 
Rismanto, sejumlah anggota 
PWI KBB.

“Jelas peran media ini sang-
at membantu saya dalam 
perjalanan karir baik di dunia 
entertainment maupun pe-
merintahan yang saat ini saya 
jalani. Selama kurang lebih 
20 tahun saya bersahabat 
dengan media. Peran media 
sangat dibutuhkan,” kata 
Hengki yang debut karirnya 
mulai dari artis sinetron dan 
bintang film.

Menurutnya, banyak pro-
gram-program pemerintah 
selama ini bisa berjalan dengan 
baik, tidak terlepas dari peran 
media. Ia juga menilai media 
berperan penting dalam me-
nyokong pembangunan pe-
merintah selama ini.

Namun dalam menjalankan 
tugasnya dia berharap agar 
media profesional, menyam-
paikan beritanya secara ak-
tual, berimbang dan indepen-
dent. “Do’a saya yang terbaik 
untuk media dan insan pers. 
Sukses selalu dan diberikan 
kesehatan. Semoga profesi 
pers selalu memberitakan 
info yang positif. Mudah-
mudahan mendapatkan pa-
hala juga,” tuturnya.

Kegiatan HPN 2020 bersama 
PWI KBB, Wabup dan Ketua 
Dewan tersebut diisi dengan 
berbagai aksi seperti Lari Ma-
rathon 2 K di sekitar Jalan 
Kotabaru, dilanjut dengan 
senam Zumba, talkshow, 
pembagian sembako untuk 
warga, lomba karoeke untuk 
wartawan, pembagian door-

prize serta makan bareng.
Untuk talkshow menjadi 

naras umber Rismanto dan 
Heni Suhaeni dipandu Heng-
ki Kurniawan yang mengupas 
tentang peranan media se-
lama ini. Acarapun kian me-
riah, ketika Ketua DPRD KBB 
Rismanto duet bersama Ketua 
PWI KBB mendendangkan 
sebuah lagu.

Sementara di tempat yang 
sama Heni Suhaeni meman-
dang kegiatan yang diseleng-
garakan Wabup tersebut se-
bagai apresiasi positif dari 
pejabat publik terhadap peran 
media. “Itu artinya, peran 
kita selama ini diakui dan di-
hargai. Mudah-mudahan ini 
menjadi motivasi bagi kita 
untuk tetap berkarya secara 
professional,” tandasnya. (drx)

Wabup Sebut Peran Media Menunjang Karirnya

NGAMPRAH- Menganti-
sipasi tindak kriminalitas 
pada malam hari, jajaran 
anggota Polres Cimahi rutin 
melaksanakan patroli dan 
razia di semua wilayah di 
bawah masing-masing Pol-
sek, salah satunya di Polsek 
L embang,  Kabupaten 
Bandung Barat (KBB), Sa-
btu (8/2) malam.

Sejumlah pengendara mo-
tor panik dan hampir mena-
brak pengendara dari arah 

berlawanan. Walaupun 
membahayakan diri dan 
orang lain, mereka tetap 
nekat berbalik arah lalu ka-
bur demi menghindari tilang 
dari petugas.

Namun, banyak juga ken-
daraan yang tak bisa 
mengelak lagi sehingga ter-
paksa digelandang masuk 
ke Mapolsek Lembang, un-
tuk diperiksa kelengkapan 
surat-surat kendaraannya.

“Bagi yang tidak meng-

gunakan helm, atau tidak 
membawa SIM dan STNK, 
kami hanya memberikan 
sanksi teguran. Kalau me-
mang tertinggal, disuruh 
dulu ngambil, kalau tidak 
ada, motornya kita simpan 
di sini sampai yang bersang-
kutan bisa menunjukan 
surat-suratnya,” ujar Kapol-
res Cimahi, AKBP M. Yoris 
Maulana Yusuf Marzuki.

Sasaran razia yang rutin 
dilaksanakan tersebut ya-

kni pelaku kejahatan dan 
pengguna hasil kejahatan 
serta pengendara yang tak 
taat aturan berkendara.

“Kalau yang tidak bawa 
STNK akan diamankan ken-
daraannya. Kalau tidak pa-
kai helm hanya ditegur,” 
bebernya.

Razia pada Sabtu malam 
tersebut, polisi mengeluar-
kan ratusan lembar surat 
tilang serta menyita sepeda 
motor, dalam razia ini, po-

lisi juga menindak warga 
yang kedapatan membawa 
miras.

“Hingga razia berakhir 
pada Minggu dini hari, si-
tuasi berjalan aman dan 
kondusif,” jelasnya.

Selama 2 bulan razia dan 
patroli Cimahi Lautan Biru, 
berhasil diamankan sedi-
kitnya 200 unit kendaraan 
roda dua tanpa STNK se-
hingga terpaksa dikandang-
kan. (mg6/drx)

Antisipasi Kejahatan, Polres Rutin Gelar Razia Malam

ISTIMEWA

TINDAK KEJAHATAN: Jajaran personel Polsek Lembang saat apel 
sebelum melakukan razia pada malam minggu kemarin.
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Nadiem Diminta 
Bertindak
Banyak Pihak Disebut 
Bingung Konsep 
Merdeka Belajar

JAKARTA-Menteri Pendidi-
kan dan Kebudayaan Nadiem 
Makarim telah meluncurkan 
kebijakan Merdeka Belajar 
bagi pendidikan Indonesia. 
Pengamat pendidikan Indra 
Charismiadji mengatakan ma-
sih banyak orang yang belum 
paham dengan konsep tersebut.

Indra menyampaikan hal ini 
dalam pertemuannya dengan 
Nadiem di kantor Kemendikbud, 
Jalan Jenderal Sudirman, Ja-
karta Pusat, baru-baru ini, 
dilansir dari news.detik.com. 
Pertemuan tersebut membahas 
soal feedback dari Kebijakan 
Merdeka Belajar yang diadakan 
secara tertutup.

“Saya sampaikan, Merdeka 
Belajar tuh sama Kampus 
Merdeka itu di lapangan ma-
sih banyak yang bingung. Di 

Dinas Pendidikan bingung, 
sekolah bingung, guru-guru 
bingung, orang tua bingung, 
‘gimana  sih’. Kayak USBN 
saja sekarang kan banyak se-
kolah yang bingung, ‘inigi-
mana, ujiannya pakai apa’,” 
kata Indra seusai pertemuan 
dengan Nadiem.

