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Pecinta Budaya Lidah Memperjuangkan Sawunggaling Menjadi Nama Jalan

Cruise Stress
BERUBAH drastis. Dari riang-gembira ke duka. 

Dari bahagia ke gundah-gulana. Berhari-hari pula. 
Terutama setiap kali penumpang kapal pesiar ini 
mendengar suara sirine ambulans.

Itulah pertanda ada penumpang kapal yang harus 
dilarikan ke rumah sakit. Akibat terkena virus corona. 
Yang ternyata sudah memasuki kapal pesiar juga.

Maka sejak 4 Februari lalu kapal Diamond 
Princess ini harus dikarantina. Dia tidak boleh me-
ninggalkan Daikoku Pier, pelabuhan khusus kapal 
pesiar di Yokohama, Jepang. Sang Princess harus 
tetap di situ setidaknya sampai tanggal 19 Februari 
yang akan datang.

Di dalam kapal itu terdapat 3.600 orang. Termasuk 
1.045 awak kapal --78 di antaranya asal Indonesia.

Di antara penumpangnyi ada yang lagi bulan madu. 
Ada pula yang karena mendapat potongan harga. Lalu 
ada seorang novelis Amerika --yang salah satu judul 

novelnya ‘pembunuhan misterius 
di kapal pesiar’.

Kapal milik perusahaan 
Inggris itu baru saja muter 
dari Jepang ke arah selatan, 
lalu balik lagi ke Jepang. 
Rutenya: Yokohama-Hong-
kong-Vietnam-Taiwan-Ok-
inawa-Yokohama.

Total perjalanan: 14 
hari.

Tinggi kapal ini 62,4 
meter, 17 tingkat --jauh 
lebih tinggi dari monu-

men Tugu Pahlawan 
Surabaya.

Oleh: Dahlan Iskan

SELEBRITI

Paguyuban Pecinta Budaya Lidah Sawunggaling 
yakin bahwa Raden Sawunggaling lebih cocok 

menggantikan nama Jalan Raya Menganti 
ketimbang nama Kombespol M. Jasin. Mereka 

menilai, selama ini yang dikenal dari Sawunggaling 
hanyalah namanya. Namun, tidak kisahnya. 

Paguyuban meyakini bahwa Sawunggaling adalah 
sosok yang babat alas Suroboyo.

BANDUNG – Gubernur Jawa 
Barat, Ridwan Kamil menya-
takan, tahun ini ada 30 pantai 
se-Jawa Barat yang akan dilaku-
kan revitalisasi. Salahsatunya 
berada di Pelabuhan Ratu 
Sukabumi.

Menurutnya, revitalisasi ini 
melengkapi pembangunan 
pada tahun 2019 kemarin. 
“Satu dari 30 itu adalah me-
revitalisasi pantai di pelabu-
han ratu sesuai aspirasi masy-

arakat,” kata Emil sapaan akrab 
Gubernur Jawa Barat di Gedung 
Pakuan, Selasa (11/2).

Emil menyebutkan, ada sa-
tu titik pantai lainnya yang 
akan direvitalisasi yakni di 
Sayang Heulang, Garut Sela-
tan. “Jadi semua kebagian, 
termasuk muara Gembong 
di Bekasi juga gambarnya 
sudah selesai, termasuk se-
muanya aja di berbagai dae-
rah,” kata Emil.

Untuk Pelabuhan Ratu sen-
diri, pihaknya sudah berdia-
log. Akan tetapi, karena tidak 
punya ruang publik yang 
bagus yang menghadap air. 
Sehingga disepakati untuk 
revitalisasi menggunakan 
lahan pemprov dan pemkab. 
“Nantinya akan jadi kebang-
gaan, karena ada alun-alun 
memanjang, tapi view-nya 
langsung ke laut,” paparnya.

Seribu Investasi Bodong 
Berhasil Ditutup di Jabar

 Baca Cruise... Hal 2

SALMAN MUHIDDIN, Surabaya

li bidikan, wussss, panah itu 
mengenai sasaran.

Namun, hasilnya tidak ces-
pleng. Rusanya melarikan diri. 
Dalam pengejaran, keris sakti 
milik Jayengrana jatuh. Dicari, 
tidak ketemu. Jayengrana pun 
gundah karena merasa itu ada-
lah pertanda buruk.

Dia segera menyuruh peng-
gawanya kembali ke kadipa-
ten. Sementara itu, dia mem-
utuskan tetap di hutan untuk 
bersemedi. Namun, dalam 
upaya menemukan kembali 
keris tersebut, muncul goda-
an. Datanglah putri keturunan 
darah biru dari Lidah Danawa-

ti yang bernama Ayu Dewi 
Sangkrah.

Dia memang biasa mandi 
dan mencuci di lokasi Jayen-
grana bersemedi. Karena 
terpikat pada Dewi Sangkrah, 
upaya semedi tersebut buyar. 
Pertemuan keduanya mem-
buahkan seorang bayi yang 
diberi nama Joko Berek Kelak, 
bayi itulah yang diberi nama 
Raden Sawunggaling. 

Jayengrana berpesan kepa-
da Dewi Sangkrah saat Joko 
Berek sudah besar nanti di-
minta menemuinya di Katu-
menggungan Surabaya. 

ALKISAH, Tumenggung 
Jayengrana sang penguasa 
Surabaya berburu bersama 
para penggawanya di Rawa 

Wiyung. Begitu melihat seekor 
rusa, dia dan pasukan langsung 
bergerak senyap sambil me-
nyiapkan busur panah. Seka-  Baca Pecinta... Hal 2

Tes Urine Lucinta 
Luna Positif Benzo

JAKARTA - Artis kontroversial Lucinta Luna dan 
tiga orang rekannya ditangkap di Apartemen 
Thamrin City, Jakarta, Selasa (11/2), karena kasus 
penyalahgunaan narkoba.

Dari hasil tes urine, Lucinta Luna dinyatakan positif 
Benzo. “LL positif Benzo, yang termasuk psikotropi-
ka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol 
Yusri Yunus, Selasa (11/2).

Sementara tiga rekan Lucinta Luna yang juga 
ditangkap dinyatakan negatif. Ketiga orang tersebut 
berinisial N, D, dan H. “Hasil tes urine mereka 
bertiga negatif,” imbuhnya.

Saat penggeledahan, pihak berwajib menemukan 
narkoba jenis ekstasi. Menurut Kombes Pol Yusri 
Yunus, barang haram itu sempat dibuang ke 
tempat sampah.

“Pada saat penggeledahan di apartemen tersebut 
berhasil diamankan ada tiga yang diduga ekstasi tapi 
dapat di keranjang sampah,” ujarnya.

“Kedua, juga didapat ada dua 
jenis obat di dalam tas dari LL 

tersebut, yang pertama 
ramadol dan likronal. Ini 
adalah obat penenang 
yang masuk ke dalam 
golongan psikotropika,” 

sambung Kombes Pol 
Yusri Yunus.

Lucinta Luna dan 
ketiga rekannya 

dibawa ke Polres 
Jakarta Barat. 

Pihak kepolisi-
an masih 
melakukan 
pemeriksaan 
lebih lanjut. 
(jpnn/drx)

Laga Uji Coba 
Milik Persib 
Tah kitu sib, men-
ang kitu teh lain di 
ujicoba hungkul 
tapi pas liga oge

Harga Bawang 
MeroketAduh 
karunya masyarakat 
harga bawang 
sampai ka Rp 60 
ribu kitu, kamana 
pamarentah

ALFIAN RIZAL/JAWA POS

CAGAR BUDAYA: Mulyadi (tiga dari kanan) bersama anggota Paguyuban Pecinta 
Budaya Lidah Sawunggaling di depan makam Raden Sawunggaling Kamis (6/2). 

TUNDUKKAN 
LAWAN: 

Pasukan Maung 
Bandung 
berhasil 

menundukkan 
Barito Putera 
dengan skor 

akhir 2-1 pada 
laga uji coba 
di Stadion Si 

Jalak Harupat, 
Soreang, Selasa 

(11/2). 

ISTIMEWA

Laga Uji Coba Milik Persib 
BANDUNG- Persib Bandu-

ng kembali memenangkan 
laga uji coba pramusimnya. 
Kali ini giliran Barito Putera 
yang menjadi korban. Tim 
berjuluk Maung Bandung ini 
berhasil mematahkan tim asal 
Banjarmasin itu dengan skor 
2-1 melalui brace Esteban 
Vizcarra. Sedangkan gol ba-
lasan Laskar Antasari dicetak 
Alexander Rakic. 

Jalannya pertandingan Ba-

pak Pertama
Belum ada gol yang tercip-

ta pada babak pertama per-
tandingan Persib kontra Ba-
rito Putera yang berlangsung 
di Stadion Si Jalak Harupat, 
Soreang, Selasa (11/2). Meski-
pun kedua tim melakukan 
jual beli serangan, peluang 
yang tercipta masih gagal 
membuahkan hasil. Baik 
Maung Bandung ataupun 
Laskar Antasari sama-sama 

bermain terbuka sejak menit 
awal. Hanya saja, Bayu Pra-
dana cs lebih cepat panas 
ketimbang Persib. 

Hingga menit ke-10, Bari-
to lebih intens melakukan 
penyerangan. Sedangkan 
Persib baru panas ketika 
memasuki menit ke-30. Per-
sib Bandung mendapat te-
kanan yang cukup betubi-tu-
bi dari Barito Putera pada 
menit-menit awal pertan-

dingan. Meskipun tampil 
sebagai tamu, Laskar Anta-
sari tetap bermain terbuka. 

Beberapa kali Barito mem-
bahayakan gawang Persib yang 
dikawal Teja Paku Alam. Salah 
satunya terjadi pada menit 
ke-16. Peluang emas tersebut 
tak berbuah hasil karena ten-
dangan pemain depan Barito 
yang sudah berhadap dengan 
Teja masih melambung. 

Harga Bawang Meroket

ISTIMEWA

TINJAU HARGA: Kepala UPT Pasar Atas Baru, Suryana saat melakukan sidak ke sejumlah pedagang untuk mengecek harga bawang putih yang saat ini naik tembus 100 persen. 

Dijual Diangka 
Rp 60 Ribu/Kg

BANDUNG- Harga bawang 
putih di sejumlah pasar tra-
disional menembus angka Rp 
60 ribu/kilogram (kg), pada-
hal sebelumnya hanya Rp 30 

ribu/kg. Pedagang menuding 
kenaikan bahan pokok masy-
arakat ini lantaran imbas 
dari merebaknya virus coro-
na (2019-nCoV) yang berasal 
dari China.

Menanggapi soal kenaikan 
harga bawang putih ini, Gu-
benur Jawa Barat (Jabar), 

Ridwan Kamil langsung 
menginstruksikan kepada 
Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan (Disperindag) 
Jabar untuk melakukan upaya 
pengendalian melonjaknya 
harga tersebut.

Emil sapaan akrab Ridwan 
Kamil ini mengaku, telah 

menyiapkan strategi seper-
ti halnya saat menghadapi 
kenaikan harga cabai. Yakni 
dengan rutin melakukan 
pemantauan harga sejumlah 
kebutuhan bahan pokok ke 
pasar tradisional.

“Perintah saya ke Pak Indag 
(Disperindag) sama seperti 

kita mengendalikan cabai. 
Jadi proaktif di bawah, pasti-
kan suplai jangan terkendala 
dalam hitungan hari, sebelum 
harga meningkat, kita sudah 
bisa intervensi,” tegas Emil di 
Gedung Pakuan Bandung, 
Selasa (11/2).

BANDUNG - Pemerintah 
Daerah Provinsi (Pemdaprov) 
Jawa Barat bersama Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) berko-
mitmen untuk memerangi 
investasi bodong yang kian 
meresahkan masyarakat. 

Bahkan, Pemdaprov men-
dorong supaya literasi keuang-
an di Jawa Barat (Jabar) bisa 
berkembang supaya bisa men-
jangkau warga di daerah, salah 
dengan perlindungan konsumen 
di sektor keuangan.

Hal itu mengingat di Jabar 
masih banyak kasus penipu-

an atas transaksi jual beli atau 
pinjaman yang memakai tek-
nologi digital/online. “Tan-
tangan perlindungan konsu-
men di Jabar itu adalah lite-
rasi,” tegas Gubenur Jawa 
Barat, Ridwan Kamil, di Ban-
dung, Selasa (11/2).

Emil sapaan akrabnya ini 
mengaku, tengah memaksi-
malkan potensi perdagangan 
online, serta mendorong per-
tumbuhan ekonomi melalui 
penguatan ekonomi kelas 
menengah.

ISTIMEWA

HASIL REVITALISASI: Pantai Pangandaran menjadi bukti hasil revitalisasi yang memberikan 
kenyamanan dan keindahan bagi para pengunjung. Tahun ini ada 30 pantai direvitalisasi.

Rp 15 Miliar untuk 30 Pantai
 Baca Seribu:... Hal 2

 Baca Rp 15 M:... Hal 2

ISTIMEWA

JALIN KERJA SAMA: Gubenur Ridwan Kamil memastikan akan memberantas 
investasi bodong yang meresahkan masyarakat dengan menggandeng OJK.

 Baca Laga:... Hal 2

 Baca Harga:... Hal 2



Menurut Emil, dengan cara 
seperti itu diyakini akan lebih 
efektif hingga membuat har-
ga relatif stabil di pasaran.

“Buktinya cabai lebih baik 
dibandingkan Jakarta secara 
keseluruhan. Mudah-muda-
han strategi ini juga bisa 
dilakukan kepada bawang 
putih,” ungkapnya.

Meski tidak mengetahui 
pasti pasokan bawang putih 

lokal. Namun, dirinya memas-
tikan akan rutin berkoodina-
si dengan Disperindag daerah 
untuk mengecek alur pen-
distribusian bahan pokok agar 
tidak terhambat.

“Saya gak hafal volumenya, 
tapi kebutuhannya sama. 
Orang Jabar itu kan hasil sur-
veinya sebagian pendapatan 
besarnya itu makan, perut. 
Jadi urusan sembako itu men-
jadi prioritas,” paparnya.

Di tempat berbeda, Disdag-
koperin Kota Cimahi akan 

mengusut tingginya harga 
bawang putih. Hal itu dibuk-
tikan dengan terjun langsung 
ke lapangan dengan melihat 
harga-bawang putih ke pasar 
tradisional, Selasa (11/2). 

Mereka melakukan inspek-
si mendadak (Sidak) ke Pasar 
Antri dan Pasar Atas Baru 
(PAB). Berdasarkan pantauan 
di Pasar Atas Jalan Kolonel 
Masturi, petugas dari  Dis-
dagkoperin Kota Cimahi dan 
pengelola PAB mendatanga-
ni satu per satu pendagang 

sayuran. Menanyakan harga 
sejumlah komoditi sayuran, 
termasuk bawang putih, pa-
sokan yang mereka dapatkan.

Hampir semua pedagang 
sayuran di Pasar Atas menju-
al  bawang putih dengan 
harga Rp 60 ribu/kg, yang 
mengalami kenaikan sejak 
beberapa minggu terakhir 
ini. Kenaikan juga terjadi 
pada bawang bombay, yang 
asalnya dijual dengan harga  
Rp 30 ribu/kg menjadi Rp 
48 ribu/kg. Sedangkan har-
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Sebagai penanda, Dewi di-
beri cinde atau selendang.

Begitu dewasa, Joko Berek 
mulai mencari sosok bapaknya. 
Dewi Sangkrah akhirnya mem-
beri tahu bahwa bapak yang 
dia tanyakan itu adalah pe-
mimpin Surabaya.

Tak menunggu lama, Sawung-
galing langsung datang ke 
istana. Namun, penjaga dan 
dua anak raja menghalaunya. 
Dia dianggap melantur kare-
na mengaku anak sang pe-
mimpin Surabaya.

Dua anak Jayengrana yang 
bernama Sawungrana dan 
Sawungsari menantangnya 
adu ayam. Sawunggaling yang 
juga membawa bagong, ayam 
jago kesayangannya, mene-
rima tantangan itu. Bagong 
dengan mudah mengalahkan 
ayam-ayam tersebut.

Karena melihat kehebatan 
bagong, dua anak tersebut 
langsung mencurinya. 
Sawunggaling yang marah 
lantas mengejar Sawungsa-
ri dan Sawungrana yang 
memanggil ayahnya. Saat 
itulah Jayengrana bertemu 
dengan Joko Berek untuk 
kali pertama.

Jayengrana terperangah saat 
Sawunggaling mengaku se-
bagai anaknya. Untuk mem-

buktikannya, Joko Berek harus 
mengabdi dengan merawat 
144 ekor kuda istana miliknya 
tanpa ada satu pun yang sakit 
atau mati.

Pada saat yang sama, Belan-
da yang mulai tidak suka pa-
da Jayengrana berusaha me-
nyingkirkannya. Bekerja sama 
dengan sekutunya, yakni 
Adipati Jawa Tengah, Belanda 
mulai menggelar lomba me-
manah cinde puspita.

Lagi-lagi, Sawunggaling ikut 
tantangan itu dengan meng-
aku-aku sebagai kesatria dan 
keturunan bangsawan. Semua 
kesatria gagal membidik 
sasaran. Kecuali Sawungga-
ling. Namun, Belanda dan 
Adipati Jawa Tengah tahu 
bahwa Sawunggaling hanya 
mengaku-aku. Setelah per-
debatan alot, akhirnya dia 
diperkenankan menjadi 
penguasa Surabaya dengan 
syarat tambahan. Yaitu, ba-
bat alas Nambas Kelingan 
(sekarang Banyu Urip) yang 
dulu dikenal sangat angker.

Makhluk halus penunggu 
hutan tersebut berkali-kali 
mengganggu Sawunggaling. 
Pohon yang sudah ditebas 
tiba-tiba tumbuh lagi. Saat 
itulah peri bernama Ayu Pan-
dansari menawarkan bantu-
an. Syaratnya, dia harus meng-
awininya. Lagi-lagi, dia tidak 
punya pilihan. Dengan ban-

tuan peri dan the power of 
kepepet, dalam waktu cepat 
dia bisa membabat alas Nam-
bas Kelingan.

Belanda yang memang tidak 
berniat menunjuk Sawung-
galing akhirnya tetap tak mau 
menerima kesuksesannya. 
Pada akhir kisahnya, Sawung-
galing berbalik mengejar dan 
mengusir Belanda dari Su-
rabaya. “Itulah mengapa 
Sawu nggaling disebut sing 
babat alas Suroboyo. Cuma, 
kalau saya ceritakan kisah 
ini, aku dikira wong gendeng,” 
ujar Sekretaris Paguyuban 
Pecinta Budaya Lidah Sawu-
nggaling Mulyadi.

Legenda itu disusun oleh 
Mulyadi menjadi sebuah buku 
yang hanya tersedia di Pesa-
rean Sawunggaling. Cerita 
tersebut dia kumpulkan dari 
pertunjukan ludruk. Saat 
membukukannya, dia sadar 
bahwa yang ditulis sekadar 
legenda. Bisa benar, bisa juga 
salah. ”Perlu penelusuran 
berupa data dan fakta sejarah 
yang akurat,” katanya.

Gara-gara itulah, pansus 
perubahan nama jalan sem-
pat ragu mewujudkan gagasan 
paguyuban. Dua pakar sejarah 
dari Unair Sarkawi dan Une-
sa Prof Aminudin Kasdi yang 
diundang pansus juga tidak 
memiliki catatan sejarah yang 
secara khusus membahas 

Sawunggaling.
Meski begitu, Mulyadi dkk 

tetap pada pendiriannya. Dia 
meyakini bahwa Raden Sawung-
galing benar-benar ada. Apa-
lagi SK cagar budaya pernah 
diterbitkan pemkot pada 2013. 
SK itu menetapkan kawasan 
makam Sawunggaling di Lidah 
Wetan sebagai cagar budaya 
yang harus dilindungi.

Penamaan jalan yang dia 
usulkan merupakan salah 
satu upaya mengangkat na-
ma Raden Sawunggaling 
sebagai pahlawan yang sem-
pat terlupakan. Banyak yang 
tahu nama Sawunggaling, 
namun tidak tahu bagaima-
na kisahnya. ”Coba tanya 10 
pejabat pemkot yang ber-
kantor di Gedung Sawung-
galing. Tanya apakah mere-
ka tahu kisah Sawunggaling? 
Yang tidak tahu ayolah main-
main ke sini,” katanya saat 
ditemui Jawa Pos di depan 
makam Sawunggaling di 
Lidah Wetan Gang III Kamis 
lalu (6/2).

Karena itulah, Jalan Meng-
anti yang melintasi kawasan 
Lidah–Wiyung dirasa sangat 
pas untuk diberi nama R 
Sawunggaling. Anggota paguy-
uban meminta nama Kombe-
spol M. Jasin tidak diletakkan 
di Jalan Menganti, tetapi dica-
rikan jalan yang sama-sama 
layak dan pantas. (*)

Untuk anggaran revitalisasi 
tersebut, sebut Emil, dibu-
tuhkan minimal Rp 15 miliar. 
“Konsepnya mirip memper-
baiki kualitas lingkungan, 
tapi detailnya saya belum 
bisa, belum liat finishnya,” 
terangnya. 