Indra menegaskan pemerin-
tah juga belum melakukan 
sosialisasi ke daerah tentang 
kebijakan Merdeka Belajar. 

Menurutnya, Kemendikbud 
perlu melakukan sosialisasi 
untuk kebijakan ini.

“Belum. Memang belum (ada 
sosialisasi ke daerah). 
Baru launching itu. Harapannya 
kan sudah viral. Pergantian 
Permen. Kalau masyarakatnya 
masyarakat yang modern yang 
tingkat pendidikannya tinggi, 
model begitu sudah cukup. 
Begitu ada Permen baru, semua 
sudah tersosialisasi. Sedangkan 
bangsa kita tuh kan nggak 
suka baca,” ujar Indra.

“Jadi kebijakan ini pun ke-

lihatannya harus lebih ba-
nyak disosialisasikan,” tambah 
Indra.

Dia pun menyarankan Na-
diem melakukan sosialisasi 
langsung tentang konsep 
dari Merdeka Belajar ke dae-
rah-daerah. Namun Nadiem 
belum memberikan keputu-
san atas saran tersebut.

“Kalau tadi saran saya, datang 
ke tiap daerah, menjelaskan 
konsepnya ini bahkan levelnya 
sampai ke kepala daerah, kan. 
Kita ajak malah, ‘Yuk, kita bangun 
SDM bareng-bareng. Kita bikin 
ini’. Jadi bukan model  top-
down, bukan perintah, tapi kita 
ajak kolaborasi. Tadi saran saya 
kan seperti itu. Beliau belum 
menentukan sih mau langkah-
nya seperti apa. Tapi saran saya 
seperti itu,” tutur Indra.

Selain itu, dalam pertemu-
an tadi Indra juga menyaran-
kan agar Nadiemmengeluar-
kan sebuah lisensi mengajar 
bagi guru. Menurut Indra, 
Nadiem setuju dengan saran-

nya dan juga sedang mem-
persiapkan sebuah kebijakan 
yang serupa untuk guru.

“Kemudian saya juga 
mengusulkan ten-
tang  teaching license, 
lisensi mengajar. Ka-
lau sekarang kan 
Pendidikan Pro-
fesi Guru (PPG)-
nya nggak jelas 
kualitasnya. Be-
liau juga sangat 
setuju. Beli-
au men-
gatakan 
i t u 
yang 
s e -
dang 
k i t a 
siap-
kan, itu 
yang saya 
nggak berani 
buru-buru kalau nggak matang. 
Beliau jadi sudah tahu persis 
apa yang mau dilakukan,” ujar 
Indra. (gbr/gbr/tur)

MEMBINGUNGKAN: 
Pengamat pendidikan 

Indra Charismiadji 
menilai banyak pihak 

kebingungan dengan 
konsep Merdeka 

Belajar.

ISTIMEWA

Menjadi Duta Bahasa, 
Wakili SMANSA Cianjur

CIANJUR- “Jujur, menjadi 
Putri Sekolah Menengah Atas 
Negeri 1 (SMANSA)itu tidaklah 
mudah. Tapi bukan juga 
merupakan beban, melainkan 
sebuah kehormatan yang 
sungguh menyenangkan.” 
Begitu ungkap Putri SMANSA 
Kabupaten Cianjur, Aulia 
Shafa Kamila.

Siswa kelahiran Cianjur, 
27 Juni 2003 ini mengemban 
amanah besar, yakni sebagai 
representatif SMAN 1 Cianjur, 
sekaligus Duta Bahasa. Men-
urutnya, selain harus bisa 
bertutur kata dan berkarak-
ter baik, Putri SMANSA juga 
mesti pandai berkomuni-
kasi, percaya diri, dan ber-
bakat.

Aul panggilan akrabnya, 
bercerita bahwa kedudukan 
yang ia emban saat ini be-
rawal dari dorongan dan 
semangat kawan-kawan 
satu kelasnya. Saat pendaf-
taran Putri SMANSA dibuka, 
Aulia didaftarkan menjadi 
salah satu kontestan.

“Awalnya saya memang tidak 
berminat mengikuti kontes 
ini, namun dorongan dari 
teman-teman membuat saya 
semangat mengikuti proses 
seleksi. Saya tidak ingin teman-
teman kecewa, jadi saya be-
rusaha maksimal saat proses 
seleksi,” tuturnya saat diwa-
wancarai di sekolah, Jalan 
Pangeran Hidayatullah, Ka-
bupaten Cianjur, Jumat (7/2) 
dilansir dari disdik.jabarprov.
go.id. 

Tahap seleksi yang harus 
dilewati oleh Aulia, antara 
lain tes tertulis yang ber-
kaitan dengan materi pela-
jaran dan pengetahuan umum 
serta wawancara 
mengenai 5 bi-
dang, yaitu ba-
hasa,  l ing-

kungan, budaya, kesehatan, 
hukum, dan narkoba. Selain 
itu, Aulia juga harus menam-
pilkan kemampuannya 
melalui unjuk bakat.

“Di sini saya menampil-
kan story telling dalam ba-
hasa Inggris. Kebetulan saya 
merasa mampu di bidang ini,” 
ucapnya.  

Tidak berhenti pada tes 
bakat, Aulia juga harus me-
lewati tahap karantina selama 
dua hari. Sebuah pengalaman 
baru pun didapatkan Aulia. 
Di sini, ia seperti memperoleh 
keluarga baru yang terjalin 
erat saat masa karantina.

Remaja yang hobi mem-
baca ini menyatakan, tanggung 
jawabnya sebagai Putri SMAN-
SA sangatlah besar. Terlebih, 
banyak mata yang menyo-
roti dirinya sebagai ikon se-
kolah. 

“Sejujurnya berat, tapi saya 
tidak merasa terbebani. Ba-
nyak sekali pengalaman yang 
saya dapatkan sebagai Putri 
SMANSA. Berawal dari saya 
yang pemalu dan tidak percaya 
diri hingga sekarang saya be-
rani tampil percaya diri,” 
ungkapnya. 

Sebagai Putri SMANSA, 
Aulia mengaku harus ber-
komitmen dan sigap. Ka-
rena, Putra/Putri SMANSA 
kerap mendapat tugas men-
dadak dan dituntut harus 
selalu siap. “Kita mesti per-
caya diri dengan terus me-
ningkatkan kemampuan 
kita. Misalnya, terus mela-
tih public speaking, gesit, dan 
memiliki ide kreatif karena 
kita gak  tahu akan ditem-
patkan pada situasi seperti 
apa. Prinsipnya, empowering 

each other, saling mem-
bantu, dan melen-

gkapi satu sama 
lain,” tuturnya.

ISTIMEWA

Aulia Shafa Kamila 
Putri SMANSA Kabupaten Cianjur

JAKARTA-Menteri Keu-
angan Sri Mulyani mengata-
kan, pemerintah mewajibkan 
sebesar 20 persen dari total 
belanja negara Rp 2.500 tri-
liun atau sekitar Rp 500 tri-
liun harus dibelanjakan oleh 
kementerian/lembaga untuk 
pendidikan. Hal tersebut pun 
membuat kementerian me-
nempuh sejumlah cara agar 
dana tersebut habis dibelan-
jakan.

“Bapak dan ibu sekalian kan 
tahu bahwa UUD kita meman-
datkan kita untuk membe-
lanjakan 20 persen untuk 
pendidikan. Dan itu artinya 
Rp 500 triliun lebih, ngabisin 
Rp 1 triliun saja pusing kan. 
Apalagi Rp 500 triliun,” ujarnya 

pada Ulang Tahun Apindo di 
Kempinsky, Jakarta, baru-baru 
ini, dilansir dari liputan6.com.

Salah satu trik kementerian 
menghabiskan dana tersebut 
dengan cara mengecat seko-
lah berulang kali padahal 
belum waktunya untuk mela-
kukan perubahan. Namun, 
cerita tersebut merupakan 
cara belanja kementerian di 
masa lalu.

“Dulu waktu awal-awal kita 
menjalankan ini, banyak ke-
menterian itu yang pada bu-
lan Desember nge-gas be-
lanja. Supaya mencapai 20 
persen belanja habis tadi. 
Jadi, ada sekolah yang sudah 
dicat, dicat lagi. Ganti-ganti. 
Itu true story. Itu tapi dulu,” 

jelas Sri Mulyani.
Dia melanjutkan, saat ini 

pemerintah sudah mengubah 
cara membelanjakan angga-
ran dengan mengalokasikan 
dana 20 persen untuk dana 
abadi. Dana abadi tersebut 
pun tidak harus dihabiskan 
dalam kurun waktu satu tahun 
anggaran berjalan.

“Jadi sekarang kita bikin 
dana abadi pendidikan, 
dana abadi penelitian, dana 
abadi kebudayaan. Itu tuju-
annya  those money  lebih 
preserve. Sehingga kalau 
kita membutuhkan, kita pa-
kai prinsipnya uang itu nggak 
boleh habis karena dia men-
jadi dana abadi,” tandas Sri 
Mulyani. (*)

BANDUNG-Empat program 
studi yaitu Sastra Inggris Fa-
kultas Adab dan Humaniora, 
Manajemen Pendidikan Islam 
(MPI) Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan, Perbandingan 
Madzhab dan Hukum Fakul-
tas Syariah dan Hukum, 
serta Ilmu Alquran dan Tafsir 
(IAT) Fakultas Ushuluddin 
UIN Sunan Gunung Djati 
(SGD) Bandung dipersiapkan 
untuk mengikuti asesmen 
sertifikasi dari The ASEAN 
University Network-Quality 
Assurance (AUN-QA) 2020. 

“Arah menuju World Class 
University yang ditargetkan 
terealisasi tahun 2045, lang-
kahnya harus terukur. Kami 
mulai dari level Asia Tenggara. 
Upaya ini juga merespon apa 
yang menjadi cita-cita bersama 
seluruh civitas akademika. 
Karena itu, jangan setengah-
setengah dalam menyukseskan-
nya. Fokus lah dan kami akan 
backup untuk memenuhi ke-
butuhan persiapan AUN-QA,” 
ujar Rektor UIN SGD Bandung 
Prof Mahmud, baru-baru ini.

Mahmud menegaskan, di 
era kepemimpinan keduanya 
ini sertifikasi AUN-QA memang 

tidak masuk dalam Indikator 
Kinerja Utama (IKU). Hanya 
saja kata dia, karena menjadi 
obsesi bersama. Kebijakan 
menuju World Class Univer-
sity (WCU) merupakan jalan 
yang harus ditempuh demi 
peningkatan penjaminan 
mutu pendidikan tinggi. 

“Ini lah bagian dari komitmen 
memberikan layanan prima 
kepada pemangku kepentingan 
di level yang lebih tinggi secara 
bertahap. Penjaminan mutu itu 
tidak boleh berpuas pada peng-
akuan unggul di tingkat BAN PT, 
tapi lebih tinggi ke level Asean 
dan dunia,” tegasnya.

Keempat program studi yang 
dipilih telah dipertimbangkan 

secara matang, dan dinilai 
mumpuni. “Tidak ada cerita 
kita nggak bisa. Apalagi ber-
pikir ini mah berat. Orang lain 
bisa, kenapa kita tidak bisa? 
Jangan terjajah oleh bayang-
bayang ketakutan. Yakinlah 
dengan pertolongan Allah Swt, 
kita sampai dan bisa.  Ada 
pepatah man jadda wa jadda, 
di mana ada kemauan, di 
situ ada jalan,” terangnya.

Ia menegaskan bahwa diri-
nya saat memulai membangun 
kampus ini berprinsip harus 
dipaksa untuk melompat dan 
ternyata hal tersebut dapat 
dilakukan.  “Dengan prestasi 
kelembagaan, diharapkan 
rasa memiliki kepada alma-
maternya dari para alumni 
semakin tinggi,” katanya.

Mahmud menyakan, du-
kungan sepenuhnya dalam 
rangka sukses sertifikasi AUN-
QA.”Kalau sudah ikhtiar, insya 
Allah hasilnya memuaskan. 
Kalau lembaga bagus, kita 
semua akan terbawa bagus. 
Mari memberikan kemanfaa-
tan bagi lembaga ini, sebagai 
warisan untuk kelembagaan 
di masa yang akan datang,” 
pungkasnya. (tur)
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ANGGARAN PENDIDIKAN: Menteri Keuangan Sri Mulyani mewajibkan 20 persen dari belanja negara 
Rp 2.500 triliun atau sekitar Rp 500 triliun dibelanjakan untuk pendidikan.