Tak hanya pembenahan di 
sektor pantai, Pemprov juga 
terus membenahi sektor wi-
sata lainnya dalam rangka 
menggenjot pendapatan asli 
daerah (PAD). Salah satunya 
dengan gerakan Disparbud 
Jabar dalam mendorong pem-
da untuk menggaali potensi 
destinasi lokal.

Kepala Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan (Disparbud) Jawa 
Barat, Dedi Taufik mendorong 
pemerintah daerah untuk 
berinovasi menciptakan event 
unik untuk pasar berskala 
nasional sehingga berdamp-
ak pada perekonomi masya-
takat lokal.

“Event unik yang dimaksud 
tak harus terkesan mewah. 
Sehingga, setiap daerah harus 
menemukan potensi yang 
belum tergali,” ucap Dedi.

Dedi mencotohkan, di Bogor 
ada Street Festival Cap Go Meh 
2020 yang dihelat pekan lalu 
di sepanjang Jalan Suryaken-
cana bisa menjadi rujukan. 
Terlebih, tema yang diusung-
nyapun sangat kuat, yakni 
sebagai ajang budaya pemer-
satu bangsa.

“Daerah Garut yang terkenal 
dengan domba, dodol dan 
produk kulit sangat potensial 
dibuat sebuah festival khusus. 
Kabupaten Pangandaran yang 
bisa mencampur konsep fes-
tival layang-layang dikolabo-
rasikan dengan festival kuliner 
ikan,” katanya.

“Banyak sekali potensi yang 
sudah muncul yang bisa di-
kemas dengan lebih kuat. 
Misalkan di Purwakarta yang 
memiliki potensi di sektor 
kerajinan tanah liat. Dinas 
pariwisata di daerah harus 
bisa berinovasi, kami pasti 
akan membantu,” tambahnya.

Dedi meyebut, Pemprov 
Jabar sendiri sudah melun-
curkan Calendar of Event 
tahun 2020. Keberadaan event 
yang beragam di berbagai 
kota/kabupaten itu diharap-
kan bisa meningkatkan 
kunjungan dan perluasan 

pasar wisatawan.
Menurutnya, penggalian 

potensi yang bisa dibuat se-
buah event sejalan dengan 
keinginan pemerintah pusat 
melalui Kementerian Pariwiwi-
sata yang tahun ini menyasar 
wisatawan dari Amerika dan 
Eropa menjadi target promo-
si pariwisata Indonesia sete-
lah didominasi turis dari 
Australia, China dan negara 
kawasan Asia Tenggara.

Mengacu pada data BPS, 
jumlah kunjungan wisman 
asal Eropa ke Indonesia pada 
Januari-September 2019 
mengalami penurunan diban-
dingkan dengan periode yang 
sama 2018 sebanyak 0,11%. 
Dari 1.566.900 wisman pada 
2018 menjadi 1.565.200 wisman 
pada 2019.

Sementara itu, kunjungan 
wisman Amerika ke Indone-
sia pada Januari--September 
2019 sebanyak 482.500 orang, 
mengalami kenaikan seba-
nyak 12,93% dibandingkan 
dengan periode yang sama 
pada 2018 yaitu sebanyak 
427.200 orang.

“Tahun 2019 jumlah wisa-
tawan domestik dan manca-
negara yang berkunjung ke 

Jabar totalnya sekira 66 juta 
wisatawan. Tahun ini harus 
banyak inovasi untuk mem-
bantu target dari pemerintah 
pusat juga, jadi semua ber-
hubungan,” katanya.

Kendati demikian, untuk 
mencapai target kunjungan 
wisatawan pada tahun 2020 
terkendala dengan adanya 
isu internasional virus coro-
na yang secara kawasan 
berpengaruh terhadap ting-
kat kunjungan wisatawan 
mancanegara.

Pemprov Jabar telah ber-
komitmen untuk mening-
katkan kualitas pariwisata 
dengan tidak mengidahkan 
kuantitasnya dengan upaya 
menggaet wisatawan nu-
santara dengan lengs of stay 
yang lebih.

Strategi event base dengan 
peluncuran West Java Calen-
dar of event di 27 kab/kota 
se-Jawa Barat menjadi stra-
tegi untuk meningkatkan 
kunjungan wisatawan nusan-
tara ke Jawa Barat yang dip-
astikan adanya inbond inter-
nasional kemungkinan kecil, 
dan penawaran produk nu-
santara menjadi hal yang 
diusahakan. (mg1/drx)

“Kemudian perdagangan 
online ini sangat besar, khu-
susnya di daerah-daerah per-
kotaan. Dimana online trading 
ini juga merupakan salah satu 
disrupsi digital yang sedang 
kita maksimalkan,” katanya.

Tidak hanya itu, pihaknya 
bersama dengan OJK didukung 
oleh anggota dewan terus 
memaksimalkan untuk me-
minimalisir maraknya inves-
tasi bodong.

“Supaya tidak banyak tipu-ti-
pu investasi dari organisasi 

keuangan yang tidak jelas. 
Dan ini juga untuk penguatan 
umat,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Jabar 
ini menuturkan, akan terus 
bersinergi dengan OJK dan 
industri keuangan di Jabar 
agar perlindungan konsumen 
bisa mendorong pertumbuhan 
ekonomi yang berkelanjutan 
dan konsisten.

“Tidak hanya fokus pada 
hal-hal yang sudah positif, 
kami dengan OJK juga tang-
ani yang kurang positif. Se-
perti literasinya, teknisnya. 
Mudah-mudahan tahun de-
pan bisa lebih baik,” tuturnya.

Terpisah, pada (30/1) kema-
rin, saat usai acara Peetemu-
an Tahunan Industri Jasa 
Keuangan Jawa Barat, Anggo-
ta Dewan Komisioner OJK, 
Ahmad Hidayat mengaku 
bahwa masih ada yang me-
nawarkan investasi dengan 
keuntungan yang tinggi.

“Saya rasa kemarin kalau 
kita lihat di koran masih ada 
saja yang menawarkan inves-
tasi yang tidak rasional, men-
janjikan keuntungan yang 
tinggi dan ini merupakan 
salah satu indikator seberna-
nya buat masyarakat bahwa 
apabila ditawari investasi 

dengan keuntungan di atas 
rata-rata kewajaran mesti 
hati-hati,” katanya.

Karena, sambungnya, me-
mang nanti ketika diinvesta-
sikan kembali dan bisa meng-
embalikan lagi kepada masy-
arakat itu pasti susah.

Ahmad menyampaikan 
bahwa dari hasil data terdapat 
kurang lebih 1.000 investasi 
bodong telah ditutup oleh 
Satgas Waspada Investasi.

“Kemudian kedepannya kita 
harapkan investasi bodong 
tersebut bisa sedikit dan masy-
arakat semakin memahami 
tentang investasi bodong ter-
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Gubernur Instruksikan Strategi Pengendalian

Di setiap kota itu Sang Princess 
berhenti. Penumpang boleh 
turun untuk jalan-jalan ke da-
rat. Kadang 6 jam di sebuah 
kota. Kadang satu malam penuh. 
Atau satu hari penuh. Tergan-
tung kota yang disinggahi.

Waktu di Okinawa bulan 
lalu saya melihat ada kapal 
seperti itu singgah di situ. 
Penumpangnya turun. Ada 
yang jalan-jalan di kota untuk 
balik lagi bermalam di kapal. 
Tapi ada pula yang tidur di 
hotel --satu hotel dengan saya. 
Jam 6 pagi mereka balik ke 
kapal untuk berangkat lagi.

Kapal Diamond Cruise itu 
mulai meninggalkan Yoko-
hama tanggal 20 Januari. Lima 
hari kemudian singgah di 
Hongkong. Para penumpang 
turun. Termasuk seorang ka-
kek berumur 80 tahun. Ber-
sama keluarganya.

Mereka itu memang hanya 
ikut Diamond Cruise satu 
etape Yokohama-Hongkong. 
Tiba di Hongkong tepat pada 
malam tahun baru Imlek.

Beberapa hari kemudian 
orang tua itu sakit panas. Se-
sak nafas. Langsung dibawa 
ke rumah sakit. Ia memang 
orang Hongkong.

Setelah bertahan baru di Hong-
kong Diamond Princess me-
neruskan perjalanan ke Vietnam, 

Taiwan dan Okinawa. Tidak ada 
yang mengkhawatirkan apa-apa.

Tapi begitu kapal dalam 
pelayaran etape terakhir 
dari Okinawa kembali ke 
Yokohama petir itu meny-
ambar: orang tua dulu itu 
terkena virus corona.

Dari penelusuran di Hong-
kong diketahui penumpang 
tersebut ternyata pernah ke 
Wuhan. Sebelum Yokohama.

Maka begitu tiba di dekat 
pelabuhan Yokohama, Diamond 
Princess tidak boleh merapat. 
Harus tetap di tengah laut. Se-
lama satu malam penuh.

Pelabuhan Yokohama harus 
disiapkan dulu. Untuk bisa 
menerima kapal yang kemungki-
nan besar membawa virus 
corona warisan sang kakek.

Keesokan harinya barulah 
kapal boleh mendekat ke pe-
labuhan. Tapi tetap tidak bo-
leh standar. Penumpang tidak 
boleh turun. Lewat intercom 
diumumkanlah bahwa kapal 
akan tetap di pelabuhan itu. 
Selama 14 hari. Sampai 19 
Februari yang akan datang.

Banyak penumpang yang 
stress. Banyak juga yang pas-
rah. “Stress hanya akan me-
nurunkan kondisi badan,” ujar 
seorang penumpang seperti 
dikutip media di Jepang.

Dokter Jepang pun masuk 
ke kapal. Pemeriksaan dilaku-
kan. Terutama terhadap orang 

tertentu. Diprioritaskan me-
meriksa 10 orang. Yakni yang 
pernah berhubungan dengan 
penumpang 80 tahun yang 
turun di Hongkong itu.

Besoknya hasilnya diketahui: 
10 orang itu terkena corona.

Ditelusuri lagi siapa yang 
pernah berhubungan dengan 
10 orang itu.

Besoknya lagi, tanggal 7 Fe-
bruari, diketahui 61 penumpang 
sudah terkena virus pula.

Tanggal 8 tambah lagi tiga 
orang. Tanggal 9 ditemukan 
lagi 9 orang.

Tanggal 10 ditemukan lebih 
banyak lagi: 66 orang --ter-
masuk 11 penumpang asal 
Amerika.

Setiap hari ada pemberita-
huan baru lewat intercom. 
Tentang adanya penderita ba-
ru virus corona pada hari itu.

Tanpa pengumuman pun 
penumpang tahu. Dari dalam 
kamar mereka bisa mengintip 
lewat jendela: ada berapa 
ambulan yang datang ke der-
maga itu.

Setiap ada suara sirine be-
rarti ada penderita baru yang 
diturunkan dari kapal.

Mereka pun menebak-nem-
bak: bagaimana proses pe-
nularannya.

Pun ada yang menduga vi-
rusnya menyebar lewat ang-
in di lubang AC. Atau lewat 
intercom.(Dahlan Iskan)

Persib berusaha membalas 
dengan memanfaatkan kesa-
lahan penjaga gawang M 
Riyandi pada menit 18. Say-
angnya, peluang tersebut 
gagal menghasilkan gol. 

Maung Bandung melalui 
Wander Luiz membahayakan 
gawang Barito. Tendangan 
salto pemain asal Brasil ter-
sebut masih bisa ditangkap 
Riyandi. 

Memasuki menit 40, Persib 
berusaha menggempur lini 
belakang Laskar Antasari. 
Kemelut pun tercipta setelah 
tendangan Castillion berha-
sil dimentahkan Riyandi.

Bola muntah berusaha di-
manfaatkan Febri melalui 
cutbacknya, akan tetapi um-
pannya berhasil dihalau lini 
belakang pasukan Djajang 
Nurdjaman. 

Peluang kembali tercipta 
menjelang menit akhir per-
tandingan. Umpan Ardi Idrus 
gagal dikonversikan menjadi 
gol oleh Wander Luiz. 

Peluang tersebut menjadi 
yang terakhir di babak pert-
ama. Hingga wasit meniup 
peluit panjang skot tidak be-
rubah tetap kosong-kosong. 

Memasuki babak kedua, 
pelatih Robert Alberts langsung 
melakukan tiga pergantian 
pemain. Beckham Putra Nug-
raha masuk menggantikan 
Omid Nazari, Dedi Kusnandar 
menggantikan Fabiano Bel-
trame, dan Supardi masuk, 
Zalnando keluar. 

Pasukan Maung Bandung 
terus mencoba membongkar 
pertahanan Laskar Antasari. 
Namun hingga memasuki 
menit ke-60 belum ada gol 
yang tercipta. 

Supardi Nasir gagal meman-
faatkan umpan yang diberikan 
Vizcarra pada menit 61. Ten-
dangan pemilik nomor 
punggung 22 ini tidak me-
nemui sasaran dan hanya 
menghasilkan tendangan 
gawang saja. 

Barito membahayakan 
gawang Persib satu menit 
setelahnya. Tendangan peman 
Barito dari luar kotak penal-
ti masih melebar dari sisi 
kiri gawang Teja Paku Alam. 

Esteban Vizcarra membuat 
Si Jalak Harupat bergemuruh. 
Tendangan kerasnya pada 
menit ke-64 tak mampu di-
bendung oleh Riyandi. 

Berawal dari umpan Dedi 
Kusnandar yang gagal dian-
tisipasi lini belakang Barito, 
berhasil dimanfaatkan Viz-
carra. Tendangan kerasnya 
membuat gawang Laskar 
Antasari bergetar. Persib 
unggul 1-0. 

Tak butuh waktu lama bagi 
Persib untuk menambah ke-
unggulan. Blunder Riyandi 
pada menit ke-66 kembali 
dimanfaatkan Vizcarra. 

Riyandi gagal menguasai 
bola sehingga berhasil direbut 
Wander Luiz. Bola liar datang 
ke arah Vizcarra. Dengan mu-
dah pemain bernomor pung-
gung 9 itu menyeploskan 
bola ke gawang Riyandi. Maung 

Bandung unggul 2-0. 
Kemasukan dua gol, pelatih 

Barito Putera, Djajang Nurd-
jaman langsung bereaksi. Ia 
memasukan Aditya Harlan 
untuk menggantikan Riyandi. 

Sama dengan Barito, Persib 
juga mengganti penjaga 
gawangnya pada menit 72. I 
Made Wirawan masuk meng-
gantikan Teja Paku Alam. 

Unggul dua gol, Persib me-
nambah tenaga baru di sektor 
depan. Zulham Zamrun di-
masukan untuk menggantikan 
Febri Haryadi. 

Barito memperkecil kedud-
ukan pada menit ke-76 me-
lalui Alexander Rakic. Ten-
dangan kerasnya dari dalam 
kotak penalti tak mampu 
dimentahkan I Made. Skor 
pertandingan berubah men-
jadi 2-1. 

Robert Alberts terus mela-
lukan eksperimen. Memasuki 
menit 84, Beni Okto masuk 
menggantikan Wander Luiz. 

Laskar Antasari memiliki 
peluang emas pada menit ke-
86. Sayangnya tendangan 
pemain Barito tersebut masih 
menyamping di sisi gawang 
sekalipun sudah berhadapan 
dengan I Made. 

Di menit akhir, Robert mem-
berikan kesempatan kepada 
Mario Jardel untuk tampil. 
Pemain muda ini masuk meng-
gantikan Ardi Idrus. 

Hingga wasit meniup pelu-
it panjang tidak ada lagi gol 
yang tercipta. Persib menang 
tipis 2-1 atas Laskar Antasari. 
(bbs/tur)

Virus Corona Masuk Kapal Pesiar

Tumbangkan Barito dengan Skor 2-1

ga bawang merah mengalami 
penurunan, dari Rp 40 ribu/
kg menjadi Rp 30 ribu/kg.

Sementara harga beberapa 
jenis cabai cenderung stabil, 
cabai merah tanjung Rp 75 
ribu/kg, cabai merah biasa Rp 
60 ribu/kg, cabai rawit merah 
Rp 80 ribu/kg, dan cabai rawit 
hijau Rp 30 ribu/kg.

“Tapi sedang kita coba analisis 
permasalahannya ada dimana, 
karena kalau kita lihat data e-pa-
sar, kenaikan harga baru bebe-
rapa hari ke belakang. Dari 
hasil cek lapangan, untuk kena-
ikan harga salah satunya dip-
icu oleh pasokan yang kurang,” 
kata Kepala Bidang (Kabid) 
Perdagangan Disdagkoperin 
Kota Cimahi, Teja Dahliawati.

Teja menjelaskan, langkah 
selanjutnya yang akan dilaku-
kan pihaknya yakni berkoor-
dinasi dengan satgas pangan, 

baik Polres Cimahi maupun 
Dinas Pangan dan Pertanian 
(Dispangtan).

“Polres Cimahi sedang 
melakukan pengecekan ke-
pada para agen. Dispangtan 
juga menurut informasi akan 
melakukan bazar murah da-
lam minggu ini. Mudah-mu-
dahan upaya kita bisa memi-
nimalisir masalah,” tuturnya.

Terkait dengan pernyataan 
sejumlah pedagang soal pe-
nyebab kenaikan harga bawang 
putih ada hubungannya den-
gan virus corona yang sedang 
mewabah di China, Teja meng-
aku pihaknya belum memiliki 
data yang valid terkait hal itu.

“Disamping itu untuk impor 
bawang putih sebetulnya tidak 
hanya dari China, ada dari 
Malaysia, dan daerah-daerah 
di Indonesia. Saat ini Pemprov 
Jabar akan coba memaksi-

malkan pasokan bawang pu-
tih lokal,” terangnya.

Nanah,60, seorang peda-
gang sayuran di Pasar Atas 
mengatakan, sudah hampir 
sebulan terakhir ini harga 
bawang putih mengalami 
kenaikan.

“Biasanya saya jual Rp 30 
ribu/kg, sekarang 60 ribu/kg. 
Dua kali lipat naiknya. Peny-
ebabnya karena mewabahnya 
virus corona, karena kan 
bawang putih impor dari Chi-
na,” ungkapnya.

Akibat melambungnya har-
ga, penjualan bawang putih 
pun menjadi sepi. “Biasanya 
stok 2 kg bisa habis dalam 
sehari. Begitu harga naik, 2 
kilogram habisnya bisa sam-
pai tiga hari. Karena yang 
biasa beli 1 kilogram, sekarang 
dikurangi jadi seperempat,” 
tandasnya. (mg1/mg3/drx)
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galian di dasar tanah. Tapi 
kami langsung melakukan 
perbaikan jika ada pemada-
man,” ujarnya.

Tokoh Kecamatan Cikaum, 
Fadilah mendesak Dishub 
Subang agar melakukan per-
baikan-perbaikan PJU hingga 
ke berbagai daerah. Pasalnya, 
malam hari menjadi rawan 
dan momen bagi para begal 
untuk melakukan aksinya. 
“Kami desak Dishub Subang 
agar melakukan perbaikan-
perbaikan, khususnya PJU,” 
ujarnya.(ygo/sep)
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H. Syawal 
Kepala BKAD

Meminta kepada masyarakat 
yang menyewa aset milik 

Pemda Subang agar membayar 
retribusi tepat waktu 

Dinyatakan Sudah 
Graduasi Mandiri

SUBANG-Sebanyak 3.000 
warga tidak mampu dinyata-
kan sudah graduasi mandiri. 
Hal itu diungkapkan Kepala 
Dinas Sosial Kabupaten 
Subang, Deden Hendriana 
kepada Pasundan Ekspres, 
kemarin.

Menurutnya, berdasarkan 
data dari basis data terpadu 
(BDT) 65.000 warga tidak 
mampu dan hidup di bawah 
garis kemiskinan di Kabu-
paten Subang. Namun sejak 
tahun 2018-2020, sekitar 3.000 
warga yang mengikuti pro-
gram keluarga harapan (PKH) 
diantaranya dinyatakan sudah 
graduasi mandiri. “Dinyatakn 
graduasi karena mereka sudah 
sejahtera,” katanya.

Kepala Seksi Penyeleng-
garaan Jaminan Sosial, Irvan 
Ferdiansyah menyebut  3.000 
warga yang sudah graduasi 
mandiri itu telah mengun-
durkan diri dari program 
PKH, dengan membuat 
pernyataan berhenti secara 
resmi. Pasalnya, mereka su-

dah masuk ke taraf sejahtera 
dengan memiliki usaha, su-
dah bekerja dan lainnya. 
“Mereka sudah mengundur-
kan diri dan sudah membuat 
pernyataan bahwasanya 
tidak akan menerima ban-
tuan PKH lagi,” kata Irvan.

Dia menjelaskan masih 
banyak keluarga penerima 
manfaat (KPM) yang sudah 
sejahtera namun masih men-
erima bantuan program PKH. 
Namun disisi lain sudah ada 
yang sadar secara sendiri 
karena sudah mampu.