Menkeu Bongkar Trik Belanja 
Pendidikan Kementerian

Empat Prodi Siap Raih 
Sertifikat AUN-QA

Dengan prestasi 
kelembagaan, 

diharapkan rasa 
memiliki kepada 

almamaternya dari 
para alumni semakin 

tinggi.”

Prof. Mahmud
Rektor UIN SGD Bandung

PURWAKARTA- Dinas Pen-
didikan Kabupaten Purwa-
karta memiliki Peraturan 
Bupati (Perbup) Nomor 110 
Tahun 2019 tentang Pendidi-
kan Anti Korupsi di Sekolah. 
Perbup itu diimplementasikan 
kepada puluhan para guru 
melalui sosialisasi dan dekla-
rasi dan pelatihan TOT bebe-
rapa waktu lalu. Penerbitkan 
Perbup Pendidikan Anti Ko-
rupsi itu mendapat apresiasi 
dari Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK). Apresiasi itu 
disampaikan KPK saat meng-
gelar diskusi, di Aula Rapim 
Bale Guru Linuhung, Sabtu 
(8/2).

“Kami mengapresiasi inisia-
tif-inisiatif yang muncul. Con-
toh, misalnya, deklarasi di semua 
sekolah, pembentukan tim 
Pengembang, pembuatan mo-
dul, pelaksanaan TOT, dan 
secara masif melaksanakan 
pelatihan pada semua guru 
setelah diterbitkannya perbup 
tersebut,” ungkap Satgas KPK, 
Dian Rahmawati, dilansir dari 
ayopurwakarta.com.

Selain itu, KPK menyinggung 
agenda festival film yang ber-
temakan pendidikan anti 

korupsi. Menurutnya, langkah 
yang telah ditempuh Pemkab 
Purwakarta melalui Dinas 
Pendidikan dapat menjadi 
contoh bagi daerah lain. 

“Targetnya akan ada festival 
film pendidikan anti korupsi 
di tingkat SD dan SMP. Ini 
lagi-lagi merupakan terobosan 
besar,” ujar dia. 

Sementara itu, Kepala Di-
nas Pendidikan Kabupaten 
Purwakarta, Purwanto men-
jelaskan, Pendidikan Anti 
Korupsi di Sekolah dilakukan 
sebagai upaya pencegahan 
melalui pemutusan gene-
rasi penerus. Generasi ke 
depan harus disiapkan mel-
alui karakter yang baik mu-
lai dari sekolah-sekolah. 
“Pada Februari sampai Apri 
nanti akan diagendakan fes-
tival film pendek dengan 
tema Menyelamatkan Ge-
nerasi Dari Korupsi, dan 
juga akan ada lomba esai dan 
komik pendidikan anti ko-
rupsi. Pembelajaran anti 
korupsi akan dilakukan 
melalui pendekatan kelas, 
budaya sekolah dan ling-
kungan masyarakat,” pung-
kas Purwanto. (bbs/tur)

KPK Apresiasi 
Perbup Pendidikan 
Anti Korupsi 

JAKARTA-Perguruan tinggi 
bisa menerapkan kebijakan 
Kampus Merdeka dengan 
payung hukum yang telah 
diterbitkan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud). Hal tersebut 
disampaikan Nizam dalam 
acara Sosialisasi dan Imple-
mentasi 4 Kebijakan Baru 
Kementerian Pendidikan 
Kebudayaan bidang Pendi-
dikan Tinggi yang diseleng-
garakan di Ruang Auditorium 
Gedung D Kemdikbud, Ja-
karta, Kamis (6/2). Ada lima 
Peraturan Mendikbud (Per-
mendikbud) sebagai landasan 
penerapan Merdeka Belajar 
Kampus Merdeka yaitu Per-
mendikbud No. 3 Tahun 2020 
tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi, Permen-
dikbud No. 4 Tahun 2020 ten-
tang Perubahan Perguruan 
Tinggi Negeri menjadi Per-
guruan Tinggi Badan Hukum, 
dan Permendikbud No. 5 
tahun 2020 tentang Akredi-
tasi Program Studi dan Per-
guruan Tinggi.

Kemudian, Permendikbud 
No.6 tahun 2020 tentang Pe-
nerimaan Mahasiswa Baru 
Program Sarjana pada Pergu-
ruan Tingggi Negeri dan Per-
mendikbud No. 7 tentang 
Pendirian, Perubahan , Pem-
bubaran Perguruan Tinggi 
Negeri dan Pendirian, Peru-
bahan dan Pencabutan Izin 
Perguruan Tinggi Swasta. 

Nizam mengatakan ada em-

pat kebijakan penting dalam 
Kampus Merdeka yaitu Pem-
bukaan Program Studi Baru, 
Sistem Akreditasi Perguruan 
Tinggi, Perguruan Tinggi Ba-
dan Hukum dan Hak Belajar 
Tiga Semester di Luar Program 
Studi yang setiap kebijakan 
dari 4 kebijakan baru Kem-
dikbud bidang Pendidikan 
Tinggi memiliki payung hukum 
masing-masing. 

“Kebijakan Pembukaan Pro-
gram Studi Baru diatur dalam 
Permendikbud No.5 dan 7, 
Kebijakan Sistem Akreditasi 
Perguruan Tinggi diatur dalam 
Permendikbud No.5, Pergu-
ruan Tinggi Badan Hukum 
pada Permendikbud No. 4 dan 
6 serta Hak Belajar Tiga Se-
mester di Luar Program Stu-
di dipayungi Permendikbud 
no.3,” ungkap Nizam, dilansir 
dari kompas.com. 

Acara sosialisasi ini diha-
diri Pimpinan PTN, Pimpinan 
PTS, Kepala dan Sekretaris 
LLDikti. Turut hadir sebagai 
pembicara dalam acara ini 
Dr. Jamil Salmi, Pakar Pendi-
dikan Tinggi dari World Bank 
yang membagikan praktik 
terbaik (best practice) peng-
elolaan pendidikan tinggi di 
berbagai negara maju yang 
sesuai dengan kebijakan Kam-
pus Merdeka. 

”Inovasi dan kreativitas peng-
elola perguruan tinggi men-
jadi penting dalam penerapan 
kebijakan Kampus Merdeka 
ini,” ujarnya. (bbs/tur)

Terapkan Kampus Merdeka 
Lewat Lima Permendikbud



Laga Uji Coba Dongkrak 
Mental Pemain 

SURABAYA – Laga uji coba 
internasional antara Persebaya 
Surabaya menjamu klub Ma-
laysia, Sabah FA, di Stadion 
Gelora Bung Tomo (GBT), 
berkesudahan dengan skor 3-1.