“Kami tidak bisa langsung 
mencoret nama KPM tidak 
mampu tersebut. Tapi kami 
mendorong menyadarkan 
mereka jika sudah sejahtera 
maka bisa berhenti untuk 
menerima bantuan PKH,” 
ujarnya.

Adapun besaran bantuan 
PKH tahun 2020, yang diberi-
kan pertahunnya untuk anak 
usia dini ( 0-6 ) 3 juta, ibu 
hamil 3 juta, SD 9 juta, SMP 
1,5 juta, SMA 2 juta, Disabili-
tas 2,4 juta dan lansia 2,4 juta. 
Sedangkan bantuan biaya 
tersebut diberikan terhadap 
KPM tersebut.(ygo/sep)

3.000 Warga Berhenti Terima PKH

YUGO EROISPI/PASUNDAN EKSPRES

TUNJUKAN SURAT: Sejumlah warga keluarga penerima manfaat menunjukan surat pengunduran diri dan berhenti menerima program PKH.

SUBANG-Jalan sepanjang 
Jalur Kalijati Subang minim 
penerangan jalan umum 
(PJU). Hal itu membjuat 
resah warga terutama pen-
gendara yang melintasi jalur 
tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan 
Subang, Roma Mairansyah 
mengaku banyak menerima 
keluhan terkait minimnya 
PJU di Jalur Kalijati-Dawuan-
cilameri. Miminnya PJU 
sudah terjadi sejak dulu, 
apalagi jalur itu merupakan 
jalur Provinsi yang buka ke-
wenanganya. “Kita pahami 
banyak jalur yang minim 
PJU, apalagi di jalur Provinsi,” 
kata Rona kepada Pasundan 
Ekspres, kemarin.

Dia menyebut berdasarkan 
data Dinas Perhubungan 
Kabupaten Subang, ada se-

banyak 6851 unit PJU yang 
tersebar di berbagai daerah 
di Kabupaten Subang. Dari 
data tersebut, sebanyak 40 
persen mengalami kerusa-
kan. “Untuk perbaikan juga 
kerap dilakukan walaupun 
anggaran untuk perbaikan 
tersebut mahal. Kerusakan 
PJU tersebut salah satunya 
dikarenakan sambaran petir 
dan juga air hujan,” ung-
kapnya.

Adapun terkait rusaknya 
traffic light yang ada di Kota 
Subang, seperti di Wisma 
Karya, Pondok Dewi, Wesel, 
Tegal Kalapa, Perempatan 
Shinta, dan perempatan 
Soklat, lantaran sudah di-
makan usia. Sehingga trafic 
light akan padam jika terjadi 
hujan deras. “Terkadang ser-
ing padam, ataupun ada 

Minim PJU, Jalur Kalijati Rawan Aksi Begal

SUBANG-Camat Pusaka-
jaya Drs Vino Subriadi terima 
surprise pada Musrenbang 
Tingkat Kecamatan Pusaka-
jaya. Pasalnya, Kantor Ke-
camatan Pusakajaya dapat 
kepastian akan selesai pada 
tahun 2020 ini.

“Saya baru tahu tadi, pas Bu 
Sekretaris BP4D bilang sudah 
dianggarkan dan anggaranya 
ditambah,” ucap Camat Drs 
Vino kepada Pasundan Ek-
spres usai Musrenbang ke-
marin (11/2)

Dia mengaku anggaran 
Dana Kewilayahan hasil 
Msurenbang Tahun 2019 
lalu, anggaran untuk melan-
jutkan pembangunan Kan-
tor Kecamatan Pusakajaya 
mencapai Rp 900 Juta. Nilai 
tersebut, diprediksi belum 
dapat menyelesaikan Kantor 
Kecamatan Pusakajaya.

“Anggaranya ada 900 juta, 
ditambah untuk rumah dinas 
Rp200 juta. Tapi ternyata 
tadi, setelah kita “tantang” 
ternyata seperti dikasih sur-
prise, Pak Bupati juga belum 
bilang ini akan selesai, tapi 
mungkin ini kejutan buat 
warga Pusakajaya,” ungkap-
nya.

Untuk itu, dihadapan pe-
serta Musrenbang Camat 
Vino sempat menaiki podium 
dan memastikan pernyataan 
Sekretaris BP4D tersebut.

“Itu benarkan bu? Tahun 
2020 ini beres, bukan saya 

Vino: Ini Kejutan, Kantor 
Kecamatan Rampung 2020

yang ngomong loh, tapi Al-
hamdulillah kita ketok palu 
ya Sah? Sah!” ucap Camat 
Vino yang disambut tepuk 
tangan.

Terkait Musrenbang, Camat 
Vino menyebut, saat ini tidak 
lagi istilah bagi-bagi kue da-
lam hal anggaran. Sebab, ada 
hal-hal yang sangat penting 
yakni proritas pembangunan 
yang dinilai diperlukan oleh 
masyarakat.

“Makanya diawal tadi dika-
takan pas belum tahu Kantor 
akan selesai, jadi tahun ini 
dana kewilayahan senilai 2,2 
Miliar full untuk infrastruk-
tur, tidak ada untuk kantor 
kecamatan, karena kita ingin 
hal yang prioritas lebih diu-
tamakan. Meskipun kantor 
kecamatan juga penting tapi 
ada jalan lain,” ucapnya.

Sekretaris BP4D Dra Dini 
Rosdiana menyebut kepas-

tian penyelesaian Kantor Ke-
camatan Pusakajaya didapat 
karena Dokumen Pelaksa-
naan Anggaran (DPA) Kan-
tor Kecamatan Pusakajaya 
masuk pada Dinas PUPR 
Subang.

“Iya masuk APBD Subang, 
dari Dinas PUPR tapi ada 
penambahan juga dari Dana 
Insentif Daerah (DID) karena 
Subang kan dapat WTP ya, 
jadi dapat reward, nah pe-
nambahanya salah satunya 
untuk Kantor Kecamatan 
Pusakajaya,” ucapnya.

Dini menyebut, dana se-
nilai Rp 3,2 Miliar dari APBD 
dan DID akan disalurkan 
untuk penyelesaian Kantor 
Kecamatan Pusakajaya. “Jadi 
ada penambahan anggaran, 
nah kalau ditotal baik untuk 
Kantor Kecamatan Pusaka-
jaya itu mencapai 3,2 Miliar,” 
ucapnya.(ygi/sep)

YOGI MIFTAHUL FAHMI/PASUNDAN EKSPRES

NAMPAK DEPAN: Penampakan bangunan Kantor Kecamatan Pusakajaya dan bangunan ruang rapat.
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KOTA – Sejumlah pengendara 
bermotor, masih saja ditemukan 
melanggar kelengkapannya saat 
berkendara, seperti tanpa membawa 
surat kendaraan dan juga helm. 
Begitu juga, ada yang ditemukan 
belum membayar  paja 
kendaraannya. Hal itu terlihat saat 
dilakukannya Operasi Gabungan 
Triwulan Satu, yang digelar 

Bappenda dengan Polres Sumedang, 
di Taman Endog Kabupaten 
Sumedang, Selasa (11/2). 

Kadis Dapen Bappenda Sumedang, 
Yus Muhamad Nizar mengatakan 
tujuan diselenggarakan kegiatan 
ini, untuk memebrikan edukasi 
kepada masyarakat agar membayar 
pajak kendaraan bermotor tepat 
waktu.

”Kita juga mengingatkan barangkali 
lupa dan juga mengingatkan kepada 
penunggak pajak ada kewajiban 
yang harus dibayar,” katanya.

Yus menjelaskan, untuk sasaran 
Operasi KTMDU ini ,kendaraan yang 
menunggak pajak. ”Sasarannya para 
pengendara bermotor yang tidak 
membayar pajak, lalu kita membuka 
tenda pelayanan untuk melayani 

warga masyarakat yang hendak 
membayar pajak kendaraannya 
secara on the spot,” tambahnya.

Dia juga mengatakan, kegiatan 
ini akan dilakukan selama tiga hari 
untuk tingkat Polres. “Selama tiga 
hari untuk tingkat polres dan tiga 
hari untuk tingkat polsek. Kita akan 
bagi menjadi lima wilayah untuk 
tingkat polsek,” pungkasnya. (cr1)

BUAHDUA - Tumpukan 
bebatuan besar yang 
terhampar di Blok Pasirlandak 
Desa Nagrak Kecamatan 
Buahdua, diduga merupakan 
peninggalan cagar budaya.

Hal itu disampaikan 
Kadisbudparpora Sumedang, 
Hari Tri Santosa, setelah 
pihaknya melakukan 
penelitian awal di Pasir 
Landak, Senin (10/2) lalu. 
”Setelah kami lakukan 
penelitian awal, patut diduga 
batu-batu ini merupakan cagar 
budaya peninggalan zaman 
dahulu,” kata Hari.

Hari menuturkan, penelitian 
yang dilakukan, di antaranya 
dengan melakukan pengukuran 
batu yang membentuk pola 
seperti kotak. ”Panjangnya 
mulai dari 2,5 meter sampai 
3,5 meter dengan ketebalan 
60 centimeter. Namun rata-rata 
panjangnya 2,7 meter,” 
paparnya.

Dikatakan, penelitian awal 
ini, dilakukan sebelum 
dilakukan Balai Arkeologi 
Jawa Barat. Hamparan 
bebatuan berukuran besar 
ini, berada di area seluas 
setengah hektar.

”Deskripsi sementara dari 
catatan tim kami, diduga dulu 
ada kehidupan di sini. Namun 
untuk lebih akuratnya nanti 
diteliti oleh Balai Arkeolog. 
Catatan kami juga kami 
laporkan ke sana (Balai Arkeolog 
Jawa Barat),” tuturnya.

Kepala Desa Nagrak, Erin 
Kunvana mengatakan, sejak 
batu-batu ditemukan dan 
viral, sudah banyak yang 
berdatangan ke lokasi tersebut. 
Hamparan bebatuan 
berukuran besar tersebut kini 

diberi nama Batu Sanghiang. 
”Sudah banyak yang datang. 
Bahkan ada yang dari luar 
Sumedang seperti Cikampek, 
Indramayu dan Subang” 
tuturnya.

Pemerintah desa bersama 

warga terus melakukan 
pembenahan dan penataan 
lokasi Batu Sanghiang. Mulai 
dari pembenaha jalan, 
pembersihan lokasi dan 
pembuatan saung untuk 
kenyamanan pengunjung.

”Kita lakukan penataan 
sedikit-sedikit, seperti pada 
sumber airnya, tumbuhan 
liarnya kita hilangkan. 
Sekarang jadi terlihat lebih 
jelas dan menarik,” 
pungkasnya. (atp)

CIMANGGUNG - Mahasiswa 
KKN Unpad, menggelar 
Lokakarya Akhir KKN Tematik 
Kewirausahaan Unpad 2020, 
dengan Tema ‘Harta Desaku 
yang Tertunda” di Desa 
Sindulang Kecamatan 
Cimanggung, kemarin. 

Acara yang bertemakan “Harta 
Desaku yang Tertunda” ini, 
dihadiri sejumlah tokoh 
masyarakat, seperti kepala Desa 
Sindulang, sekretaris Desa 
Sindulang, para ketua RW, ibu-
ibu kader, karang taruna, serta 
masyarakat Desa Sindulang.

“Kegiatan KKN Unpad yang 
bertemakan Kewirausahaan 
tersebut bertujuan untuk 
membantu masyarakat desa 
untuk mengembangkan 
kegiatan usaha yang berdasar 
pada potensi yang dimilikinya. 
Desa Sindulang dengan segala 

kekayaan alam dan budayanya 
sangat berpotensi untuk 
dikembangkan dalam sektor 
pariwisata,” kata Hestu, 
perwakilan mahasiswa KKN 
Unpad.

Mahasiswa KKN Unpad 
bersama dengan karang taruna 
dan tokoh masyarakat yang 
sadar akan potensi wisata 
Desa Sindulang, kata dia, 
menginisiasi untuk dibentuk 
Komunitas Sadar Wisata 
Sindulang (KSWS).

Menurut Hestu, Lokakarya 
ini diadakan sebagai ajang 
pelaporan kegiatan-kegiatan 
yang sudah dilaksanakan oleh 
mahasiswa, penyerahan berkas 
AD/ART KSWS kepada kepala 
Desa Sindulang, serta 
penampilan dari beberapa 
potensi yang dimiliki oleh desa. 

“Terdapat pertunjukan 

pencak silat sebagai pembuka 
acara lokakarya, kesenian 
musik karinding, pameran 

hasil karya produk kesenian 
dan produk makanan serta 
hiburan berupa video 

dokumenter dan musik 
akustik. Pencak silat 
dibawakan oleh anak-anak 

desa Sindulang yang tergabung 
dalam komunitas pencak silat 
Panca Tunggal Jati yang aktif 
di Desa Sindulang,” katanya.

Kesenian musik karinding 
dan musik akustik dibawakan 
oleh para pemuda karang 
taruna RW 05 dan RW 06. 
Kesenian karinding selain 
membawakan musiknya juga 
memamerkan beberapa hasil 
seni ukir berupa gelas bambu, 
cerutu, lukisan tangan, kaus 
dengan desain motif hasil 
tangan pengrajin, dan alat 
musik tradisional yang dibuat 
secara konvesional oleh 
pengrajin mereka sendiri.

“Adapun konsumsi yang 
disediakan pada acara ini 
merupakan makanan hasil 
produk lokal masyarakat desa 
yang berupa kerupuk guci, 
kerupuk jempol, kerupuk 

rangining, kerupuk kecimpring, 
kopi sindulang yang dipadukan 
dengan gula aren dan minuman 
lemon hasil pertanian Kampung 
Cigumentong,” katanya. 

Kampung Cigumentong yang 
ada di pinggiran Desa Sindulang 
merupakan daerah kampung 
adat yang sudah lama menjadi 
salah satu destinasi wisata 
namun berlum terlalu 
tersebarluaskan. “Lokakarya 
ini sekaligus merupakan salah 
satu usaha yang dilakukan oleh 
mahasiswa dan KSWS sebagai 
langkah awal dari pengem-
bangan desa wisata Sindulang. 
Harapan sangat besar dari kami 
mahasiswa semoga langkah 
ini mendapat dukungan dari 
berbagai pihak sehingga 
menjadi kegiatan yang 
bermanfaat dan berkelanjutan,” 
tandasnya. (imn/rls) 

Masih Banyak 
Penunggak Pajak 

Kendaraan
Bappenda dengan Polres Gelar Operasi

Bebatuan Pasir Landak Diduga Cagar Budaya

Mahasiswa KKN Unpad Angkat Potensi Desa Sindulang

DOK/SUMEKS

TUNJUKKAN LOKASI: Kepala Desa Nagrak Erwin Kuntana bersama perangkatnya saat berada di lokasi tumpukan bebatuan yang terhampar di Blok 
Pasir Landak.

Siswa PAUD Antusias 
Belajar Atasi Bencana

IST

SAMPAIKAN MATERI: Petugas Pemadam Kebakaran kabupaten 
Sumedang saat memberikan edukasi kepada siswa PAUD/SPS Anggrek 
Situraja, kemarin.

IST 

FOTO BERSAMA: Mahasiswa KKN Tematik Unpad foto bersama usai tugas akhir KKN di Desa Sindulang Kecamatan 
Cimanggung, kemarin.

KOTA - Petugas pemadam 
kebakaran Kabupaten 
Sumedang, mengajarkan 
cara menanggulangi 
bencana kepada siswa 
PAUD/SPS Anggrek Situraja, 
Selasa (11/2).

Komandan Regu Pemadam 
Kebakaran, Yusup E menjelas-
kan, fungsi-fungsi alat yang 
dipakai untuk mengantisipasi 
penanggulangan bencana 
tersebut diberitahukan 
kepada siswa.

“Kita kenalkan alat-alat 
penanggulangan bencana 
kepada anak-anak PAUD. 
Dan yang paling seru, saat 
puluhan anak-anak ini 
mendapat kesempatan 
belajar menyemprotkan air 
ke tempat yang terbakar, 
yang diibaratkan sebagai 
titik kebakaran,” katanya.

Yusuf menyebutkan, 
kegiatan ini memberikan 

edukasi tentang arti dan 
pentingnya menjaga 
lingkungan.

“Di harapkan anak-anak 
ini nantinya selalu berhati-
hati saat bermain api. 
Kegiatan ini di buat seolah-
olah sedang belajar, agar 
mereka bisa nyaman dan 
bisa menyerap manfaatnya,” 
tambahan.

Yusup menceritakan, 
bahwa anak-anak yang 
mengikuti kegiatan tersebut, 
sangat antusias dan 
bersemangat saat menerima 
materi yang disampaikan.

“Anak-anak saat diberi 
penghargaan sangat tertib 
dan antre mendapat giliran 
merasakan s ensasi 
memadamkan api. Dan 
dijelaskan juga, bahwa 
p e t u g a s  p e m a d a m 
merupakan profesi mulia,” 
pungkasnya. (cr1)

DIPERIKSA: 
Sejumlah petugas 
memberhentikan 

salahsatu 
pengendara yang  
melintas di Taman 
Endog Kabupaten 
Sumedang, Selasa 

(11/2). 

ARIEF TAUFIK/SUMEKS
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CIANJUR-Kepala Desa Gadog, Kecama-
tan Pacet, Miftahudin berharap pemerintah 
segera memasang stiker rakyat miskin di 
masing-masing rumah di wilayahnya. Langkah 
tersebut untuk memastikan penerima bantuan 
pangan non tunai (BPNT) benar-benar yang 
berhak menerimanya. 

Dia menduga, ada warga yang mampu 
ekonominya namun masih tetap menerima 
bantuan yang seharusnya untuk warga 
miskin."Saya berharap sekali, pemerintah 
segera memasangkan stiker-stiker rakyat mis-
kin di setiap rumah yang dinilai layak untuk 
menerima bantuan dari pemerintah," kata 
Miftahudin saat ditemui di Kampung Taman 
Jaya I Gadog, kemarin (11/2).

Miftahudin mengatakan, sejauh ini memang 
belum ditemukan adanya permasalahan yang 
kaitan dengan program bantuan dari pemerin-
tah, baik itu program keluarga harapan (PKH) 
maupun bantuan sembako. Namun dia men-
dapati masih adanya kekurangan atau tidak 
tepat sasaran bagi penerima manfaat dari 
program pemerintah pusat tersebut."Tentunya 
ini adalah tugas pemerintahan desa dan juga 
BPD, saya lihat masih banyak warga yang 
benar-benar tidak mampu namun tidak men-
dapatkan program bantuan dari pemerintah. 
Hal tersebut terjadi, karena ada tumpang tin-
dih data karena data yang lama namun belum 
diperbaharui," katanya.

Dia menjelaskan, data yang digunakan saat 
ini memang dari desa, tetapi bukan yang 
terbaru."Kami hanya melanjutkan saja, ma-
kanya saya ingin pemerintah segera mema-
sang stiker miskin. Jadi nanti bisa kelihatan, 
apakah rumah tersebut layak atau tidaknya 
menerima program bantuan dari pemerintah," 
jelasnya.(yis)

Kades Minta Pemkab 
Cianjur Pasang Stiker BPNT 

PELAYANAN

CIANJUR-Tiga Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes) di Kecamatan Pacet memprotes 
kebijakan pemerintah karena tidak dilibatkan 
langsung dalam pelaksanaan program ban-
tuan sembako. 

Direktur BUMDes Sukatani, Hasbim Mis-
bahudin mengaku kecewa dengan kebija-
kan tersebut. Pasalnya, sebelumnya Dinas 
Sosial Kabupaten Cianjur menyatakan 
BUMDes diprioritaskan menjadi penyuplai 
barang ke e-Warong dalam program bantuan 
sembako."Tapi yang terjadi di lapangan ber-
beda jauh, nyatanya e-Warong sudah beker-
jasama dengan perusahaan-perusahaan besar," 
kata dia dengan nada kecewa, kemarin (11/2).

Hasbim sudah menawarkan keterlibatan 
BUMDes yang dipimpinnya dengan beberapa 
e-Warong. Namun, jawaban yang diterimanya 
sangat mengecewakan."Ironis memang, ketika 
kami dari BUMDes mencoba untuk mena-
warkan ke e-Warong, ditolak karena sudah 
ada perjanjian dengan penyuplai dari luaran 
sana," ujarnya.

Dikatakannya, BUMDes Sukatani juga sudah 
membicarakan persoalan tersebut dengan 
beberapa pihak, termasuk Dinsos dan Forum e-
Warong. Jawaban yang terimanya waktu itu, akan 
memprioritaskan BUMDes."Fakta di lapangan 
itu sangat jauh sekali, padahal kalau dari arahan 
bupati itu sangat jelas, BUMDes akan diprioritas-
kan tapi kenyataannya tidak," jelasnya.

Dia tidak mengetahui persis siapa yang me-
mutuskan. Namun, saat ini persoalan itu telah 
ramai diperbincangkan di internal Forum 
BUMDes. "Kalau tetap seperti ini, maka ada 
rencana demo," tegasnya.