Laga ini penuh kejutan, ka-
rena sebelum dimulai sempat 
dilakukan seremoni perke-
nalan pemain Persebaya yang 
cukup indah. Memaksimalkan 
lighting, suporter Bonek yang 
datang pun, dibuat takjub. 

Kejutan selanjutnya, saat 

laga berjalan enam menit. 
Sebuah skema corner kick tim 
tamu, gagal diantisipasi dengan 
baik sehingga skor berubah 
0-1 untuk tim tamu. Gol di-
buat oleh Hector Ramos pada 
menit keenam.

Tak ingin malu, Persebaya 
langsung tampil ngotot dan 
memberikan serangan yang 
sporadis untuk lawan. Hasil-
nya, sebuah kerja sama apik 
Mahmoud Eid dan David da 
Silva, berhasil mengubah ke-
dudukan menit kesembilan. 

Serangan cepat dengan 
sentuhan-sentuhan tipis ke-
dua pemain, diakhiri dengan 

sepakan dari David. Skor 
bisa imbang 1-1. 

Persebaya setelah gol itu 
memang banyak menguasai 
pertandingan. Sayang, pemain 
anyar Makan Konate, tampil 
kurang apik. Banyak kerja 
sama yang tak berakhir baik.

Dalam laga ini, tampak per-
mainan Makan Konate belum 
padu dengan pemain-pemain 
lainnya. Meski demikian, Per-
sebaya bisa menguasai jalan-
nya laga. 

Memasuki menit ke-41, se-
buah sodoran dari Makan 
Konate dimaksimalkan oleh 
Irfan Jaya yang menyisir di 

sisi kanan. Dia melepaskan 
umpan mendatar yang bosa 
diselesaikan dengan indah 
oleh David da Silva. Skor be-
rubah menjadi 2-1.

Pada babak kedua memang 
banyak momen, tetapi gol baru 
tercipta di masa injury time. 
Ialah Irfan Jaya, yang kini 
mencetak gol. Memanfaatkan 
kerja sama dengan Rendi Ir-
wan, sebuah sepakan dari 
pemain Timnas senior itu tak 
bisa diantisipasi kiper Sabah 
FA. Skor berakhir 3-1. Laga 
ini merupakan laga persaha-
batan internasional ke-97 yang 
dilakukan oleh Persebaya. 

Pelatih Persebaya Surabaya 
Aji Santoso mengaku, keme-
nangan atas Sabah FA pada 
laga uji coba internasional 
tersebut mengangkat keper-
cayaan diri pemain men-
ghadapi kompetisi Liga 1 
musim 2020. ”Pertandingan 
yang menarik dan hasilnya 
mengangkat kepercayaan 
diri pemain,” Aji Santoso usai 
pertandingan di Stadion 
Gelora Bung Tomo Surabaya, 
Sabtu malam. 

Menurutnya, pertandingan 
yang diawali dengan pelun-
curan tim tersebut, gol Per-
sebaya masing-masing dice-

tak oleh David Da Silva dan 
Irfan Jaya. Sedangkan satu gol 
Sabah FA dilesakkan Hetor 
Dinar Ramos. Meski men-
dongkrak mental di lapangan, 
Aji lebih melihat evaluasi 
pertandingan, termasuk ke-
siapan tim menghadapi kom-
petisi tertinggi di Tanah Air. 

”Banyak pelajaran kami am-
bil dari laga ini, salah satunya 
tentang bagaimana bertahan 
saat bola mati,” akunya.

Sementara itu, pelatih Sabah 
FA Kurniawan Dwi Yulianto 
mengucapkan selamat ke-
pada Persebaya dan berte-
rima kasih atas laga yang 

ditampilkan pemainnya. 
”Dari sini kami bisa belajar 
dan mengevaluasi tim. Ada 
banyak pelajaran yang ambil, 
salah satunya menciptakan 
peluang serta memanfaatkan-
nya menjadi gol,” katanya. 

Legenda sepak bola timnas 
Indonesia tersebut juga men-
doakan agar Persebaya sukses 
dan meraih gelar juara di Liga 1 
musim kompetisi 2020. ”Pemain 
asing Persebaya berkualitas, 
pemain lokalnya bagus-bagus. 
Kalau mereka klik di lapangan 
maka bukan tidak mungkin 
bisa juara musim ini,” pungkas-
nya.(dkk/ant/jpnn/rus)

Persebaya Taklukkan Sabah FA
ISTIMEWA

BEREBUT BOLA: Berebut Bola, Pemain anyar Persebaya Surabaya, Makan Konate berduel dengan dua pemain Sabah FA pada ajang International friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu (8/2).

Tes Pramusim, Marc 
Marquez Kecelakaan Tunggal

JAKARTA – Marc Marquez mengalami kecelakaan 
tunggal saat mengaspal pada hari kedua tes 
pramusim MotoGP 2020, Sabtu (8/2), di Sirkuit 
Sepang, Malaysia.

Setelah dilakukan pemeriksaan, beruntung 
bahunya yang masih dalam penyembuhan 
pascaoperasi tidak memburuk akibat insiden itu. 
Marc Marquez terjatuh di tikungan tiga Sirkuit 
Sepang ketika menjelang berakhirnya tes.

Menurut Marquez, padahal dirinya melaju dalam 
kecepatan rendah meski tikungan ke arah kanan 
tersebut berkarakter cepat. 

The Baby Alien juga mengakui, ia tidak tahu persis 
mengapa kecelakaan tersebut terjadi. Kemungkinan 
faktor kelelahan fisik. Untungnya, kondisi bahu kanan 
yang belum pulih benar tidak bertambah buruk.

”Bahu saya semakin baik. Namun, setelah beberapa 
putaran saya kehilangan tenaga dan itu normal. Hal 
yang terpenting saya mencapai target jumlah 
putaran. Kemarin sekira 35 putaran, sekarang 45. 
Saya mampu menyelesaikan 47 putaran dan 
sayangnya ketika kembali ke garasi, saya berjalan di 
sisi trek yang kotor,” ungkap Marc Marquez, melansir 
dari Motorsport, Minggu (9/2). 