Kekecewaan juga dilontarkan Direktur 
Bumdes Gadog, Yudi Dharmawan. Dia men-
gatakan, program bantuan sembako tersebut 
sangatlah jauh dari harapan. Menurutnya, bila 
program bantuan sembako tersebut dikerjasa-
makan dengan BUMDes, manfaatnya akan 
lebih banyak."Kalau program bantuan semba-
ko tersebut melibatkan BUMDes, sudah tentu 
nantinya akan ada hasil yang akan kembali 
disalurkan lagi ke masyarakat, misalkan dari 
CSR-nya. Bukan untuk kepentingan pribadi 
karena ini untuk kepentingan rakyat miskin," 
jelasnya.(yis)

Tidak Ikut Menyalurkan Sembako, 
BUMDes di Pacet Protes

PEMERINTAHAN

Bawaslu Cianjur Butuh Ratusan Panwas Kelurahan dan Desa
CIANJUR- Bawaslu Ka-

bupaten Cianjur membuka 
peluang menjadi anggota 
Panwaslu kelurahan dan desa 
Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Cianjur 2020.

Koordinator Divisi Hukum, 
Humas, dan Hubungan Lem-
baga Bawaslu Cianjur, Asep 
Tandang Suparman, menga-
takan, perekrutan dilakukan 
melalui Panwascam. “Kami 
membutuhkan 360 anggota 
Panwaslu kelurahan dan 
desa,” kata Asep, di kantor 
Bawaslu Cianjur Jalan KH 
Abdulah Bin Nuh No 19, Se-
lasa (11/2). 

Dijelaskan, pembentukan 
Panwaslu kelurahan dan desa 
dalam Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Kabupaten Cian-
jur berdasarkan Peraturan 
Badan Pengawas Pemilihan 
Republik Indonesia Nomor 
19 Tahun 2017 sebagaimana 
diubah dengan Peraturan 
Badan Pengawas Pemilihan 
Umum Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 2019. Bawaslu 
membuka kesempatan bagi 
Warga Negara Indonesia yang 
memenuhi persyaratan untuk 
mendaftarkan diri sebagai 
calon anggota Panwaslu Ke-
lurahan /Desa. 

Asep mengatakan, pembu-
kaan pendaftaran dimulai 
Minggu (16/2) sampai Sabtu 

(22/2) di masing-masing sek-
retariat panwascam. Pada hari 
pendaftaran berusia minimal 
25 tahun. Setia kepada Pan-
casila, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, Bhinne-
ka Tunggal Ika, dan cita-cita 
Proklamasi 17 Agustus 1945. 
“Calon panwas kelurahan dan 
desa juga harus mempunyai 
integritas, berkepribadian 
yang kuat, jujur, dan adil. Me-
miliki kemampuan dan keahl-
ian yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan pemilu, 
ketatanegaraan, kepartaian, 
dan pengawasan Pemilu," 
katanya. 

Persyaratan lainnya, kata 
Asep, berpendidikan pal-
ing rendah sekolah menen-
gah atas atau sederajat. Ber-
domisili di kecamatan setem-
pat yang dibuktikan dengan 
Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
Elektronik. "Mampu secara 
jasmani, rohani, dan bebas 
dari penyalahgunaan narko-
tika. Mengundurkan diri dari 
jabatan politik, jabatan di 
pemerintahan, dan/atau di 
badan usaha milik negara/
badan usaha milik daerah 
pada saat mendaftar sebagai 
calon," katanya. 

Hal lainnya, tidak pernah 
dipidana penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap karena mel-
akukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana 
penjara 5 tahun atau lebih. 
Bersedia bekerja penuh wak-
tu yang dibuktikan dengan 
surat pernyataan. Bersedia 
tidak menduduki jabatan 

Jabar Ekspres

politik, jabatan di pemer-
intahan, dan/atau badan 
usaha milik negara/badan 
usaha milik daerah selama 
masa keanggotaan apabila 
terpilih. “Tidak dalam ikatan 
perkawinan dengan sesama 
penyelenggara Pemilu dan 
mendapatkan izin dari atasan 
langsung untuk mengikuti 

seleksi dan bekerja penuh 
waktu apabila terpilih bagi 
yang menjalani profesi lain," 
katanya. 

Dikatakan, warga yang 
berminat menjadi panwas 
kelurahan dan desa untuk 
mencatat berkas pendaftaran 
di panwascam atau di website 
Bawaslu Cianjur.(yis)

Petugas Gabungan Garuk Puluhan Anjal dan Gepeng 

S U K A B U M I - Ma r a k n y a 
anak jalanan (anjal) dan ge-
landang pengemis (gepeng) 
di Kota Sukabumi membuat 
Satuan Polisi Pamong Praja 
(Satpol PP) bertindak. Dalam 
operasi gabungan Satpol PP 
dan Dinsos Kota Sukabu-
mi, kemarin (11/2), petugas 
mengamankan puluhan anjal 
dan gepeng dari beberapa 

Ajat Sudrajat : Jumlahnya 
Terus Bertambah di Kota 
Sukabumi

lokasil. Anjal diangkut meng-
gunakan truk ke Dinas Sosial 
untuk dilakukan pendataan 
pembinaan." Jumlah anjal 
dan gepeng ini terus alami 
penambahan. Makanya hari 
ini kita lakukan razia," ujar 
Kabid Penegak Perda (Gakda) 
Satpol PP Kota Sukabumi, Ajat 
Sudrajat, usai operasi, kema-
rin (11/2),

Razia kali ini, kata Ajat, di-
lakukan dengan menyisir se-
jumlah jalan dipusat kota yang 
dianggap menjadi tempat 
berkeliaranya para anjal dan 
gepeng. Diantaranya, Jalan 

Jend. Sudirman, Jalan Veteran, 
Jalan A. Yani, Jalan Otista, 
Jalan RE Martadinata, Jalan  
RA. Kosasih dan di seputar 
Gedung Juang 45 dan Lapang 
Merdeka."Lokasi itu men-
jadi target razia kami. Kami 
mengamankan puluhan anjal 
dan gepeng," ungkapnya.

Ajat mengatakan, dasar 
dilakukannya razia terse-
but mengacu pada Peratu-
ran Daerah  (Perda) No 2 
tahun 2004 tentang Keterti-
batan Umum. Razia untuk 
mewujudkan Kota Sukabu-
mi yang aman dan nyaman 

bagi masyarakat."Kami terus 
melaksanakan razia untuk 
menciptakan rasa aman dan 
nyaman. Sehingga, warga  
tidak terganggu oleh anjal dan 
gepeng," katanya.

Menurut Ajat, para penga-
men, gelandangan dan anak 
jalanan tersebut kebanyakan 
dari luar Kota Sukabumi seperti 
Kabupaten Sukabumi, Cianjur, 
Bogor, dan Jogja. Bahkan ada 
juga dari Palembang."Pada 
dasarnya mereka ingin hidup 
bebas, tetapi perilaku mere-
ka menggangu orang lain. 
Apalagi meminta-minta den-

gan bentuk intimidasi kepada 
warga, ini tidak bisa dibiarkan," 
tegasnya.

Sementara Kepala Seksi 
Bidang Rehabilitasi Perlind-
ungan Sosial Dinsos Kota 
Sukabumi, Prasetya Binasakti 
Surbakti menuturkan, pulu-
han anjal dan gepeng yang 
terjaring razia didata dan 
dibina agar tidak kembali ke 
jalanan."Para anjal dan ge-
peng yang terjaring, akan 
diberikan pembinaan, yang 
nantinya akan diserahkan 
ke panti milik Provinsi Jawa 
Barat," pungkasnya.(job3)

AYI/JABAR EKSPRES

Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Hubungan Lembaga Bawaslu Cianjur, Asep Tandang Suparman.

ASEP HENDRAYANA/JABAR EKSPRES

PEMBINAAN ANJAL:Sejumlah Anjal dan Gepeng yang terjaring petugas diberikan pembinaan di Dinas Sosial Kota Sukabumi, Selasa (11/2). 

ASEP HENDRAYANA/JABAR EKSPRES

Anggota Komisi 3 DPRD Kota Sukabumi, Lukmansyah.

IKLAN EKSPRES
BARIS KEHILANGAN

HILANG STNK NOPOL:D-5014-
UDK AN. ESA & D-3237-SGJ AN. 
DEWI. TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-3785-
SAQ AN. YOSAFAT ERLAND 
RAUBAN . TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-6180-
SBE AN. KASDONO . TIDAK 
BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-8581-TE 
AN. ISMAN ISMAIL NOOR. TIDAK 
BERLAKU LAGI

H I L A N G  B P K B 
NOMOR:M13369864 NOPOL D-
4087-AAJ AN.WITRI DELAWATI

HILANG STNK NOPOL:D-5753-
ABP A/N:AKBAR MAULANA 
PRAYOGI

HILANG STNK NOPOL:D-5521-
MC A/N:YANTO DARMAYANTO.
TDK BRLKU

HILANG STNK NOPOL:D-3722-
ZAO A/N:SITI KIOSWIATI.TDK 
BRLKU

HILANG STNK NOPOL:D-2650-
ACQ TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-3183-JT 
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

DPRD Minta Pemkot Waspadai Virus Corona 
SUKABUMI-Meski hingga 

saat ini di Indonesia tidak 
ditemukan warga yang ter-
jangkit, pemerintah dan 
masyarakat diminta tetap 
mewaspadai masuknya virus 
corona ke Kota Sukabumi. 
Pencegahan harus dilaku-
kan dengan ketat agar virus 
yang berasal dari wuhan 
China itu tidak menjang-
kiti warga Kota Sukabumi." 
Kami meminta pemerintah 
daerah dalam hal ini Dinas 
Kesehatan Kota Sukabumi 
untuk bersiaga dan waspada 
terhadap merebaknya virus 
mematikan ini," ujar Ang-
gota Komisi 3 DPRD Kota 
Sukabumi, Lukmansyah, 
saat ditemui wartawan di 
Gedung DPRD Kota Suka-
bumi, belum lama ini.

Lukmansyah  meminta ke-
pada Dinas Kesehatan Kota 
Sukabumi untuk terus mem-
berikan edukasi dan kon-
seling kepada masyarakat 
terutama di tempat-tempat 
keramaian. Hal tersebut 

agar semua masyarakat 
dapat lebih faham dan ikut 
andil dalam pencegahan 
penularan virus tersebut." 
Jika diperlukan Dinkes 
memberikan masker gratis 
kepada warga di titik-titik 
keramaian," pintanya.

Dia menambahkan, meski-
pun di Indonesia belum 
ada yang terjangkit virus 
corona,  antisipasi dan per-
siapan harus dilakukan dari 
sekarang. Dinkes dan RSUD 
Syamsudin SH harus sudah 
menyiapkan dengan matang 
terkait sarana dan prasana 
penanganan kasus penyakit 
tersebut." Kami berharap ru-
ang isolasi dan alat-alat me-
dis sudah dipersiapkan dari 
sekarang. Tidak ada salahn-
ya kita untuk mengantisipasi 
sejak dini," ujarnya.

Legislator asal Fraksi PKS 
tersebut pun meminta 
Pemkot Sukabumi untuk 
melindungi dan meman-
tau seluruh masyarakat 
Kota Sukabumi dari ba-

haya penyebaran virus co-
rona. Dia berharap tidak ada 
masyarakat Kota Sukabumi 
yang terkena virus tersebut." 
Saya mengajak masyarakat 
untuk menerapkan perilaku 
hidup bersih dan sehat. Agar 
bisa mengantisipasi ber-
bagai penyakit yang meny-
erang tubuh kita," ucapnya.

Selain itu, Lukmansyah 
mengimbau warga Kota Su-
kabumi untuk sementara 
tidak berpergian ke luar neg-
eri. Terutama negara-negara 
yang sedang terwabah virus 
corona." Mending jangan 
dulu ke luar negeri, lebih baik 
menjaga dari pada mengo-
bati," pungkasnya.(job3) 

HILANG STNK NOPOL:D-5614-
DM PT.ISTANA BANDUNG RAYA 
MOTOR

HILANG STNK NOPOL:D-4387-
ACH A/N:PT.ARTDECO SE-
JAHTERA ABADI

HILANG STNK NOPOL:D-4424-
MO TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-4155-
FQ TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-3808-
ZTV AN.YENI RAHAYU TIDAK 
BERLAKU

HILANG STNK NOPOL:  D-
5044-UCA, D2242UBH, D5748U-
AP, D3025UBV

HILANG STNK NOPOL:E-5192-
UH AN.RINI HABIBAH TDK BER-
LAKU

HILANG STNK NOPOL:D-4762-
ACP TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D4083FR,
D1606AFB,D5677HU,D8035CH,D
2467BH.TBL

HILANG STNK NOPOL:D-5361-IK 
TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D4256AB
E,D3135GT,D1471ABJ,D8671FG,
D311DE.TBL
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ANTISIPASI

Satu Hari Capai 
2.000 Ton

TAMBUN SELATAN  – 
Sekretaris Daerah (Sekda) 
Kabupaten Bekasi,  Uju 
m e n g a t a k a n ,  v o l u m e 
s a m p a h  d i  K a b u p a t e n 
Bekasi sudah memasuki 
kategori darurat. Dalam satu 
hari sampah di Kabupaten 
Bekasi mencapai 2.000 ton, 
namun pemerintah daerah 
hanya mampu mengangkut 
800 ton. 

“Satu hari total sampah 
hampir mencapai 2.000 ton. 
Tetapi dalam 1 hari Pemkab 
hanya mampu mengangkut 
800 ton sampah. Lalu sisa 
sampah lainnya kemana? 
Disungai? Dijalan? Atau 

dimana? Ini yang menjadi 
perhatian kami,” kata Uju.

L a n j u t  U j u ,  m a s a l a h 
sampah memang sudah 
menjadi perhatian serius 
Pemkab Bekasi. Pihaknya 
j u g a  m e n g a p r e s i a s i 
komitmen pengurangan 
sampah plastik yang ada 
di  Kecamatan Tambun 
Selatan ini.

“ S a y a  m e n g a p r e s i a s i 
p e n g u r a n g a n  s a m p a h 
plastik disini, karena sudah 
adanya komitmen yang 
kuat baik di setiap desa 
maupun di setiap sekolah 
yang ada,” ucapnya.

Uju berharap, Tambun 
Selatan sebagai wilayah 
k e c a m a t a n  d e n g a n 
penduduk terbanyak se-
Kabupaten Bekasi, maka 

u s u l a n - u s u l a n  y a n g 
menjadi prioritas terutama 
d a l a m  h a l  l i n g k u n g a n 
dapat diwujudkan agar bisa 
membangun Kabupaten 
Bekasi yang lebih baik lagi.

Diakhir acara, Sekretaris 
Daerah didampingi Camat 
Tambun Selatan memberi-
kan tumblr minuman ke-
pada beberapa perwakilan 
siswa sekolah guna men-
guatkan komitmen dalam 
mendukung pengurangan 
sampah plastik.

Kecamatan Tambun Se-
latan merupakan keca-
matan penutup dalam rang-
kaian kegiatan Musrenbang 
tingkat kecamatan Tahun 
Anggaran 2021 yang sudah 
berlangsung sejak Januari 
lalu. (rls/rie)

Kabupaten Bekasi Darurat Sampah

ISTIMEWA

VOLUME SAMPAH: Dalam satu hari sampah di Kabupaten Bekasi mencapai 2.000 ton, namun pemerintah daerah hanya mampu mengangkut 800 ton.

KOTA BEKASI – Polsek 
Pondok Gede berhasil me-
ringkus 3 pengedar nar-
koba jenis sabu di Kampung 
Rawa Bebek, RT 07 RW 02 
Kelurahan Kota Baru, Ke-
camatan Bekasi Barat, Kota 
Bekasi. Barang bukti yang 
diamankan sekitar 200 gram 
sabu siap edar.

Ketiga pengedar yang di-
tangkap berinisial HFR, GR 
dan AB. Mereka menyem-
bunyikan sabu di dalam 
kotak amal. Diduga untuk 
mengelabui anggota kepoli-
sian, ketiganya ditangkap di 
Kampung Rawa Bebek, RT 
07 RW 02 Kelurahan Kota 
Baru, Kecamatan Bekasi 

Barat, Kota Bekasi.
“Hasil dari informasi, lalu 

kami lakukan under cov-
er dengan berpura-pura 
memesan Sabu itu hingga 
kami ringkus tiga pengedar 
itu. Mereka mungkin lebih 
aman aja supaya mengela-
bui anggota.  Dikiranya 
mungkin tidak akan digele-
dah sama kita,” ujar Kapol-
sek Pondok Gede, Kompol 
Hersiantony. 

Lanjut Hersiantony, awal 
penangkapan di Kampung 
Rawa Bebek, tidak ditemu-
kan barang haram itu. Akan 
tetapi setelah dilakukan 
pengecekan ponsel serta 
interograsi mendapat pe-

tunjuk barang haram itu 
berada di kontrakannya.

“Awalnya kita tangkap dan 
geledah tidak ada barang-
nya, kita telusuri ke kon-
trakannya di dapatkan Sabu 
dengan total 200,75 gram,” 
ungkap dia.

Sabu itu dibungkus dalam 
plastik bening besar seberat 
102,21 gram di lantai kon-
trakannya. Kemudian se-
berat 98,64 gram dibungkus 
dalam 12 plastik dan siap 
edar. “Kalau yang 12 bung-
kus siap edar itu disembun-
yikan pelaku di Kotak Amal 
agar mengelabui anggota,” 
terang dia.

Dari hasil pemeriksaan, 

satu bungkus besar sabu 
seberat 102,21 gram itu su-
dah ada yang memesan-
nya. Sehingga pihaknya 
juga menangkap satu orang 
pembeli berinisal AB (47).

“Jadi jika pelaku tidak ter-
tangkap ini akan bergeser 
ke pembeli makanya ada 
pembeli kita tahan namanya 
saudara AB,” imbuh dia.

Hersiantony menyebut, 
jika dirupiahkan, barang 
bukti sabu ini senilai Rp 
230 juta. Barang haram itu 
didapatkan dari seorang 
bandar di daerah Kemay-
oran, Jakarta.

Kepada penyidik, pelaku 
H F P  m e n g a k u  b u k a n 

seorang remaja masjid. Ia 
memiliki Kotak Amal itu 
yang sengaja dibelinya di 
belanja online. Hal itu di-
lakukannya agar barang 
haram itu aman dan tidak 
dicurigai. Ia membeli Kotak 
Amal itu melalui aplikasi 
online Lazada. Ia juga men-
gaku hanya sebagai kurir 
saja. Aktivitas ini sudah di-
lakukannya selama tujuh 
bulan. Selain barang bukti 
Sabu, polisi mengamankan 
sejumlah barang bukti lain 
seperti dua unit ponsel mi-
lik dua pengedar dan satu 
unit ponsel milik pembeli, 
kotal amal, dan timbangan. 
(bbs/rie)

Warga Purwakarta 
Waspada Tanah Longsor

PURWAKARTA  –  Kepala Dinas Pemadam 
Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar 
PB) Purwakarta, Wahyu Wibisono mengatakan, 
masyarakat untuk tetap waspada terlebih dengan 
curah dan intensitas hujan yang tinggi.

“Kami sudah memetakan wilayah yang memang 
termasuk dalam zona merah bencana longsor yang 
seluruhnya berada di wilayah dataran tinggi. Hal 
tersebut seperti yang telah dirilis oleh BMKG, bahwa 
memang Kecamatan Bojong ini berada pada titik 
menengah ke arah tinggi (zona merah),” katanya.

Lanjut Wahyu, dataran yang berada pada dataran 
tinggi mulai Kecamatan Pondok Salam, Kiarapedes, 
Wanayasa, Bojong, hingga Darangdan, harus 
waspada di musim hujan ini, apalagi bagi warga yang 
tinggal di dekat tebing atau lokasi rawan terjadinya 
longsor yang dapat membahayakan nyawa.

Ketika disinggung terkait pembentukan tim 
kesiapsiagaan bencana di wilayah-wilayah yang 
termasuk dalam zona merah. Wahyu mengaku 
berdasarkan laporan dari para camat yang sesuai 
instruksi Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, 
agar setiap kecamatan untuk membentuk tim 
kesiapsiagaan bencana dengan melibatkan seluruh 
stakeholder di masing-masing kecamatan tersebut.

“Sudah ada semua tim kesiapsiagaan atau Satgas 
Bencana di kecamatan-kecamatan yang masuk 
dalam zona merah bencana ini,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, bencana longsor terjadi 
pada akhir pekan lalu di Kampung Cileuweung 
RT 13/7, Desa Bojong Timur, Kecamatan Bojong, 
dan mengakibatkan satu villa serta dua bangunan 
lainnya rusak parah diterjang longsor dari ketinggian 
30 meter.