Marquez menambahkan, kecelakaan tersebut 
mungkin dampak dari kelelaah fisik. Karena kondisi 
balapan berada di kecepatan dan tikungan yang cepat. 
”Saya tidak tahu mengapa bisa terjatuh. Mungkin 
karena saya lelah atau semacamnya. Itu memang 
tikungan yang cepat, tetapi laju saya cukup lambat. Jadi, 
itu bukan kecelakaan yang besar. Saya seharusnya 
berkonsentrasi 200 persen karena dalam kondisi fisik 
seperti ini, harus lebih berkonsentrasi demi 
menghindari hal yang tidak diinginkan,” akunya.

Baby Alien mengaku dalam kondisi vit, karena 
mampu menambah jumlah putaran. Selain itu, Marc 
Marquez juga sanggup memperbaiki catatan waktu 
dengan baik dibanding hari pertama tes pra musim, 
Jumat 7 Februari 2020. 

Juara dunia MotoGP 2019 itu mencetak waktu 
terbaik 1 menit 59,097 detik dan menempati urutan 
kesembilan pada Sabtu, atau lebih tajam 0,579 detik 
dari catatan waktunya pada Jumat. (mg8/jpnn/rus)

MOTOGP

ISTIMEWA

Marc Marquez
Pembalap MotoGP

JAKARTA –Pep Guardiola 
mengakui lebih suka meli-
hat Lionel Messi pensiun di 
Barcelona ketimbang pindah 
ke klub yang dilatihnya saat 
ini, Manchester City.

Messi telah dikaitkan dengan 
kepindahan dari Camp Nou 
pada akhir musim setelah ia 
memicu polemik dengan 
mengkritik direktur olahraga 
klub Eric Abidal atas siapa 
yang bertanggung jawab atas 
pemecatan Ernesto Valverde 
bulan lalu. 

Media Inggris dan Spanyol 
melaporkan bahwa Messi me-
miliki klausul dalam kontraknya 
yang memungkinkan dia untuk 
bebas pergi ke mana saja me-
skipun kontraknya berjalan 
hingga 2021. Hal ini telah me-
micu spekulasi kepergiannya 
dari klub setelah bermain se-
lama 16 musim.

”Dia seorang pemain untuk 
Barcelona,? dia akan tinggal 

di sana, itu adalah keinginan 
saya,” kata Guardiola, yang 
pernah menangani Messi 
pada 2008-2012, kepada war-
tawan menjelang pertan-
dingan Liga Premier melawan 
West Ham United, Minggu 
(9/2). 

”Saya tidak akan berbicara 
tentang pemain untuk klub 
lain. Saya pikir dia akan me-
nyelesaikan kariernya di sana,” 
imbuhnya. 

Guardiola juga mengatakan 
bahwa pemain depan City, 
Raheem Sterling, diragukan 
untuk pertandingan leg per-
tama babak 16 besar Liga 
Champions mereka di Real 
Madrid akhir bulan ini, ka-
rena masih mengalami ce-
dera hamstring.

Menurutnya, Sterling dip-
astikan absen pada pertan-
dingan Minggu karena ce-
dera itu, tetapi Guardiola 
sekarang semakin khawatir 

dengan kemungkinan ia akan 
menepi lebih lama lagi se-
hingga melewatkan perjalanan 
ke ibu kota Spanyol untuk 
pertandingan pada 26 Fe-
bruari. ”Ini masalah. Saya 
tidak tahu apakah dia akan 
fit untuk pertandingan 
Madrid,”jelasnya. 

Sementara pemain sayap 
City, Leroy Sane, masih dalam 
proses pemulihan cedera lutut 
serius yang membutuhkan 
operasi tahun lalu, tetapi 
Guardiola mengatakan mem-
butuhkan waktu ”berminggu-
minggu” sebelum ia siap 
untuk kembali beraksi.

”Ketika Anda mengalami 
cedera seperti ini, enam bulan, 
Anda tidak bisa berlatih satu 
minggu dan berada di sana. 
Anda membutuhkan ritme, 
berada dalam kerangka ber-
pikir yang benar. Cedera lutut 
selalu membutuhkan waktu,” 
pungkasnya.(ant/jpnn/rus)

JAKARTA – Tim putri Ja-
karta Pertamina Energi (JPE) 
belum terkalahkan di Pro-
liga 2020. Catatan sem-
purna selama putaran per-
tama JPE berlanjut di seri 
ketiga di di Gedung PSCC 
Palembang, Sumatera Se-
latan, Sabtu (8/2).

JPE kembali meraih tiga 
poin setelah memenangi 
derbi atas Jakarta BNI 46 
dengan skor 3-1. Berkat ke-
menangan ini, JPE putri pun 
dipastikan tetap berada di 
puncak klasemen semen-
tara Proliga 2020.

Tanda-tanda kemenangan 
JPE atas BNI 46 sudah terlihat 
sejak set pertama dimainkan. 
Tampil dominan, Wilda Siti 
Nurfadillah dkk mengatasi tim 
lawan dengan margin skor 
yang cukup jauh, 25-17. 
Namun, kelengahan JPE pada 
set kedua harus dibayar ma-
hal. Alih-alih melanjutkan 
performa dominan mereka, 
malah kalah dengan selisih 
10 poin.

Tak mau mengulang kesa-
lahan yang sama, tim yang 
dilatih Ziya Rajabov itu kem-
bali tampil garang pada dua 
set berikutnya. Set ketiga dit-
utup dengan kemenangan 
25-14, sedangkan set keempat 
dimenangi dengan skor telak 
25-7.

Kemenangan dengan skor 
itu tidak lepas dari faktor di-
tarik keluarnya Shella Berna-
detha. Shella terpaksa diisti-
rahatkan karena mengalami 
cedera pergelangan kaki. 
”Permainan kami tidak mak-
simal mulai dari set pertama 
sampai keemepat. Set per-
tama masih bisa mengikuti, 
set kedua sudah bagus, te-
tapi pas set ketiga dan keem-
pat, banyak bikin salah,” kata 
asisten pelatih Jakarta BNI 46, 
Harjuno HP seperti dikutip 

dari laman PBVSI. 
”Ketika kondisi kami turun, 

untuk menaikkan lagi berat. 
Kami beri banyak poin dengan 
mudah kepada lawan, se-
hingga mereka bisa terus 
berkembang. Selain itu, pe-
main asing lawan juga tak 
bisa dibendung,” imbuhnya.

Sementara itu, kubu JPE 
mengaku gembira dengan 
keberhasilan mereka meraih 
gelar juara putaran pertama. 
Apalagi, JPE mendapatkannya 
dengan menyapu bersih ke-
menangan dari seri kesatu 
sampai ketiga.