Tak hanya itu, beberapa hari lalu juga di wilayah 
Pondok Salam tepatnya di Desa Gurudug terjadi 
banjir yang merendam sejumlah rumah warga akibat 
meluapnya air Sungai Ciherang. Beruntung, dalam dua 
kejadian ini tak ada korban jiwa. (bbs/rie)

Polsek Pondok Gede Tangkap 3 Pengedar Sabu

HUMAS POLRES METRO BEKASI

EKSPOSE : Kapolsek Pondok Gede, Kompol Hersiantony meliris tersangka pengedar naskorba jenis sabu yang ditangkap di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.

Camat Perjuangkan Tambelang 
Kecamatan Bersekah

TAMBELANG – Camat Tambelang, Firzawati 
membangun Kecamatan Tambelang dengan 
mengusung program Bersih, Sehat dan Barokah 
(Bersekah). Tagline tersebut merupakan suatu 
wujudunya yang ingin Tambelang menjadi wilayah 
bersih dan sehat.

“Saya membuat tagline Bersih Sehat dan Barokah. 
Hal tersebut dilakukan mengingat adanya intruksi 
dari Bupati Bekasi, bagaimana merubah wilayah 
perdesaan menjadi lebih bersih dan sehat,” kata 
Firzawati. 

Menurut dia, jadi bagaimana wilayah yang tadinya 
perdesaan, kurang tertata menjadi lebih bersih, lebih 
sehat dan barokah. Artinya barokah ini masyarakatnya 
memiliki kemampuan secara ekonomi. Untuk berdaya 
secara ekonomi, bisa menghidupi biaya keluarganya 
sendiri dan mendapatkan penghidupan yang layak. 
“Untuk mewujudkan semua itu kami akan memulai 
dengan melakukan pembersihan lingkungan, 
menjaga kebersihan, kemudian menjalankan 
program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Apa 
yang dilakukan ini sebagai simutan dari program 
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi,” 
tuturnya.  “Jadi kita hanya memfokuskan agar apa-
apa yang diharapkan oleh bupati bisa dirasakan di 
kecamatan Tambelang,” sambungnya.  

Firzawati pun akan menenkan ke setiap desa 
yang ada di Kecamatan Tambelang agar bisa 
memanfatkan anggaran desa agar bisa mengarah 
ke program Bersih Sehat dan Barokah. Dia 
memastikan, program ini sudah mulai di jalankan. 

“Sejak kemarin sudah kita mulai. Pelan-pelan kita 
sudah berbenah. Saya meminta kepada kepala desa 
untuk bisa mendukung program ini, agar setiap 
desa punya muatan yang sama. Sehingga nanti 
hasilnya bisa sama (merata),” paparnya. (har)

BERSEKAH

KARAWANG – Anggota 
DPR RI, Vera Febyanthy 
m e n e k a n k a n  p e r l u nya 
meluruskan pemahaman 
aliran ideologi. Yang ber-
tentangan dengan hukum 
dan 4 pilar Kebangsaan, 
seperti King Of the King 
yang muncul di Kabupaten 
Karawang. 

“Paham aliran seperti 
Sunda Empire, King of the 
King dan lainnya, itu harus 
diluruskam. Bahwa kita itu 
hanya menganut kepada 
adanya satu kepala negara 
yaitu presiden,” ucapnya 
kepada KBE, kemarin. 

Dikatakannya, masyara-
kat perlu memahami baga-
iamana pentingnya 4 pi-
lar kebangsaan MPR RI 
ini bisa masuk ke tingkat 
perdesaan. Masyarakat ha-
rus mengetahui landasan-
landasan undang-undang 
dasar, kebhinekaan tung-
gal ika, dan juga bagaima-

na mengetahui adanya 
paham-paham aliran me-
nyimpang. 

“Mengenai King of the King 
di Karawang yang melibat-
kan ASN. Tugas kita datang 
ke sini untuk menyampai-
kan bahwa janganlah kita 
membuat sesuatu yang 
diluar dari jalur hukum,” 
tuturnya. 

Oleh karenanya, dibutuh-
kan peran anggota DPR 
bertemu langsung dengan 
masyarakatnya melakukan 
sosialisasi bahwa pemaha-
man itu harus diluruskam. 

“King o f  the  King  i tu 
bagaimana mereka eksis-
tensinya supaya eksis, seb-
etulnya tidak perlu dilaku-
kan. Kami sebagai wakil 
rakyat  untuk menyam-
paikan di Karawang ini 
yang harus diluruskan,” 
tegasnya. 

Lanjutnya, dirinya ber-
harap pemkab Karawang 

melakukan penyuluhan 
untuk mencari akar ma-
salah, mengapa itu bisa ter-
jadi bagaimana pemaha-
man mereka sampai seperti 
itu. “Bukan hanya kepada 

pemkab Karawang saja teta-
pi juga kepada semua ma-
syarakat dan tokoh khusus-
nya anggota DPRD tingkat 
kabupaten provinsi dan 
DPR RI untuk turun me-

nyampaikan, untuk melu-
ruskan bahwa aliran aliran 
itu jangan diikuti, dengan 
menekankan pemahaman 4 
pilar Kebangsaan, ini sangat 
penting,” pungkasnya. (gie)

YOGIE/KARAWANG BEKASI EKSPRES

SOSIALISASI : Anggota DPR RI, Vera Febyanthy memberikan pemahaman soal 4 pilar kebangsaan di Ke-
camatan Pedes, kemarin.

Vera : Diluruskan Dengan 
4 Pilar Kebangsaan
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GARUT - Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan (Mendikbud) 
Nadiem Anwar Makarim 
memberikan keleluasaan 
dalam penggunaan bantuan 
operasional sekolah (BOS). 
Diantaranya diperkenankan 
menggunakan dana BOS untuk 
honorer maksimal hingga 50 
persen.

”Boleh. Kalau memang harus 
dipergunakan separuh (50 
persen, Red) untuk membayar 
gaji honorer tidak apa-apa. 
Asal jelas ya. Dan mulai tahun 
ini, ada kewenangan khusus 
yang diberikan kepada kepala 
sekolah dalam pengelolaan 
dana BOS,” kata Nadiem 
sebagaimana dilansir dari 
FIN (Grup Radar Garut).

Kepala SMPN 1 Tarogong 

Kaler, Kabupaten Garut, 
Ahmad Hanafiyah, menyambut 
baik kebijakan Mendikbud 
tersebut. Dia mengatakan, 
dengan adanya regulasi baru 
dalam penggunaan dana BOS 
dinilai bisa lebih memudahkan 
sekolah dalam pengelolaan 
anggaran sesuai dengan 
kebutuhan.

”Dengan itu saya kira jadi lebih 
leluasa mengelola keuangan 
BOS di sekolah. Bagi aspek di 
samping untuk honor karena 
di atas rata-rata 30 persen 
honorer, di selatan bisa sampai 
50 persen. Sekarang bisa lebih 
leluasa seusai kebutuhan, jadi 
tidak kaku lagi. Kalau dulu 
kan kaku, buku harus harga 
sekian, multimedia maksimal 
satu buah tidak boleh lebih 

dari Rp 10 juta, proyektor 
tidak boleh lebih dari satu, 

sekarang sekolah tidak ragu 
lagi, tidak takut lagi berkaitan 

dengan pertanggungjawaban,” 
katanya.

Tidak hanya itu, penggunaan 
dana BOS nantinya tidak 
terlalu kaku dengan aturan 
spesifikasi perbelanjaan, tetapi 
sekolah memiliki kewenangan 
untuk menyesuaikan dengan 
kebutuhan.

”Jadi penggunaan lebih 
berorientasi pada apa 
kebutuhan sekolah, tinggal 
perencanaan sekolah yang 
baik,” katanya.

Saat ini, besaran bos per 
tahun dihitung Rp 1,1 juta 
per peserta didik. Dalam 
pemanfaatannya sementara 
ini dinilai terlalu kaku dan 
kurang tidak berorientasi 
kepada kebutuhan sekolah. 
(erf)

BANTUAN SEMBAKO

CIAMIS - Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Kabupaten Ciamis 
mencatat dari tahun 2019 
sampai 2020 kasus Tuberkulosis 
(TBC) ditemukan pada sekitar 
1000 orang.

Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Ciamis, dr. Yoyo 
M. M.Kes.m mengatakan kasus 
TBC di Ciamis terbilang tinggi. 
Bahkan, di Ciamis ditemukan 
kasus TB MDR (Multidrug-
Resistant Tuberculosis (MDR 
TB) dan TB XDR (Extensively 

Drug Resistant Tuberculosis). 
Dua jenis TB ini termasuk 
kategori TB yang tidak 
biasa.

Dua jenis TB itu tidak bisa 
diobati dengan obat yang 
tersedia di puskesmas, karena 
sudah kebal oleh obat-obat 
puskesmas.

“Jadi kita ada tiga kasus 
untuk TB XDR dan TB MDR 
kurang lebih ada 70 kasus. 
Untuk data meninggal tepatnya 
kita lihat dulu, tapi untuk yang 

pengobatan banyak,” ujarnya, 
Selasa (11/02).

Ia menambahkan untuk 
penanganan TB MDR dan TB 
XDR diarahkan ke RS Hasan 
Sadikin Bandung.

“ Selain mengirimkan 
pasien, kita juga mengirimkan 
tim untuk pendampingan 
pengobatan selama pulang dari 
RS Hasan Sadikin Bandung. Baik 
dokternya, laboratoriumnya, 
maupun perawat kesehatan 
masyarakat,” ucapnya.

Dia mengaku telah 
melakukan sosialisasi soal 
bahaya penyakit TBC. 
Termasuk agar masyarakat 
memeriksakan kesehatannya 
ke puskesmas terdekat.

“Jadi, perlu disampaikan 
bahwa yang kena TB ini di usia 
produktif di antara 15 sampai 
45 tahun. Perlu dipahami 
masyarakat juga, bahwa 
penyakit infeksi itu bukan 
karena turunan,” jelasnya.

Yoyo juga mengimbau 

masyarakat harus selalu 
menjaga kesehatan, salah 
satunya pola hidup sehat dan 
bersih. Mereka harus menjaga 
lingkungan sekitar tetap 
bersih, sehingga terhindar dari 
berbagai penyakit berbahaya 
atau menular.

”Masyarakat harus menjaga 
kesehatan pola kehidupan 
yang baik jaga lingkungan 
agar terhindar dari penyakit 
menular,” pungkasnya.
(mg2)

Kasus TBC di Ciamis Tinggi

Lebih dari 2 Ribu KPM 
BPNT Gagal Burekol

GARUT – Kendala teknis adanya penerima 
bantuan pangan non tunai (BPNT) yang namanya 
terdaftar namun tidak pernah cair sejak awal, 
dibenarkan oleh TKSK Garut, Jawa Barat.

H Dedeng Hamam, Ketua Koordinator 
Paguyuban TKSK (Tenaga Kesejahteraan 
Sosial Kecamatan) Kabupaten Garut, 
menyebut kendala teknis itu dengan gagal 
burekol (buka rekening kolektif ).

Menurut Dedeng, di Kabupaten Garut 
ada sebanyak 2 ribu lebih KPM (keluarga 
penerima manfaat) yang gagal burekol.

“Betul sekitar 2 ribu lebih KKS gagal 
burekol karena NIK dan nama tidak 
sesuai,” katanya, Selasa (11/02).

Akibatnya kata H Dedeng, saldo KPM 
yang gagal burekol sejak awal program 
BPNT itu hangus dan kembali ke negara. 
Terutama saldo tahun 2018 sampai 2019.

Untuk mengatasi kendala tersebut 
pihaknya saat ini tengah berupaya untuk 
mengecek dan melakukan update data.

“Sekarang sedang cek keberadaan KPM yang 
belum tersalurkan KKS-nya, dan harus update. 
Bulan ini sedang diakses ke pusat,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, di Desa Salakuray, 
Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut 
terdapat puluhan KPM BPNT yang gagal burekol.

Berdasarkan informasi Kasi Kesra Desa 
Salakuray, Restu, puluhan KPM itu terdaftar 
namanya tapi sejak awal tidak pernah cair.(fer)

Penggunaan Dana BOS Lebih Leluasa

GARUT – Siswi sekolah 
dasar (SD) warga Kecamatan 
Leuwigoong, Kabupaten 
Garut, korban pencabulan 
oleh AB kakek berusia 63 
tahun, menjalani pemeriksaan 
medis, Selasa (11/02). Dalam 
pemeriksaan medis tersebut, 

korban didampingi oleh 
Kepolisian dan ayah korban.

Berdasarkan keterangan 
Enok, nenek korban, diduga 
cucunya itu dicabuli saat 
pulang mengaji pada Kamis 
malam (06/02). Korban dibawa 
ke rumah kosong yang tak jauh 

dari lokasi rumah kontrakan 
orang tua korban.

Di rumah kosong itulah kata 
Enok, korban ditelanjangi dan 
diperlakukan tak senonoh oleh 
pelaku. Pada saat melakukan 
perbuatan bejad itu, istri AB 
(pelaku), justru memergoki 

suaminya. Kemudian istri AB 
yang melaporkan perbuatan 
suaminya itu kepada RW 
setempat.

“ Saya menangis ketika 
menerima telepon terkait 
cucu saya dicabuli oleh 
kakek-kakek tak bermoral. 

Saya pun bersama anak saya 
dari Bandung, bergegas pulang 
untuk menjenguk. Kasus 
pencabulan itu saat ini sedang 
ditangani oleh kepolisian,” kata 
Enok, Selasa (11/02).

Enok merasa sangat sedih 
melihat kenyataan tersebut. 

Apalagi mengingat bahwa 
cucunya itu sudah tidak lagi 
memiliki ibu (piatu). “Ibu 
kandungnya sudah lama 
meninggal dunia akibat 
kecelakaan,” kata Enok.

Kusnadi Hermawan Kepala 
Desa di Kecamatan Leuwigoong 

bersama perangkatnya, Selasa 
(11/2) menjenguk korban 
dan keluarganya untuk 
menyampaikan keprihatinan 
dan memberi dukungan moril. 
Tampak juga kepala sekolah dan 
para guru korban menjenguk 
ke rumahnya. (pap) 

AB Diduga Cabuli Korban Saat Pulang Mengaji

MENERIMA: Keluarga Penerima Manfaat (KPM) antre 
untuk menerima sembako dari program BPNT. 

TINGGI: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis menyebut bahwa kasus TBC di Kabupaten Ciamis terbilang tinggi. Bahkan ada dua jenis penyakit 
TBC yang tidak biasa di Ciamis. Dua jenis TBC ini tidak bisa diobati dengan obat yang tersedia di Puskesmas, karena sudah kebal dari obat-obatan.

AhMAD hANAfIyAh
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Tjahjo: Tata 
Kelolanya Bagus 

BATAM – Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Barat  kembali 
meraih predikat A pada hasil 
evaluasi Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP) Tahun Anggaran 2019 
yang dikeluarkan Kemen-
terian Pendayaguna-
an Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi. 

SAKIP dengan 
predikat sangat 
memuaskan ini 
menjadi hatt-
rick bagi Pem-
prov Jabar. Se-
bab, ini merupa-
kan kali ketiga 
diperoleh setelah 
sebelumnya, Jabar 
meraih predikat A pada 
SAKIP 2017 dan 2018.

Wakil Gubernur Uu Ruzhanul 
Ulum pun menerima penghar-
gaan itu langsung dari Mente-
ri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokra-
si Tjahjo Kumolo  di Kota Batam, 
Kepulauan Riau, Senin (10/2/20).

  Untuk diketahui, Jawa Barat 
menjadi satu-satunya provinsi 
di Wilayah I  Indonesia yang 
mendapatkan penghargaan 
tertinggi dalam hal kinerja akun-
tabilitas dan kinerja pemerin-
tahan 2019. 

Wilayah I terdiri dari Provin-
si Aceh, Sumatera Utara, Su-
matera Barat, Riau, Kepulauan 
Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka 
Belitung, Banten, Sumatera 
Selatan, dan Jawa Barat.  

”Capaian ini menunjukkan 
tingkat efektivitas dan efisien-
si anggaran dibandingkan 
capaian kinerja, 
kualitas pem-
bangunan budaya 
birokrasi, dan pe-
nyelenggaraan 

pemerintah berorientasi hasil, 
sangat memuaskan,” papar Uu 
usai menerima penghargaan. 

Wagub Uu sangat bersyukur 
atas sukses mempertahankan 
prestasi predikat A SAKIP. Kang 
Uu mengucapkan terima kasih 
kepada seluruh ASN baik di 
lingkungan Pemprov Jabar dan 
seluruh kabupaten/kota.

”Peringkat A ini berat, kare-
na posisi Jabar adalah 

mempertahankan. Ini 
anugerah yang sang-

at luar biasa, ter-
nyata Pemprov 
bersama Kang 
Emil (sapaan 
akrab Ridwan 
Kamil) dan apa-

ratnya bisa mem-
pertahankan (pre-

stasi),” jelas Uu 
sambil menambah-

kan, penghargaan ter-
sebut juga atas kontribusi 

ASN di kabupaten dan kota. 
Selain mendapat predikat A 

untuk tingkat provinsi, 21 kota 
dan kabupaten di Jabar men-
dapatkan predikat B. Masing-ma-
sing Kabupaten Tasikmalaya, 
Kabupaten Karawang, Kabu-
paten Bekasi, Kabupaten Cianjur, 
Kabupaten Purwakarta, Kabu-
paten Indramayu, Kabupaten 
Sukabumi, Kabupaten Pang-
andaran, Kabupaten Bandung 

Jabar Hattrick SAKIP A 

”Capaian ini menunjukkan tingkat 
efektivitas dan efisiensi anggaran 

dibandingkan capaian kinerja, 
kualitas pembangunan budaya 

birokrasi, dan penyelenggaraan 
pemerintah berorientasi hasil, 

sangat memuaskan” 

Barat, Kabupaten Cirebon, 
Kabupaten Kuningan, Kota Ci-
mahi, Kabupaten Bogor, Kabu-
paten Ciamis, Kota Bekasi, 
Kabupaten Subang, Kabupaten 
Majalengka, Kota Banjar, Kota 
Cirebon, Kota Depok, dan Ka-
bupaten Sumedang.

Sedangkan enam daerah la-
innya mendapatkan predikat 
BB, yakni Kabupaten Bandung, 
Kabupaten Garut, Kota Bogor, 

Kota Tasikmalaya, Kota Suka-
bumi, dan Kota Bandung.

Menurut Menpan RB Tjahjo 
Kumolo, tata kelola pemerin-
tahan di Pemda Provinsi Jabar 
sudah baik. Metode koordina-
si dengan kota dan kabupaten 
terutama dalam penyusunan 
program pembangunan memi-
liki output jelas. 

”Jawa Barat memang tata kel-
olanya bagus,” imbuh Tjahjo 
ditemui usai acara.

T j a h j o 
pun me-
rinci apa 
saja fak-
tor yang 
membu-
at SAKIP 
Jabar ce-
merlang. 
” P a k 
G u -
b e r n u r 
(Ridwan 
Kamil, Red) 
cukup baik 
dalam rangka 
m e n y u s u n 
anggaran, me-
nyusun kebijakan 

perencanaan program provinsi, 
kota dan kabupaten. Dia undang 
semua wali kota bupati, mana 
yang harus dioptimalkan. Sehing-
ga outputnya jelas,” urai Tjahjo. 

Melalui SAKIP, pihaknya 
mendorong inst ansi pemerin-
tah untuk fokus pada penca-
paian prioritas pembangunan 
nasional melalui perencanaan 
dan penganggaran yang terin-
tegrasi, efektif, efisien, serta 
monitoring dan evaluasi has-
il-hasil pembangunan yang 
dilakukan secara konsisten dan 
berkala. 

Berdasarkan evaluasi SAKIP 
yang dilakukan Kementerian 
PANRB, kemudian dilakukan 
pengkategorian dengan tujuan 
untuk memetakan tingkat efek-
tivitas dan efisiensi penggunaan 
anggaran instansi pemerintah.

M e n t e r i 
Tjahjo pun 

m e n g -
apresi-
asi ca-
p a i a n 
peme-
rintah 
prov-

insi maupun kabupaten/kota 
yang mendapatkan predikat 
BB dan A. Sebab, dianggap 
bersungguh-sungguh melaku-
kan berbagai upaya perbaikan. 
Outputnya, tercipta penggu-
naan anggaran yang lebih 
efektif dan efisien. 

Kendati demikian, nilai tersebut 
bukan berarti tidak ada ruang 
untuk perbaikan. Diharapkan 
pemerintah daerah dengan pre-
dikat BB dan A dapat mulai ber-
fokus pada implementasi Perfor-
mance Based Organization, 
termasuk upaya menciptakan 
reward dan punishment yang 
berdasar pada aspek kinerja.

Untuk diketahui, SAKIP mer-
upakan penilaian kinerja pe-
merintah daerah baik provinsi 
dan kabupaten kota yang dini-
lai oleh Kemenpan RB. Predikat 
AA dengan skor 90-100 sangat 
memuaskan, predikat A skor 
80-90 memuaskan, predikat BB 
skor 70-80 sangat baik, predikat 
B skor 60-70 baik, predikat CC 
skor 50-60 cukup, predikat C 
skor 30-50 kurang, dan predikat 
D skor 0-30 sangat kurang. 

Hattrick SAKIP ini melengka-
pi prestasi sebelumnya yakni 
delapan kali berturut-turut atau 
dobel quattrick opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) 
dari Badan Pemeriksa Keu-

angan (BPK) RI. (adv/rie)

RAIH HATTRICK: 
Wakil Gubernur 
Uu Ruzhanul Ulum 
menerima sertifikat 
Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) 
Tahun Anggaran 
2019 di Radisson 
Golf & Convention 
Center, Bukit Indah 
Sukajadi Residential 
Area, Kota Batam, 
Kepulauan Riau, 
Senin (10/2/20).

KERJA BERSAMA: Inspektur Provinsi Jawa Barat, Ferry Sofwan Arif (kedua dari kiri), Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dan Kepala Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat Nanin Adam usai menerima sertifikat Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2019 di Radisson Golf & Convention Center, Bukit Indah Sukajadi Residential Area, Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (10/2/20).



Pemberlakuan E-Tilang 
Tunggu Kebijakan

BANDUNG – Dinas Komunikasi dan Infor-
masi (Diskominfo) Kota Bandung siap meny-
esuaikan jika kebijakan E-Tilang diberlakukan. 
Namun hingga saat ini Diskominfo belum 
menerima arahan dari pimpinan. Sehingga 
Bandung belum memberlakukan kebijakan 
tersebut.

Kepala Seksi Manajemen Perangkat Keraa 
Diskominfo Furqon Hanafi mengatakan, jika 
diberlakukan kebijakan E-Tilang, maka Disko-
minfo hanya sebagai pendukung dalam 
penambahan aplikasi perlengkapan yang 
dibutuhkan secara teknis.

”Sepertinya sudah ada obrolan tapi sifatnya 
belum resmi. Kalau jadi diberlakukan, kami 
hanya mendukung dengan kemampuan dari 
sisi teknis dan peraturan,” kata Furqon, di Balai 
Kota Bandung, jalan Wastu Kencana, Selasa 
(11/2).

Menurutnya, secara teknis, untuk memberla-
kukan aturan tersebut diperlukan alat canggih 
yang bisa membaca plat nomor kendaraan. 
Tidak hanya itu, diperlukan juga server yang 
bisa menyimpan data secara masif dan juga 
mekanisme beserta sistematikanya. 

”Jika diberlakukan, kami harus pastikan 
menggunakan CCTV yang eksisting. Diskomin-
fo sebagai suporting harus meningkatkan 
fungsi alat agar lebih smart dan intelijen lagi 
yang bisa membaca dan menangkap kendara-
an lebih jelas,” terangnya.

Furqon mengaku, pihaknya sudah 
mengembangkan Technology Intelligents 
Video Analitic, dimana alat ini bisa memantau 
secara otomatis dalam dua hal yakni VCL dan 
Vehicle Count, sejak awal tahun 2020.
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ISTIMEWA

ISTIMEWA

PAPARKAN ATURAN: Kepala Bidang Pengendalian Transportasi Dishub Kota Bandung, Asep Kuswara 
memaparkan terkait aturan sanksi yang akan diberlakukan kepada para pelanggar parkir.

ISTIMEWA

PROGRAM BERJALAN: Wali Kota Bandung Oded M. danial meninjau pelaksanaan Program Kang Pisman di wilayah 
RW. 01 Kaum Kidul Jalan Rumah Sakit Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cinambo Selasa (11/2).

ISTIMEWA

TINJAU TEMPAT: Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulayana didampingi Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung, Yayan A. Brillyana meninjau langsung lokasi tempat pelaksanaan SKD CPNS. 

ILUSTRASI

Sapras Pendukung 
Sudah Aman 
untuk Digunakan 

BANDUNG – Pemerintah 
Kota (Pemkot) Bandung siap 
melaksanakan tes Seleksi Ke-

mampuan Dasar (SKD) Calon 
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 
di Graha Batununggal, 12-13 
Februari ini. Untuk memas-
tikan kesiapan itu, Wakil 
Wali Kota Bandung, Yana 
Mulayana bersama Kepala 
Badan Kepegawaian, Pendi-
dikan dan Pelatihan (BKPP) 

Kota Bandung, Yayan A. Bril-
lyana meninjau langsung 
lokasi tes. Peninjauan dia-
wali dari registrasi, absen, 
penyetakan kartu ujian, kom-
puter untuk peserta hingga 
tempat “body checking”. 

Dari hasil peninjauan ter-
sebut, Yana memastikan jika 

Pemkot Bandung siap melaks-
anakan tes seleksi CPNS. Pa-
salnya, SDM sampai infra-
struktur mulai dari internet 
dan sebagainya siap diguna-
kan oleh para peserta. 

”Ke sini memastikan untuk 
besok dipersiapkan dengan baik. 
Mulai dari infrastrukturnya se-

perti gedung, internet, toilet dan 
sebagainya. Kita sudah mini-
malisasi hal yang tidak diingin-
kan, mudah-mudahan tidak 
terjadi. Listrik juga didukung 
menggunakan genset. Kita pas-
tikan besok tidak ada kendala,” 
ujarnya, Selasa (11/2). 

Pemkot Siap Gelar SKD CPNS

     Baca Pemkot... Hal 10     Baca Pemberlakuan... Hal 10

LALU LINTAS

BEKASI - Acara Regional 
Public Launching Honda BeAT 
di Summarecon Mall Bekasi, 
(8/2) tidak hanya dimeriahkan 
oleh penampilan bintang tamu 
dari Endah n Resa, Kuburan 
Band, dan Abirama. PT Daya 
Adicipta Motora (DAM) selaku 
Main Dealer Sepeda Motor dan 
Suku Cadang Honda di Jawa 
Barat juga menggelar acara 
untuk komunitas dengan tema 

“Nongkrong Bareng BeAT”.
Acara Nonkrong Bareng BeAT 

ini diikuti oleh 100 bikers dari 
para pengguna Honda BeAT 
yang tergabung di Paguyuban 
Motor Honda Bekasi (PMHB) 
dan Paguyuban Honda 
Kabupaten Bekasi (PHOKI). 
Aktivitas diawali dengan City 
Rolling dengan menempuh 
jarak 42 km dan finish di 
Summarecon Mall Bekasi 

sambil pengkampanyekan 
sosialiasi #Cari_Aman dalam 
berkendara.

Tiba di lokasi, para pengguna 
Honda BeAT diajak untuk 
berkompetisi dress up yang 
terbagi ke dalam 2 (dua) kategori 
yakni Sporti dan Street. Mereka 
juga diajak untuk mencoba 
langsung All New Honda BeAT 
Series di area test ride.

Ajak 
Pengguna 

BeAT Kumpul 
Bareng      Baca DAM... Hal 10

BANDUNG – Program ug-
gulan penanggulangan sam-
pah di Kota Bandung Kurangi, 
Pisahkan dan Manfaatkan 
(Kang Pisman) telah mampu 
mendanai kegiatan Posyandu 
di RW. 01 Kaum Kidul Jalan 
Rumah Sakit Kelurahan Su-
kamulya Kecamatan Cinam-
bo Kota Bandung. Itu mem-
buktikan Kang Pisman mam-
pu menggerakan kegiatan 
sosial.

Hal ini terungkap saat Wali 
Kota Bandung, Oded M. Da-

nial meninjau pelaksanaan 
Kang Pisman di wilayah ter-
sebut. Dimana di sana warga 
sudah memanfaatkan sampah 
menjadi barang kerajinan. 
Hasilnya keuntungan pen-
jualan, warga memanfaatkan 
untuk mendanai kegiatan 
Posyandu. Tak hanya itu, ke-
untungan penjualan juga 
disalurkan untuk donasi ke-
pada warga kurang mampu.

Wali Kota Bandung, Oded 
M. Danial sangat mengapre-
siasi keseriusan yang dilaku-

kan warga tersebut. Hal itu 
menunjukan warga terus 
berinovasi untuk mengatasi 
masalah sampah di Kota 
Bandung dengan mengolah-
nya menjadi pundi- pundi 
rupiah dan dikelola untuk 
kepentingan masyarakat se-
tempat. 

”Hal ini menjadi tolak ukur 
bahwa kesuksesan Kang Pis-
man tidak lepas dari peran 
lembaga atau organisasi yang 
dekat dengan masyarakat. 
Penerapan program kang 

Pisman di wilayah, tidak bisa 
dilakukan hanya oleh satu 
kelembagaan sosial yang ada 
di masyarakat saja. Namun 
harus bersinergi dan kolabo-
rasi antar kelembagaan lain 
yang ada dalam masyarakat 
menjadi satu keharusan dan 
tanggung jawab bersama,” 
jelas Oded saat mengunjungi 
RW. 01 Kaum Kidul Jalan Ru-
mah Sakit Kelurahan Sukam-
ulya Kecamatan Cinambo 
Selasa (11/2).

’Kang Pisman’ Bantu Warga Tak Mampu

BANDUNG – Dinas Per-
hubungan (Dishub) Kota 
Bandung masih menggo-
dok rancagan Peraturan 
Daerah (Perda) pendere-
kan bagi kendaraan yang 
parkir sembarangan. Selain 
menegakan ketertiban 
berlalulintas, aturan ini 
disiapkan sebagai langkah 
untuk mengurangi kema-
cetan.

Kepala Bidang Pengen-
dalian Transportasi Dishub 
Kota Bandung, Asep Kus-
wara menyatakan bahwa 
tujuan dari aturan tersebut 
tak lain guna memberikan 
efek jera kepada para 
pengendara yang kerap 
memarkir kendaraan di 
sembarang tempat.

”Di awal kita inovasi pe-

nempelan stiker tapi tidak 
ada efek jera. Dengan 
menggembok juga tidak 
ada efek jera. Malah dengan 
gembok ini juga kami dua 
kali kerja karena setelah 
digembok pelanggarnya 
datang hanya buat surat 
perjanjian terus kami da-
tang lagi buka gembok. 
Terus cabut pentil juga 
sama tidak ada efek jera,” 
ucap Asep di Balai Kota 
Bandung, Jalan Wastukan-
cana, Selasa (11/2).

Asep menuturkan, dalam 
rancangan aturan derek 
yang tengah digodok ter-
sebut tidak hanya memin-
dahkan kendaraan ke 
tempat penampungan 
sementara, yang kini sudah 
dipersiapkan di area Leu-

wipanjang. Namun, juga 
memberlakukan sejumlah 
denda yang harus dibay-
arkan oleh pelanggar.

Sebagai rancangan awal-
nya, bagi pelanggar ken-
daraan roda dua atau 
roda tiga dikenai denda 
sebesar Rp245.000 per 
tindakan dengan ditambah 
biaya inap Rp136.000 per 
malam. Kemudian bagi 
mobil atau roda empat 
dijatuhi denda pertindakan 
pelanggaran sebesar 
Rp525.000 dan biaya inap 
Rp304.000 per malam. Ke-
mudian kendaraan yang 
lebih dari roda empat di-
denda Rp1.050.000 per 
tindakan dan biaya inap 
per malamnya Rp. 124.000.

Dishub Godok Aturan Derek 
Kendaraan Parkir Sembarangan 

     Baca Dishub... Hal 10

     Baca ’Kang... Hal 10

DAM_Nongkrong Bareng 
BeAT: General Manager 
Motorcycle Sales, 
Marketing, & Logistic 
DAM Lerri Gunawan, 
didampingi oleh 
Promotion Dept. Head 
DAM Demmy Firmansyah 
melepas keberangkatan 
seluruh peserta city 
rolling di acar Nongkrong 
Bareng BeAT, (9/2).



”Intinya mang Oded pro-
gram turun ke masyarakat, 
ingin melihat progress per-
gerakan dari kang pisman. 
Kehadiran mang Oded se-
bagai walikota ke masyara-
kat bertujuan sebagai spi-
rit bagi mereka agar tetap 
semangat. Saya akan terus 
terjun kemasyarakatan te-
rus 1584 RW, ini masih 
belum banyak,” imbuhnya.

Selain itu, RW 01 Kaum 

Kidul merupakan percon-
tohan hingga melahirkan 
Duta Kang Pisman. Adanya 
Duta kang Pisman diha-
rapkan dapat menjadi 
penggerak dalam mengam-
panyekan peduli ling-
kungan. Sebab, sejauh ini 
kendala dalam Program 
tersebut adalah kesadaran 
masyarakat itu sendiri. 

”Menyadarkan masyara-
kat melalui edukasi, so-
sialisasi itu penting. Ke-
tika ada masyarakat ada 
pemicu, biasanya berjalan 

bagus. Kaderisasi (Duta 
Kang Pisman) dalam RW. 
01 Kecamatan Cinambo 
itu menjadi contoh dalam 
parameter suksesnya pro-
gram ini berjalan Baik, dan 
wajib hukumnya diterap-
kan di semua kecamatan,” 
terangnya. 

Sementara itu, Camat 
Kecamatan Cinambo, Dan-
ni Sani menuturkan, saat 
ini warganya terus memak-
simalkan Kang Pisman di 
Kecamatan Cinambo. Di 
wilayahnya, Kang Pisman 

sebagai sarana edukasi, 
program aplikatif yang 
langsung menyentuh ma-
syarakat dalam menjaga 
lingkungan yang bersih

”Slogan Kota Bandung 
sebagai kota kembang 
bisa dimaksimalkan. Ke-
camatan Cinambo yang 
terdiri dari 103 RT dan 25 
RW, Insyaallah dengan 
hadirnya Kang Pisman 
menggugah warga untuk 
menjaga lingkungan yang 
nyaman, bersih dan sehat,” 
pungkasnya.(mg2/ziz)

”Angka itu masih se-
mentara yang ada di Ra-
perda (Rancangan Pera-
turan Daerah) dan sudah 
b e rd a s a rk a n  k aj i a n . 
Kami di sini bukan untuk 
mencari PAD tapi mem-
berikan efek jera,” tegas-
nya.

Guna menghindari ada-
nya penyimpangan, sam-

bung Asep, pelanggar 
yang ditindak tidak mem-
bayar dendanya kepada 
petugas. Namun, harus 
menyetorkannya kepada 
salah satu bank. Bahkan 
untuk mengurusi pelang-
garannya pun melalui 
sebuah aplikasi khusus.

”Sebelum Perda derek 
keluar kami siapkan ap-
likasi. Misalnya kalau 
diderek itu kami akan 
berikan informasi ke 

warung terdekat atau ke 
tempat yang terlihat. 
Kami buat aplikasi nan-
ti pelanggar itu harus 
pakai aplikasi itu, ke-
mudian bayarnya ke BJB, 
jadi cashless untuk men-
ghindari yang tidak di-
inginkan,” bebernya.

Dia memaparkan, ma-
syarakat harus lebih 
jeli menggunakan tempat 
parkir.  Selain tempat 
parkir resmi yang dilen-

gkapi dengan petugas, 
juga harus memperha-
tikan rambu-rambu di 
sekitar lokasi parkir.

”Contohnya seperti di 
dekat RSHS, Cikapayang, 
Dipatiukur dan banyak 
lagi yang biasa kami ter-
tibkan. Menurut hemat 
kami itu (derek) adalah 
hal positif dalam rangka 
penertiban parkir yang 
menghambat lalu lintas,” 
pungkasnya.(mg2/ziz)

Dia juga memastikn in-
ternet atau provider yang 

digunakan tidak ada ken-
dala.  Karena Pemkot 
Bandung menggunakan dua 
provider. 

”Internet di ‘back up’ dua 

provider atau dua jaringan, 
Insyaallah tidak ada kendala,” 
katanya. 

Sementara itu, Kepala Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan (BKPP) Kota 
Bandung, Yayan A. Brillyana 
mengatakan, pelaksanaan tes 
CPNS Pemkot Bandung ada 
lima sesi. Setiap sesinya diik-

Usai melakukan test ride, 
seluruh peserta menda-
patkan sosialisai seputar 
teknologi-teknologi terbaru 
All New Honda BeAT, so-
sialisasi rangka All New 
Honda BeAT series yang 
telah menggunakan rang-
ka baru berteknologi eSAF 
(enhanced Smart Archi-
tecture Frame).

General Manager Motor-
cycle Sales, Marketing, & 
Logistic DAM, Lerri Gu-

nawan mengaku, kegita-
na ini dilakukan karena 
pihaknya ingin mengajak 
para pengguna Honda BeAT 
untuk merasakan keme-
riahan Launching Honda 
BeAT sambil berkumpul 
antar sesama bikers. 

”Melalui beragam acara 
yang sudah disediakan, 
kami berharap ini men-
jadi ajang sharing dan 
diskusi sekaligus silatu-
rahmi antar pengguna 
sepeda motor Honda,” 
kata Lerri, melalui siaran 
tertulisnya.

Menurutnya, All New 
Honda BeAT series memi-
liki perubahan platform 
secara keseluruhan dengan 
mesin dan rangka baru, 
serta desain, performa dan 
fitur terbaru. 

”Generasi terbarunya 
kini hadir dengan desain 
yang semakin compact dan 
stylish, didukung rangka 
baru eSAF yang lincah dan 
mudah dikendalikan, me-
sin berperforma tinggi, irit, 
serta dapat mengekspre-
sikan keceriaan pengguna,” 
pungkasnya.(rls/ziz)

Saat ini, lanjutnya, di 
Bandung ada sebanyak 227 
CCTV yang terpasang di 88 
titik. Namun, jika E-Tilang 
diberlakukan, maka harus 
ada penambahan CCTV. 
Sebab, banyak lokasi rawan 
pelanggaran. 

”Kalaupun dipasang dise-

tiap persimpangan di per-
kotaan saja harus mencakup 
empat arah. Misalkan tiga 
sampai empat CCTV di 
satu titik dan diarea penem-
patan titik rawan harus di-
pasang dua hingga tiga,” 
terangnya. 

Menurutnya, CCTV yang 
digunakan juga harus di-
dukung aplikasi yang mam-
pu membaca plat nomor 

kendaraan atau mem-
baca pelanggar yang diope-
rasionalkan secara sistema-
tika.

”Belum ada info resmi. 
Maka belum memastikan 
kesiapannya. Tapi kalau 
kebijakan itu harus diguna-
kan, kami akan segera se-
suaikan alat dengan tekno-
logi yang bisa dikembang-
kan,” pungkasnya.(mg2/ziz).

Sadarkan Masyarakat Melalui Edukasi

Berlakukan Bayar Denda Bagi Pelanggar

Internet di ‘Back Up’ Dua Provider 

Peserta Rasakan Kemeriahan Launching

CCTV Harus Didukung Aplikasi
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’KANG
Samb dari Hal 9

DISHUB
Samb dari Hal 9

PEMKOT
Samb dari Hal 9

DAM
Samb dari Hal 9

PEMBERLAKUAN
Samb dari Hal 9

uti oleh 670 peserta. 
”Satu hari lima sesi, per 

sesi itu 670 peserta. Ini dila-
kukan sampai pukul 18.00 
WIB selama dua hari. Dari 
670 komputer kita siapkan 
jadi 700 komputer yang 
‘standby’. Itu persiapan ke-
tika ada trouble (masalah), 
langsung pindah ke meja 
lain,” jelasnya. 

Sedangkan perlistrikan, 
Yayan menyebut telah me-
nyiapkan tiga genset untuk 
mengantisipasi jika terjadi 

masalah.
”Dua genset ‘stanby’ me-

nyala dan satu genset mati, 
untuk cadangan jika dibutu-
hkan,” imbuhnya.

Menurutnnya, selama tes 
seleksi CPNS panitia mem-
berikan kenyamanan bagi 
peserta sampai keluarga yang 
mengantar. 

”Kita siapkan berbagai hal 
kecil, mulai dari toilet, ruang 
laktasi, ruang medisnya. Kita 
akan layani keluarga perseta, 
mulai tempat duduk dan mi-

numnya juga,” ujarnya. 
Di luar itu, Yayan mengim-

bau kepada para peserta tes 
CPNS agar teliti mengisi per-
tanyaan, percaya diri, berdoa 
dan minta doa restu dari orang 
tua. 

”Pesan bagi peserta, datang 
lebih awal, minta doa orang 
tua, percaya diri, istirahat yang 
cukup. Jangan percaya iming-
iming apalagi menggunakan 
joki. Jika terjadi itu tidak di-
perbolehkan seumur hidup,” 
tegasnya. (rls/ziz)

BANDUNG – Dinas Per-
dagangan dan Perindu-
strian (Disdagin) Kota 
Bandung bersinergi dengan 
PT Indomarco Prismatama 
menggelar pelatihan peng-

embangan produk Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) di Padepokan 
Seni Mayang Sunda, Se-
lasa (11/2). Sebanyak 150 
pelaku UMKM mengikuti 

pelatihan kali ini.
”Kolaborasi ini, saya ha-

rap mampu mendorong 
pertumbuhan ekonomi. 
Sehingga perekonomian 
warga Bandung bisa me-

nigkat,” ujar Wali Kota 
Bandung, Oded M. Danial 
saat membuka pelatihan.