”Kami bersyukur pada 
putaran pertama ini bisa 
menjadi juara, tetapi masih 
banyak catatan evaluasi 
dari pelatih untuk mem-
persiapkan diri pada puta-
ran kedua,” ujar asisten 
pelatih Jakarta Pertamina 
Energi, Octavian. 

Menurutnya, kami sangat 
bangga melihat pertantingan 
tersebut. “Tadi masih banyak 
celah meski main bagus. Set 
kedua misalnya, masih ada 
kesalahan. Pemain-pemain 
cadangan belum bisa atasi 
saat dalam keadaan tertekan. 
Ini yang harus dibenahi,” ka-
tanya.

Jakarta Pertamina Energi 
sudah tidak punya laga ter-
sisa pada seri ketiga Pro-
liga 2020. Duel kontra tim 
sesama ibukota menjadi 
pertandingan terakhir me-
reka. 

Sementara itu, Jakarta BNI 
46 masih bisa menambah poin 
karena memiliki satu laga 
lagi melawan Gresik Petroki-
mia Puslatda KONI Jatim. 
Dari laga sebelumnya, tim 
putra Jakarta Pertamina En-
ergi meraih kemenangan atas 
sang juara bertahan, Surabaya 
Bhayangkara Samator (SBS). 
(pbvsi/jpnn/rus)

ISTIMEWA

TAMPIL OPTIMAL: Berhasil meloloskan diri, tiga pemain Manchester City menghadang pemain depan 
Barcelona Lionel Messi saat dua tim berhadapan di pertandingan liga Champion beberapa waktu lalu.

Guardiola: Sebaiknya 
Messi Pensiun di Barca

Taklukkan BNI, JPE 
Kokoh di Puncak 
Klasemen Proliga
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BANDUNG-Pelatih Robert 
Rene Alberts dinilai memi-
liki taktik unik dalam men-
gatur pola permain Persib. 
Alhasil, dari beberapa laga 
persahabatan, Persib selalu 
bermain dengan hasil yang 
positif. 

Bek Persib Bandung, Nick 
Kuipers mengungkapkan, 
skema strategi yang selama 
ini diterapkan Robert, meng-
gunakan taktik yang kerap 
digunakan di Belanda. Pe-
latih Persib asal Belanda itu 
memiliki terobosan baru 
dalam penerapan strategi 
Maung Bandung dengan 
sering memasukkan tiga bek 
tengah sekaligus.

Seperti diketahui, Persib 
Bandung saat ini memang 
memiliki tiga bek tengah 
yang cukup mumpuni, ya-
kni  Victor Igbonefo,Nick 
Kuipers, dan Fabiano Bel-
trame.

Terkait formasi unik yang 
digunakan oleh Robert Alberts, 
Nick Kuipers mengaku tidak 
mengalami kendala.

Bagi bek asal Belanda itu, 
taktik yang digunakan oleh 
Robert Alberts mampu mem-
bawa dampak positif.

Hal itu tampak dalam ke-
menangan Persib Bandung 
dalam laga uji coba melawan 
PSKC Cimahi di Stadion Gel-
ora Bandung Lautan Api 
(GBLA), Bandung, Sabtu (8/2).

“Sebenarnya kami tetap 
bermain dengan formasi dua 
bek tengah. Satu (bek) lagi 
berada di depan kami,” ujar 
Kuipers, Sabtu (8/2), dilan-
sir dari bolasport.com.

Terkait formasi unik yang 
digunakan oleh Robert Al-
berts, Nick Kuipers menga-
ku tidak mengalami ken-
dala.

Bagi bek asal Belanda itu, 
taktik yang digunakan oleh 

Robert Alberts mampu mem-
bawa dampak positif.

Hal itu tampak dalam ke-
menangan Persib Bandung 
dalam laga uji coba melawan 
PSKC Cimahi di Stadion 
Gelora Bandung Lautan Api, 
Bandung, Sabtu (8/2).

“Sebenarnya kami tetap 
bermain dengan formasi dua 
bek tengah. Satu (bek) lagi 
berada di depan kami. Saya 
lebih sering memainkan tak-
tik itu di Belanda. Saya me-
rasa bagus. Kami juga bisa 
memenangkan laga dengan 
skema ini, jadi ini positif,” 
ucapnya mengakhiri.

S eb e l u m nya,  Pe r s i b 
Bandung sukses menakluk-
kan PSKC Cimahi dengan 
skor 3-0 dalam laga uji coba 
di Stadion Gelora Bandung 
Lautan Api, Bandung, Sa-
btu (8/2).

Robert Alberts menurun-
kan pemain-pemain anda-
lan seperti I Made Wirawan, 
Omid Nazari, Esteban Viz-
carra, serta Febri Hariyadi 
sejak awal laga. Hasilnya, 
Supardi Nasir dkk tampil 
dominan sepanjang laga.

Pemain trial  Maung 
Bandung, Wander Luiz, 
menjadi bintang dalam 
pertandingan tersebut ka-
rena sukses mencetak dua 
gol pada menit ke-15 dan 
ke-72.

Tak ketinggalan, pemain 
trial lainnya, Geoffrey Cas-
tillion, juga sukses membu-
kukan gol pada menit ke-25. 
(bbs/tur)

TAKTIK UNIK:
Robert Rene Alberts dinilai 

memiliki keunikan dalam 
mengatur skema permainan 

Persib dengan memainkan tiga 
Bek tengah sekaligus.

Taktik Unik Robert Alberts
Sering Memainkan Tiga Bek Tengah Sekaligus

ISTIMEWA

Nick Kuipers, Pemain Persib Bandung

BANDUNG-Striker trialist 
Persib Bandung asal Brasil Wan-
der Luiz berbicara tentang dua 
golnya ke gawang PSKC Cimahi 
pada laga uji coba di Stadion 
Gelora Bandung Lautan Api 
(GBLA), Sabtu (8/2).

Wander Luiz berhasil meny-
umbang dua gol dalam keme-
nangan Persib 3-0 melawan 
PSKC. Satu gol lainnya dicetak 
penyerang asal Belanda Geoff-

rey Castillion.
Luiz mengaku sangat senang 

bisa menunjukkan kemampu-
annya dalam laga uji coba me-
lawan PSKC. Hal tersebut ten-
tunya mampu membuat ia 
merasa percaya diri. 