Dengan mengusung tema 
“Menumbuhkan Ekonomi 
Kerakyatan melalui Ino-

Gaet Ritel, Disdagin Beri Pelatihan UMKM

vasi & Kreativitas UMKM”, 
Oded berpesan agar men-
jadi pengusaha yang mem-
punyai kepribadian yang 
baik, amanah, skill yang 
mumpuni dan menjaga 
komunikasi dengan kon-
sumen.

”UMKM ini harus me-
ningkat, maka kesungguhan 
dan fokus harus menjadi 
kunci agar usaha terus 
berkembang,” katanya. 

Oded mengatakan, men-
jadi UMKM perlu kesaba-
ran untuk mengembangkan 
level usahanya yang lebih 
tinggi. Pelaku UMKM per-
lu mengetahui potensi dan 
pemasaran dengan baik. 

Untuk itu Oded berharap 
hadirnya kegiatan tersebut 
bisa mendorong para pen-
gusaha untuk lebih ulet 
dalam memajukan usaha-
nya. 

”Dengan dibantu pema-
saran produknya yang 
bisa dipasarkan di ritel-

ritel seperti ini. Mudah-
mudahan bisa ber-
kembang,” harapnya. 

Sementara itu, Kepala 
Disdagin Kota Bandung, 
Eli Wasliah mengungkap-
kan, pelatihan tersebut 
juga memfasilitasi para 
pelaku usaha khususnya 
kuliner untuk mendapatkan 
sertifikat halal. 

Menurutnya, pelaku 
UMKM sering kali kesuli-
tan mendapatkan sertifikat 
halal. Pasalnya, banyak 
persyaratan yang harus 
dipenuhi.

”Kita fasilitasi 350 pen-
gusaha mendapatkan ser-
tifikat halal. Selain itu, 
kita juga melakukan uji 
mutu, mulai dari kedalu-
warsa dan komposisi dalam 
makanan tersebut,” ungkap 
Eli. 

Selain itu, lanjutnya, Pem-
kot Bandung pun mendo-
rong pengusaha ritel untuk 
memprioritaskan produk 

dalam negeri khususnya 
pelaku UMKM. 

”Ritel di Kota Bandung 
supaya memprioritaskan 
produk UMKM. Contohnya 
perusahaan ini (Indomaret) 
memasarkan produi UM-
KM di berbagai gerainya. 
Maka dalam kegiatan ini 
kita berikan arahan mulai 
dari kemasannya sampai 
bisa diekpsor,” kata Eli. 

Sedangkan Branch Ma-
nager PT Indomarco Pris-
matama cabang Bandung, 
Dedi Yusuf Apriadi menga-
ku siap membantu para 
UMKM Kota Bandung un-
tuk lebih mengembangkan 
usahanya. 

”Kegiatan ini bertujuan 
untuk meningkat pengeta-
huan kepada para pengu-
saha terhadap pengolahan 
produk yang bermutu. Juga 
membantu program pemerin-
tah agar mampu berdaya 
saing menghadapi pasar 
global,” singkatnya.(rls/ziz) 

ISTIMEWA

HASIL UMKM: Wali Kota Bandung, Oded M. Danial didampingi Kepala Disdagin Kota Bandung, Eli Wasliah dan Branch Manager PT 
Indomarco Prismatama cabang Bandung, Dedi Yusuf memerlihatkan produk hasil UMKM yang dipasarkan di ritel-ritel.

Upaya Ciptakan 
Pertumbuhan 
Ekonomi Secara luas 

BANDUNG – Pemerintah 
Kota (Pemkot) Bandung 
dan Pemerintah Inggris 
resmi meluncurkan Future 
Cities Program (FCP) untuk 
pembangunan kota yang 
berkelanjutan. Duta Besar 
Inggris untuk Indonesia 
Owen Jenkins dan Wakil 
Wali Kota Bandung Yana 
Mulyana hadir langsung 
pada peresmian yang dilaks-
anakan di Bandung Planning 
Gallery, Selasa (11/2).

Future Cities Program 
adalah inisiatif dari Pe-
merintah Inggris untuk 
menciptakan pertumbuhan 
ekonomi secara luas dan 
inklusif di negara ber-
kembang. Di Indonesia, 
program ini diimplemen-
tasikan di dua kota, yaitu 
Bandung dan Surabaya. 
Khusus di Kota Bandung, 
program ini akan fokus 
pada pembangunan sistem 
angkutan umum terinte-
grasi.

Berdasarkan kajian 
Bandung Low Carbon Ur-
ban Mobility Plan tahun 
2017, Kota Bandung me-
miliki banyak tantangan 
dalam manajemen trans-
portasi. Dengan jumlah 
penduduk sebanyak 2,5 
juta jiwa, angkutan umum 
hanya memiliki 17 persen 
porsi dari seluruh perja-

lanan di jalan raya. Dengan 
begitu, kemacetan, polusi 
udara, dan keselamatan 
jalan menjadi hal yang 
rawan terjadi.

Sulitnya akses terhadap 
kendaraan umum dipan-
dang akan menghambat 
pembangunan sosial dan 
pertumbuhan ekonomi. 
Oleh karena itu, Pemerin-
tah Kota Bandung memi-
lih sektor ini untuk men-
jadi prioritas pembangunan 
melalui FCP bersama Pe-
merintah Inggris.

”Masyarakat itu ingin 
beralih ke transportasi 
masal. Salah satu alasan-
nya soal kepastian waktu. 
Dengan kepastian banyak 
hal, seperti waktu dan av-
ailability kursi mudah-
mudahan masyarakat se-
makin mau beralih ke 
transportasi masal,” ujar 
Yana Mulyana usai pere-
smian.

Yana ingin nantinya 
seluruh transportasi umum 
di Kota Bandung lebih ter-
integrasi. Maka, pembangu-
nan sistem, infrastruktur, 
dan pengembangan sum-
ber daya manusia harus 
dilakukan secara meny-
eluruh agar transportasi 
publik di Kota Bandung 
dapat lebih nyaman dan 
mengurangi kemacetan di 
jalan raya.

”Mudah-mudahan kita 
banyak mendapatkan man-
faat sehingga masyarakat 
Kota Bandung sangat di-
untungkan ke depan. Ma-

Bandung dan Inggris Luncurkan Future Cities Program
syarakat mendapatkan 
transportasi masal yang 
aman, nyaman, tentunya 
tiketnya harus terjangkau,” 
imbuhnya.

Sementara itu, Dubes 
Owen Jenkins menaruh 
harapan besar pada ke-
susksesan FCP di Kota 
Bandung. Sebab Bandung 
dipandang memiliki ka-

pasitas yang cukup untuk 
menjadi percontohan 
bagi daerah lain, terutama 
untuk menciptakan ma-
najemen transportasi yang 
menekan emisi karbon.

”Jika Bandung memiliki 
transportasi, perencanaan, 
kesetaraan yang baik, dan 
sebagainya, saya kira akan 
menjadi model yang baik 

bagi daerah lain. Kami 
sangat senang membantu 
Bandung untuk membangun 
kapasitas urban sehingga 
kota lain dapat mengikuti,” 
ujar Owen.

Kota Bandung memiliki 
karakteristik yang hampir 
serupa dengan kota-kota 
besar di Inggris, seperti 
London, Birmingham dan 

Manchester.  Masalah 
Bandung hari ini juga per-
nah dihadapi oleh kota-
kota itu di masa lalu. 

”Bandung memiliki isu 
pertumbuhan sangat cepat, 
k e b u t u h a n  u n t u k 
membangun transportasi 
urban yang lebih banyak, 
isu kesetaraan, dan men-
ghadirkan energi yang ber-

sih untuk masyarakat. 
Tantangan-tantangan yang 
dihadapi kota-kota itu di 
masa lalu. Dan kota-kota 
seperti London, Birming-
ham, dan Manchester 
mampu melewati tantangan 
itu. Kami ingin membagi 
pengalaman-pengalaman 
itu dengan Bandung dan 
Surabaya,” katanya.(rls/ziz)

ISTIMEWA

HADIR LANGSUNG: Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan Dubes Inggris, Owen Jenkins hadir langsung pada peresmian Future Cities Program yang dilaksanakan 
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Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Th. 1996 PT. Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Barat dan Banten, Tbk, akan melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan tanpa kehadiran 
peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet atas barang tidak bergerak dalam kondisi apa 
adanya dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung Debitur PT. 
Deficysigar Pratama berupa: 

Objek Lelang Nilai Limit
Jaminan Penawaran 

Lelang

•	 Sebidang tanah berikut bangunan dengan total luas 
219 M2, SHM No. 919/Kelurahan Mandalamekar an. Lili 
Suryana Hadi, yang  terletak di Komp. Griya Mandala 
Permai Blok B5 RT 01 RW 13 Kelurahan Mandalamekar 
Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

Rp. 1,661,500,000,- Rp  498,450,000,-

Keterangan:
•	 Nominal jaminan yang disetorkan ke Rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal 

jaminan yang disyaratkan.
•	 Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum 

pelaksanaan lelang.
•	 Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang

Aanwijzing : Calon Peserta lelang dapat melihat obyek yang akan dilelang sejak Pengumuman ini 
diterbitkan.

Persyaratan Lelang:
1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.
3. Informasi dapat menghubungi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang 

Tamansari Telp 022-4206666.

Pelaksanaan Lelang:

Jenis Penawaran Lelang : Melalui Internet (Close Bidding)

Hari dan Tanggal : Rabu, 26 Februari 2020

Batas Akhir Penawaran : 09.00 WIB

Alamat Domain : www.lelang.go.id

Tempat Lelang : KPKNL Bandung Gedung “N”, Gedung Keuangan Negara Jalan Asia Afrika 
No.114 Bandung

Penetapan Lelang : Setelah Batas Akhir Penawaran

Bandung, 12 Februari 2020

 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 
Cabang Tamansari

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Kodam III/Siliwangi 
Resmikan Kodim 0624 
Kabupaten Bandung 

KUTAWARINGIN – Kodam 
III/Siliwangi resmikan Mako-
dim 0624/Kabupaten Bandung 
di Desa Jatisari, Kecamatan 
Katawaringin, Kabupaten 
Bandung. Dalam kesempatan 
yang sama, Letkol Inf. Donny 
Bainuri dilantik sebagai Dan-
dim 0624/Kabupaten Bandung 
oleh Danrem 062/TN Kolonel 
Inf Parwito, Selasa (11/2).

Pangdam III/Siliwangi May-

jen TNI Nugroho Budi Wiry-
anto, mengatakan, pemben-
tukan Kodim 0624/Kabupaten 
Bandung merupakan salah 
satu upaya Komando Atas 
dalam penataan organisasi 
TNI AD. Hal itu juga, setelah 
melewati proses pengkajian 
secara cermat dan seksama 
sesuai dengan tantangan tu-
gas kedepan.

”Kami berharap pemben-
tukan ini dapat mendukung 
efektivitas keamanan dan 
mendukung terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat,”kata 
Nugroho resmikan Kodim 
0624/Kabupaten Bandung di 

Kutawaringin.
Menurut Nugroho, dengan 

diresmikannya Kodim 0624. 
tugas-tugas pemberdayaan 
wilayah pertahanan darat di 
Kabupaten Bandung yang 
semula dibawah kendali Ko-
dim 0609/Cimahi dapat dilaks-
anakan lebih efektif dan efe-
sien. ”Kami sangat bahagia 
dan bersyukur. Sebab keing-
inan, harapan dan permin-
taan masyarakat serta Pemerin-
tah Daerah Kabupaten 
Bandung untuk memiliki 
Kodim sendiri sudah terwu-
jud,” jelasnya.

Lebih lanjut Nugroho me-

nyatakan, mengingat secara 
defenitif Kodim 0624/Kabu-
paten Bandung mulai bero-
perasi sejak diresmikan. 
Maka, dirinya berharap ke-
pada Dandim 0624 /Kabupa-
ten Bandung dan jajarannya, 
agar senantiasa memelihara 
kepercayaan masyarakat 
dengan baik melalui koordi-
nasi.

Dirinya mengimbau, semua 
jajaran Kodim 0624/Kabupa-
ten Bandung untuk selalu 
kerjasama dan komunikasi 
yang intensif, terpadu serta 
sinergis baik dengan unsur 
Pemerintah Daerah dan 

segenap komponen masyara-
kat. Sehingga, keberadaan 
Kodim 0624 dapat mewujud-
kan stabilitas wilayah yang 
kondusif dan bermanfaat 
bagi masyarakat.

”Kepada seluruh anggota 
Kodim 0624 agar tetap 
menunjukkan semangat juang, 
militansi dan menunjukkan 
kinerja yang prima meskipun 
fasilitas yang ada di Makodim 
0624/Kabupaten Bandung ini 
masih belum lengkap. Jaga 
dan pelihara fasilitas yang ada 
dengan sebaik sehingga akan 
memperoleh manfaat,” tegas-
nya.

Sementara itu, Bupati Ban-
dung Dadang M. Naser menje-
laskan, selama ini TNI dan 
Pol ri selalu bersinergis dalam 
menciptakan Kabupaten 
Bandung yang aman dan 
nyaman. Sehingga, para in-
vestor bisa leluasa berkiprah 
karena keadaan yang sangat 
kondusif. ”Kehadiran Kodim 
ini sangat strategis sekali se-
bagai pengawalan dan pen-
dampingan pembangunan 
yang saat ini tengah dilaks-
anakan,” katanya.

Dadang mengakui, pem ba-
ngunan yang belum berhasil 
itu adalah pembangunan sos-

ial, terutama mengenai Sung-
ai Citarum dan masih banyaknya 
lahan-lahan kritis yang memer-
lukan perhatian khusus.

 ”Kami sangat berterimaka-
sih atas di respon permohonan 
masyarakat dengan hadirnya 
Kodim 0624. Mengingat dina-
mika kabupaten Bandung 
sebagai jumlah penduduk 
terpadat kedua setelah Kabu-
paten Bogor. Dengan adanya 
Kodim 0624 tersebut, akan 
lebih intensif pola pengama-
nan di Kabupaten Bandung. 
Saya usulkan disetiap wilayah 
kecamatan ada Koramilnya,” 
pungkasnya.(yul/rus)

YULLY S YULIANTY / JABAR EKSPRES

SIAP BERTUGAS: Kodam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto (kedua kiri), Bupati Bandung Dadang M. Naser (ketiga kanan) menekan tombol serine sebagai tanda diresmikannya Kodim 0624/Kabupaten Bandung. 

Pola Pengamanan Lebih Intensif

Siapkan SDM Pengawas, 
Bawaslu Rekrut PKD 

SOREANG – Untuk mempersiapkan SDM 
pengawasan pada Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) di tingkat Desa. Badan Pengawas 
Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung, 
akan merekrut 280 Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) 
mulai tanggal 16 hingga 22 Februari 2020.

Kordiv OSDM dan Data Informasi Bawaslu 
Kabupaten Bandung, Kahfiana mengatakan, dalam 
waktu tujuh hari akan dilaksanakan tahapan 
penerimaan berkas, penelitian kelengkapan berkas 
pendaftaran serta wawancara. Pelaksanaan 
rekrutmen PKD dilaksanakan oleh Panwaslu 
Kecamatan yang ada di wilayah kab. Bandung.

”Pelaksanaan rekrutmen dilaksanakan oleh 
Panwaslu Kecamatan Masing – masing, selama tujuh 
hari kedepan masyarakat bisa langsung 
menghubungi atau mendatangi sekretariat Panwaslu 
Kecamatan,” kata Kahpiana saat ditemui di Soreang, 
Selasa (11/2).

Kahpiana menjelaskan, kriteria yang dibutuhkan 
untuk menjadi PKD adalah seorang yang punya 
integritas dan siap bekerja penuh waktu dengan 
minimal Usia 25 tahun saat mendaftar dan 
pendidikan paling rendah SMA/sederajat.

”Integritas seorang pengawas ini penting, karena 
fungsi pengawasan dalam pelaksanaan PILKADA 
harus ditopang oleh SDM yang punya nilai tersebut 
dalam menegakan peraturan perundang-undangan, 
apalagi PKD ini ujung tombak dalam pengawasan,” 
jelasnya.

Menurutnya, tahapan rekrutmen PKD, masyarakat 
harus ikutserta dalam menilai dan memberikan 
tanggapan. Jika ada mantan tim sukses atau 
pengurus partai yang mendaftar, maka masyarakat 
bisa laporkan kepada Panwaslu Kecamatan.

Dia menegaskan, jajaran Panwaslu Kecamatan 
tentunya harus menerima masukan dan tanggapan 
masyarakat jika memang ada calon PKD yang 
terindikasi Tim sukses dalam pelaksanaan Pemilu 
2019, kemaren atau mungkin pengurus partai politik 
dan tentunya jika memang ada harus diklarifikasi 
kepada calon PKD tersebut kebenarannya. Selain itu, 
lanjutnya, rekrutmen ini tidak dipungut biaya.

”Bawaslu kabupaten Bandung mengajak seluruh 
masyarakat untuk sama – sama mengawasi 
rekrutmen PKD sehingga dapat menyampaikan 
masukan dan tanggapan terhadap calonnya nanti,” 
pungkasnya. (yul/rus)
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Kahfiana
Kordiv OSDM dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Bandung

PILKADA

CIWIDEY – Satreskrim Pol-
sek Ciwidey berhasil menga-
mankan 30 unit kendaraan 
roda dua dan 2 unit roda em-
pat hasil curian komplotan 
maling. Selain mengamankan 
barang bukti puluhan unit 
ranmor, tiga orang tersangka 
berhasil ditangkap.

Kapolresta Bandung, Kom-
bes Pol Hendra Kurniawan 
melalui Kapolsek Ciwidey, 
AKP Ivan Taufik mengatakan, 
tiga tersangka tersebut beri-
nisial RG, A dan R. Ketiga 
tersangka memiliki peran 
masing-masing, sebagai pe-
rusak kunci kontak, menga-
wasi dan membawa kendar-
aan hasil curiannya.  

” Dari tangan ketiga pelaku, 
polisi menyita 30 unit motor 
dan 2 unit mobil jenis pick 
up. Penyitaan kendaraan ber-
motor dan pengungkapan 
kasus pencurian motor ini 
hanya membutuhkan waktu 
kurang lebih dua minggu,” 
kata Ivan saat memberikan 
keterangannya di Mapolsek 
Ciwidey, belum lama ini.

Ivan menjelaskan, setelah 
dilakukan penyidikan, para 
tersangka melakukan aksi 

kejahatannya di wilayah Ci-
widey. Bahkan, mereka mela-
kukan aksinya di luar kabu-
paten Bandung.”Ketiga ter-
sangka ini, melakukan aksinya 
hunting dengan sepeda mo-
tor berboncengan tiga, me-
nyasar kendaraan yang tengah 
terparkir baik di luar ataupun 
di dalam rumah. Mereka mela-
kukan aksinya di siang hari 
mulai dari pukul 10-17.00 
WIB,”jelasnya.

Menurut Ivan, ketiga ter-
sangka kemudian membawa 
kendaraan hasil curian itu ke 
wilayah Cianjur selatan dan 
Garut. Ia menduga masih ba-
nyak kendaraan bermotor 
hasil curiannya yang belum 
keungkap. Pasalnya, petugas 
unit Reskrim masih melakukan 
pengejaran DPO yang berini-
sial S yang berperan sebagai 
penadah. ”Hasil curian dibe-
rikan kepada S yang saat ini 
masih DPO. S menjual motor 
curian dengan harga Rp 3 juta 
per unitnya,” tuturnya.

Ivan menyatakan, dari ke-
tiga tersangka, RG merupakan 
seorang residivis pelaku pen-
curian kendaraan bermotor. 
Sehingga, pihaknya terpaksa 

menembak kaki RG. ”Saat 
ditangkap, RG melakukan 
perlawanan sehingga kami 
melakukan penembakan se-
cara terukur,” akunya.

Selain mengamankan pu-
luhan kendaraan bermotor, 
pihaknya juga menyita sejum-
lah barang bukti lainnya. Di-
antaranya, dua kunci astag, 
tujuh mata kunci astag, soket 
untuk mencuri mobil, pem-
buka magnet, dan gurinda 
sebagai pembuat mata kunci 
astag. ”Akibat perbuatannya, 
ketiga tersangka ini dijerat 
pasal 363 KUH Pidana dengan 
ancaman hukuman 7 tahun 
penjara,” tegasnya.

Dia mengimbau kepada 
masyarakat agar berhati-
hati dalam memarkirkan 
kendaraan, terutama di ping-
gir jalan, harus diamankan 
dengan kunci ganda, maupun 
kunci yang berbentuk magnet. 
”Kami juga mengimbau ke-
pada masyarakat yang me-
rasa kehilangan kendaraannya, 
bisa langsung datang ke Pol-
sek Ciwidey dengan mem-
bawa STNK dan BPKB untuk 
mengambil kendaraanya,” 
pungkasnya. (yul/rus)

SOREANG – Komisi Pemi-
lihan Umum (KPU) Kabupa-
ten Bandung akan segera 
mengkaji hasil temuan Ba-
waslu yang menemukan tujuh 
orang nama calon anggota 
PPK diduga berafiliasi ke Par-
tai Politik.