“Ya, ini masih taraf uji tanding. 
Tapi, ini bagus untuk menjaga 
(performa) saya tetap prima. 
Sejauh ini kerjasama tim tampak 
semakin baik,” kata Luiz, dilan-

sir dari republikbobotoh.com.
Sejauh ini, Wander Luiz 

mengaku semakin nyaman 
bermain bersama pemain asal 
Belanda Geoffrey Castillion di 
lini depan Maung Bandung. 

“Geoffrey teman yang baik. 
Kami selalu bersama, ber-
komunikasi dengan baik. Ya, 
tentunya saya harus mela-
kukan pekerjaan besar nanti-
nya,” tuntasnya. (bbs/tur)

Wander Luiz Nyaman 
Duet dengan Castillion

ISTIMEWA

NYAMAN BERDUET: Striker trialist Persib Bandung asal Brasil Wander Luiz mengaku nyaman berduet dengan Geoffrey Castillion, setelah 
ia berhasil mencetak dua gol ke gawang PSKC Cimahi pada laga uji coba di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (8/2).

BANDUNG- Pelatih Persib 
Bandung Robert Alberts men-
gatakan laga melawan PSKC 
Cimahi menjadi persiapan ter-
akhir menjelang pertandingan 
uji coba selanjutnya kontra 
Barito Putera, di Stadion si Jalak 
Harupat, Kabupaten Bandung, 
Selasa (11/2) hari ini. 

Terlebih Robert mengaku su-
dah mulai mendapatkan racikan 
yang pas di laga kontra tim ber-
juluk Laskar Antasari tersebut. 

“Tapi ini pramusim dan me-
reka baru bersama dua pekan, 
jadi laga melawan Barito itu 
fase akhir dan kami akan me-
mainkan pemain yang sama 
Selasa nanti, itu yang harus 
kami lakukan untuk perbaikan,” 
kata Robert kepada awak media, 
Sabtu (8/2) di Stadion Gelora 
Bandung Lautan Api (GBLA), 
Kota Bandung usai laga uji 
coba melawan PSKC, dilansir 
dari republikbobotoh.com. 

Terkait uji coba itu, Persib 

memang tampil dominan, 
namun Robert Alberts tetap 
melihat ada beberapa keku-
rangan dalam timnya. 

Tampil garang sepanjang 
laga dinilai Robert masih ku-
rang memuaskan bila melihat 
lawan dari timnya. Terlebih 
skuat besutan Robby Darwis 
tampil dengan pemain lokal. 

“Mereka terlihat begitu berba-
haya. Beberapa kali menemukan 
momen yang bagus tapi perlu 
diingat juga kami menghadapi 
tim yang tanpa pemain asing di 
lini belakang,” papar Robert.

Sementara itu, bek tengah 
Persib Nick Kuipers meman-
dang positif setiap uji tanding 
Persib. Sedikit demi sedikit 
mereka mulai masuk ke dalam 
intensitas pertandingan setiap 
pekan seperti di liga. Sebe-
lumnya Persib melakukan 
pertandingan melawan Mela-
ka United dan Persib U-20.

“Pada dasarnya kami seha-

rusnya bisa menang dengan gol 
yang lebih banyak (lawan PSKC). 
Tapi ini uji coba dan kami bisa 
mencoba sesuatu dan saya pi-
kir ini game yang bagus bagi 
kami mencoba sesuatu dan 
mulai merasakan lagi atmosfer 
pertandingan,” tutur Nick, di-
lansir dari simamaung.com.

Pekan depan, Selasa (11/2) 
Persib akan berhadapan 
dengan Barito Putera di Sta-
dion Si Jalak Harupat Kabu-
paten Bandung. Lawan yang 
lebih berat dan sama-sama 
tengah mempersiapkan diri 
berkompetisi. “Mulai pekan 
depan kami akan mulai men-
ghadapi uji coba dengan lawan 
yang lebih berat,” kata Nick.

Kurang lebih tiga minggu 
Maung Bandung akan mela-
kukan kick-off pertamanya 
musim 2020. Eks. pemain ADO 
Den Haag itu bertekad bisa 
lebih baik dari pada capaian 
Persib musim lalu. (bbs/tur)

Persiapan Terakhir Kontra Barito Putera

BANDUNG- Meski kalah dengan 
skor 3-0, pelatih PSKC Cimahi, 
Robby Darwis tetap memberi 
apresiasi terhadap kinerja anak 
asuhnya pada laga kontra Persib 
Bandung di Stadion Gelora 
Bandung Lautan Api, Kota 
Bandung, Sabtu (8/2/) sore.

Robby mengatakan, penam-
pilan timnya menunjukkan 
progres yang baik di laga kontra 
Maung Bandung. Terlebih lagi 
ia menilai Persib cukup mem-
berinya pandangan terkait ke-
kurangan tim PSKC.

Beberapa kekurangan diakui 
Robby cukup terlihat pada tim-
nya. Ia juga masih memerlukan 
beberapa uji coba lagi demi 
meningkatkan komunikasi se-
tiap pemainnya.

“Cukup puas hasil tadi ada pe-
ningkatan, kemudian juga mem-
berikan pembelajaran buat kami, 
masih ada koreksi dan evaluasi 
ke Liga 2 harus ada uji coba juga, 
karena komunikasinya rada ragu,” 
ujar Robby kepada wartawan di 

Stadion GBLA, pada Sabtu (8/2) 
sore, dilansir dari republikbobo-
toh.com.

Robby juga mengaku masih 
memerlukan beberapa pemain 
tambahan untuk timnya. Saat 
disinggung soal Atep dan Zulvin 
Zamrun, Robby mengatakan 
dua pemain tersebut masih 
tahap negosiasi. “Kita masih 
menunggu beberapa pemain 
yang kita harapkan mudah mu-
dah secepatnya bisa gabung. Atep 
dan Zulvin belum, masih tahap 
negosiasi,” tutup eks asisten pe-
latih Persib itu. (bbs/tur)

TETAP BERIKAN APRESIASI: 
Meski kalah dengan skor 3-0, 

pelatih PSKC Cimahi, Robby 
Darwis tetap memberi apresiasi 
terhadap kinerja anak asuhnya 

pada laga kontra Persib 
Bandung di Stadion Gelora 
Bandung Lautan Api, Kota 

Bandung, Sabtu (8/2/) sore.

Robby Tunggu Atep dan Zulvin Gabung PSKC
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