Komisioner KPU Kabupa-
ten Bandung Supriatna men-
gatakan, pihaknya akan 
berkoordinasi dengan pani-
tia seleksi untuk memulus-
kan pencarian nama 7 orang 
calon anggota PPK yang 
dinilai bermasalah itu. Pa-
salnya, KPU Kabupaten 
Bandung baru menyelesai-
kan tahapan wawancara 
untuk seleksi calon anggota 
PPK. ”Maka dari itu kami 
akan komunikasikan dulu. 
Apalagi kemarin kan saat 
seleksi ada pembagian tim,” 
kata Supriatna saat dimintai 
keterangan, Selasa (11/2).

Menurut Supriatna, te-
muan Bawaslu Kabupaten 
Bandung tersebut cukup 
berharga bagi KPU. Sebab, 
temuan tersebut dianggap 
sebagai saran dan kritikan. 
”Pada prinsipnya mengawal 
pelaksanaan pemilu itu ter-
masuk menentukan unsur 
penyelenggaranya adalah 
tanggung jawab bersama,” 

jelasnya. 
Dia menjelaskan, jika sete-

lah dilakukan kajian dan di-
temukan ada pelanggaran, 
maka 7 nama orang calon 
anggota PPK itu akan dicoret 
oleh KPU Kabupaten Ban-
dung. Akan tetapi, jika me-
reka dinyatakan sudah tidak 
aktif di parpol selama lebih 
dari lima tahun maka masih 
diperbolehkan mendaftar 
sebagai calon PPK.

Sebelumnya, Bawaslu Ka-
bupaten Bandung menemu-
kan adanya tujuh calon ang-
gota Panitia Pemilihan Keca-
matan (PPK) untuk Pilbup 
Bandung 2020 yang tengah 
menjalani seleksi berafiliasi 
dengan partai politik.

Koordinator Divisi Penga-
wasan Bawaslu Hedi Ardia 
mengatakan penemuan tujuh 
calon PPK itu karena namanya 
ada di Sistem Informasi Par-
tai Politik (Sipol) yang men-
jadi rujukan KPU untuk veri-
fikasi peserta pemilu.

”Atas hal ini Bawaslu Ka-
bupaten Bandung mere-
komendasikan kepada KPU 
Kabupaten Bandung agar 
mempertimbangkan me-
reka (7 orang) dipilih jadi 
penyelenggara Pilkada,” 
pungkasnya. (rus)

Berafiliasi Parpol, 
KPU akan Coret 
Nama Calon PPK

YULLY S YULIANTY / JABAR EKSPRES 

DIAMANKAN: Kapolsek Ciwidey AKP Ivan Taufik menunjukkan tiga tersangka pencuri ranmor, satuan 
Reserse Polsek Ciwidey juga berhasil mengamankan puluhan kendaraan bermotor dari para pelaku. 

Puluhan Ranmor dan Tiga 
Tersangka Dibekuk Polisi



CIMAHI – Dinas Lingkungan 
Hidup (DLH) Kota Cimah 
menyampaikan hasil uji la-
bolatorium sampel air sumur 
milik Hambali yang terletak 
di Gang Warga, Jalan Kihapit 
Barat, RT 02 RW 09, Kelura-
han Leuwigajah, Kecamatan 
Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Sebelumnya, sumur yang 
sudah berusia 40 tahun itu 
membuat pemiliknya kaget. 
Sebab, airnya mengeluarkan 
uap dan cenderung panas. 
DLH Kota Cimahi pun 
mengambil sampelnya untuk 
dicek.

Kepala DLH Kota Cimahi, 
Mochammad Ronny men-

gatakan, berdasarkan hasil 
uji laboratorium, sumur 
milik Hambali itu memiliki 
kadar air normal, sehingga 
belum diketahui sumber 
panas yang meningkatkan 
suhu air sumur tersebut. 

”Kandungan sulfurnya di-
bawah baku mutu. Kalau 
panas itu akibat patahan 
pada urat panas bumi, se-
harusnya kandungan sulfur-
nya juga tinggi,” ujarnya, saat 
dihubungi melalui sam-
bungan telepon, Selasa 
(11/2).

Menurutnya, meski kandun-
gan sulfurnya di bawah baku 
mutu, namun hasil menuju-

kan air tersebut sudah ter-
cemar kandungan deterjen 
yang kadarnya tinggi. Tak 
hanya satu sumur milik Ham-
bali saja, sumur milik warga 
lain yang berada di samping 
rumah tersebut juga tercemar 
oleh limbah deterjen.

”Kemungkinan pencema-
ran itu dari rembesan salu-
ran limbah domestik yang 
belum dilapisi semen, jadi 
masih tanah,” terangnya.

”Bisa juga dari septictank 
yang pembuatan dan posisi-
nya tidak sesuai spesifikasi. 
Total ada dua sumur yang 
airnya tercemar,” sambung 
Ronny.

Dia menjelaskan, sebab 
tercemar oleh kandungan 
deterjen dalam kadar tinggi, 
pihaknya menyarankan pe-
milik rumah agar tidak meng-
gunakan air sumur untuk 
minum, memasak, bahkan 
mandi.

”Airnya jelas tidak layak 
konsumsi karena bisa mem-
bahayakan manusianya. 
Untuk mandi juga tidak disa-
rankan, lebih baik gunakan 
air dari sumber lain,” jelas-
nya. 

Untuk penyebab pastinya, 
lanjut Ronny, pihaknya akan 
berkoordinasi dengan Dinas 
Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM) Provinsi 
Jawa Barat untuk menemu-
kan penyebab peningkatan 
suhu pada sumur tersebut. 

”Nanti akan diteliti lagi oleh 
pihak ESDM terkait penye-
babnya. Kalau memang ka-
rena pipa SPBE bocor, ha-
rusnya rumah lain juga 
airnya jadi panas, tapi ini 
hanya satu rumah saja,” 
pungkasnya.(mg3/ziz)
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Dishub Akan Tindak Tegas 
Pengendara Tak Bawa KP

CIMAHI – Dinas Perhu-
bungan (Dishub) Kota Cimahi 
menegaskan, Angkutan Sewa 
Khusus (ASK) atau disebut 
taksi online yang beroperasi 
di Kota Cimahi harus memi-
liki izin sesuai yang diama-
natkan dalam Peraturan Men-
teri Perhubungan (Permenhub) 
Nomor 118 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan ASK.

Kepala Seksi Angkutan pada 
Dishub Kota Cimahi, Ranto 
Sitanggang mengatakan, pi-
haknya akan memberikan 
sanksi sesuai aturan apabila 
angkutan online yang bero-
perasi di Kota Cimahi keda-
patan belum memiliki izin. 
Sama halnya seperti angkutan 
umum lainnya,

”Kita tidak akan segan-segan 
menindak, karena memang 
sudah bisa dilakukan pen-
indakan bagi yang belum ada 
izin,” tegas Ranto saat ditemui 
di Komplek Perkantoran Pem-
kot Cimahi, Jalan Demang 
Hardjakusumah, Selasa (11/2).

Hingga saat ini, Dishub 
Kota Cimahi baru menerbit-
kan 27 rekomendasi bagi 
angkutan online, dari total 
kuota yang tersedia mencapai 
476 unit. Artinya, ketersedi-
aan kuota izin di Cimahi ma-
sih banyak.

”Jumlah rekomendasi izin 
itu terdata sejak tahun lalu. 
Untuk awal tahun ini belum 
ada penambahan,” terangnya. 

Terbaru, kata Ranto, ada tujuh 
unit angkutan online dari Or-
ganisasi Angkutan Sewa Khu-
sus Indonesia (Oraski) yang 
sudah mengantongi izin prin-

sip ASK dari Dinas Perhubung-
an Provinsi Jawa Barat. Men-
urutnya, pihak Oraski sudah 
datang ke Dinas Perhubungan 
Kota Cimahi, namun baru se-
batas konsultasi rekomendasi 
perizinan saja. 

”Setelah ada izin prinsip 
dari Dishub Jabar, tetap harus 
dilanjutkan pengajuan re-
komendasi ke Dishub Cimahi,” 
tegas Ranto.

Setelah melalui berbagai 
rekomendasi itu seperti yang 
tertuang dalam Permenhub 
Nomor 118 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan ASK akan 
dikeluarkan Pemprov Jabar 
melalui Dinas Penanaman 
Modal dan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP).

Izin yang diterbitkan dari 
DPMPTSP di antaranya izin 
ASK dan Kartu Elektronik 
Standar Pelayanan (KESP) 
atau lebih dikenal Kartu 
Pengawas (KP). 

”Betul, jadi izin dan KESP/
KP itu diterbitkan oleh 
DPMPTSP Provinsi Jabar,” 
ucapnya.

Untuk itu Ranto mengaku, 
pihaknya bersama Dinas Per-
hubungan Provinsi Jawa Barat 
terus mendorong agar peny-
edia jasa layanan angkutan 
online untuk segera memp-
roses perizinan sesuai aturan 
yang berlaku.

Hingga saat ini, lajut Ranto, 
pihaknya belum mengetahui 
jumlah pasti angkutan yang 
biasa beroperasi di Kota Ci-
mahi. 

”Kami sempat meminta 
data kepada aplikator taksi 
online namun hingga kini 
belum ada jawaban. Mereka 
belum ngasih data ke kita,” 
pungkasnya. (mg3/ziz)

ISTIMEWA

KELENGKAPAN SURAT: Petugas dari Dinas Perhubungan Kota Cimahi melaksanakan operasi terhadap angkutan online. Razia dilakukan untuk memeriksa dan 
memastikan jika para pengusaha angkutan online tersebut sudah memiliki izin trayek, sebelum mengoperasikan kendaraanya.

Taksi Online Harus Miliki Izin

CIMAHI – Diawal 2020 ini, 
Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil (Disdukcapil) 
Kota Cimahi mendapat jatah 
16 ribu keping blanko Kartu 
Tanda Penduduk Elektronik 
(E-KTP) dari Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri) 
Republik Indonesia.

Kepala Bidang Pendataan 
dan Pendaftaran Penduduk 
pada Disdukcapil Kota Cimahi, 
Ade Hidasyah mengatakan, 
dari total 16 ribu keping blan-
ko yang diterima itu, tujuh 
ribu keping di antaranya su-
dah digunakan untuk men-
cetak E-KTP pemula dan 
pemohon lainnya.

”Alhamdulillah sudah ada 
sejak sebulan lalu. Sudah ter-
pakai untuk pemohon pe-
mula tiga ribu per bulan dan 

penggantian hilang, rusak, 
ganti elemen data serta ke-
datangan baru tercetak empat 
ribu,” ujar Ade saat ditemui 
di Komplek Perkantoran Pem-
kot Cimahi, Jalan Demang 
Hardjakusumah, Selasa (11/2).

Artinya, kata Ade, blanko 
yang tersisa saat ini tinggal 
sembilan ribu keping blanko 
yang akan digunakan untuk 
mencetak E-KTP pemohon. 

”Kita sudah mengajukan tahun 
ini 72 ribu keping. Kalau sisa yang 
ada sekarang InyaAlloh cukup 
untuk dua bulan,” ucapnya.

Ade mengungkapkan, daftar 
tunggu cetak E-KTP atau Print 
Ready Record (PRR) dari Sep-
tember hingga Desember 2019 
mencapai 14 ribu. Blanko yang 
tersisa akan diperuntukan 
bagi pemohon pemula atau 

yang baru berusia 17 tahun.
Dalam sehari, terang Ade, 

pemohon pemula yang 
mengajukan pembuatan E-KTP 
mencapai 70 orang per hari. 
Sedangkan sisanya pengajuan 
kasus biometrik (data ganda) 
sebanyak 12 orang per hari.

Kemudian kedatangan yang 
mencapai 80 pemohon per 
hari, ganti status (elemen 
data) sebanyak 35 per hari 
hingga pindah antardalam 
Kota Cimahi sebanyak 20 pe-
mohon per hari.

”Diprioritaskan untuk pe-
mohon pemula sama pemo-
hon mendesak, misal untuk 
yang akan pergi ke luar ne-
geri. Tapi yang KTP-nya rusak 
dan sebagainya dalam daftar 
tunggu tetap kita layani,” je-
lasnya.

Ade melanjutkan, untuk 
meningkatkan pelayanan 
pembuatan KTP-el, pihaknya 
sejak Januari sudah mem-
buka layanan dihari libur 
Sabtu dan Minggu, yang di-
mulai pukul 08.00-16.00 WIB.

”Kita masih buka pelayanan 
Sabtu-Minggu sampai Juni 
mendatang,” ucapnya.

Dia mengatakan, dibukanya 
pelayanan akhir pekan itu 
sebagai upaya percepatan 
pelayanan. Namun, pelayanan 
itu, kata dia, disesuaikan 
dengan Sumber Daya Manu-
sia (SDM), blanko hingga 
server (jaringan).

”Kalau misalnya jaringan 
sedang bermasalah kan kita 
enggak bisa apa-apa. Itu kan 
server-nya di pusat,” tandas-
nya. (mg3/ziz)

CIMAHI – Ratusan ibu-ibu 
warga Kota Cimahi, ber-
bondong-bondong dan rela 
antri untuk ikut pemeriksaan 
diteksi dini kanker serviks atau 
kanker leher rahim. Peme-
riksaan tersebut dilakukan 
secara gratis dalam rangka 
rangkaian peringatan Hari 
Kanker Sedunia yang dipering-
ati tiap tanggal 4 Februari.

Kegiatan Tes Inspeksi Vi-
sual Asam Asetat (IVA Tes) 
yang dilaksanakan atas ker-
jasama Dinas Kesehatan (Din-
kes) Kota Cimahi dan Yayasan 
Kanker Indonesia (YKI) Cabang 
Kota Cimahi digelar di Pus-
kesmas Cimahi Tengah Jalan 
Dra. Djulaeha Karmita Kota 
Cimahi, Selasa (11/2). 

Kepala Dinkes Kota Cimahi 
drg. Pratiwi mengatakan, tidak 
hanya deteksi dini acara juga 
diisi dengan workshop tentang 
kanker serviks dan payudara, 
dan pemeriksaan IVA Tes yang 
diikuti sekitar 150 orang. 

”Pelaksanaan tes dibagi dua 
tempat yaitu Puskesmas Cimahi 
Tengah dan Bidan Delima di 
Jalan KH. Usman Dhomiro 
Padasuka. Layanan gratis juga 
berlangsung selama Februari 
2020 di puskesmas,” kata Pra-
tiwi disela-sela kegiatan.

”Mudah-mudahan masyarakat 

bisa terlayani dan mengecek 
kesehatannya sejak dini supaya 
tidak terkena kanker serviks dan 
kanker payudara,” imbuhnya. 

Menurutnya, kanker serviks 
dan kanker payudara ini bisa 
ditemukan sejak dini dan se-
gera diobati agar tidak berlanjut.

”Peran IVA tes untuk men-
deteksi dini jika ada potensi 
kanker serviks. Karena itu 
sangat penting dilakukan 
khususnya bagi wanita usia 
subur (PUS),” ujarnya. 

Sementara itu, Ketua YKI 
Cabang Kota Cimahi, Lucya-
ni M. Priatna mengatakan, 
kanker menjadi penyakit tidak 
menular (PTM) paling me-
matikan nomor dua di dunia. 

Bahkan, lanjutnya, kanker 
menjadi penyakit yang mema-
kan biaya paling besar untuk 
penanganannya setelah penya-
kit jantung dan gagal ginjal.

”Kegiatan ini jadi upaya bersama 
untuk pencegahan kanker teru-
tama bagi perempuan melalui 
deteksi dini kanker serviks dan 
kanker payudara,” kata istri Wali 
Kota Cimahi, Ajay M. Priatna ini.

Dia beraharap dengan ke-
giatan yang dilakukan dapat 
membantu meningkatkan 
pengetahuan dan kesadaran 
warga untuk mendeteksi kan-
ker secara dini. Sebab, kanker 

dapat dicegah dengan men-
ghindari faktor resiko dan 
perilaku hidup bersih.

”Masyarakat harus mau ikuti 
program CERDIK, yaitu Cek 
kesehatan secara berkala, 
Enyahkan asap rokok, Rajin 
aktifitas fisik, Diet sehat dengan 
kalori seimbang, Istirahat cukup 
dan Kelola stress,” terangnya.

Di Kota Cimahi sendiri, status 
kasus kanker periode 2015-2019 
terdata lima jenis kanker ter-
banyak yaitu kanker payudara 
638 kasus, kanker lipoma 195 
kasus, thalasemia 130 kasus, 
getah bening 136 kasus, dan 
kanker serviks 121 kasus. 

Untuk itu, Lucyani mene-
gaskan jika pencegahan kan-
ker bukan hanya tugas dinas 
saja, tapi butuh kerjasama dan 
dukungan semua pihak teru-
tama masyarakat, sehingga 
memiliki pengetahuan, ke-
mauan, dan kemampuan 
meningkatkan kesehatannya.

”Diharapkan angka kesakitan 
akibat kanker dapat diturunkan 
secara signifikan. Saya berha-
rap kerjasamanya dari semua 
pihak, jangan sampai ditemu-
kan kasus kanker stadium lanjut 
karena susah ditangani. Jangan 
lagi ada kanker mengerikan 
dialami warga Kota Cimahi,” 
pungkasnya. (ziz)

DLH Belum Bisa Pastikan Penyebab Air Panas

Dinkes Gelar Pemeriksaan IVA Tes

PERIKSA 
KESEHATAN: 
Ibu-ibu warga 
Kota Cimahi 
tampak sedang 
antri untuk 
mendapat 
pemeriksaan 
atau diteksi 
dini kanker 
serviks atau 
kanker leher 
rahim diacara 
peringatan Hari 
Kanker Sedunia 
tingkat Kota.

ISTIMEWA

Ketersediaan Blanko E-KTP Aman

ISTIMEWA

URUS ADMINISTRASI: Warga tampak sedang mengurus administrasi kependudukan terutama pembuatan E-KTP, di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cimahi, Jalan Demang Hardjakusuma, belum lama ini.



Intinya bagaimana 
kita bisa mengurangi 

pengangguran 
di KBB. Setiap 

tahun sebetulnya 
pengangguran 

pasti berkurang, 
hanya saja perlu ada 
kesinambungan, jadi 
bukan jangka pendek 

melainkan jangka 
panjang,”

Aa Umbara Sutisna
 Bupati Bandung Barat
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Untuk Pengerjaan 
Mega Proyek KCIC

NGAMPRAH- Penger-
jaan pembuatan trase Ke-
reta Cepat Indonesia 
China (KCIC) dinilai ku-
rang mengakomodir war-
ga lokal sebagai pekerja.

Keluhan tersebut disam-
paikan warga Kampung 
Warung Awi, Desa Bojong 
Koneng, Kecamatan Ngam-
prah, Kabupaten Bandung 
Barat (KBB).

Ruslan Hermawan,39, 
warga Kampung Warung 
Awi, RT 01/07, mengatakan, 
dirinya hanya bekerja se-
bagai kuli angkut. Sedang-

kan warga lainnya bekerja 
sebagai tukang parkir dan 
pencuci kendaraan berat 
setelah selesai digunakan.

“Sistemnya kontrak, ha-
nya 10 hari perbulan. Ka-
rena banyak warga yang 
mau kerja di proyek juga, 
terpaksa harus gantian,” 
sesal Ruslan di Ngamprah, 
Selasa (11/2).

Para kuli kasar seperti 
dirinya dan warga lain, 
hanya dibayar sebesar Rp 
100 ribu perhari. Jika sudah 
habis masa kontrak, dia 
terpaksa menganggur atau 
mencari pekerjaan lainnya.

“Paling dapat Rp 1 juta 
sebulan, itu sudah paling 
besar. Dibilang cukup ya 

enggak, belum dipotong 
makan sama rokok. Seka-
rang saya kerja jadi kuli 
pasir, daripada nganggur,” 
katanya.

Selain menjadi kuli kasar, 
ada juga warga yang bisa 
mengisi posisi sebagai 
security di perusahaan 
atau pintu masuk proyek. 
Namun jumlahnya tak se-
banyak kebutuhan kuli 
kasar.

“Dari empat orang paling 
hanya satu yang dipilih, 
tapi hanya sebulan. Nan-
ti bulan berikutnya gan-
tian dengan warga lain. 
Gajinya juga besar, satpam 
itu sekitar Rp 4,5 juta se-
bulan,” bebernya.

Senasib dengan Ruslan, 
Dadan, tukang ojek di 
Kampung Warung Awi, 
mengatakan, hingga saat 
ini masih banyak warga 
yang menjadi pengang-
guran karena tidak bisa 
bekerja di proyek KCIC, 
padahal mereka terdampak 
proyek tersebut.

“Iya, masih banyak teru-
tama warga yang rumah-
nya di atas. Kalau yang di 
bawah, memang ada tapi 
hanya jadi kuli. Saya ke-
marin jadi tukang parkir, 
tapi sudah selesai kon-
traknya,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Ke-
pala Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi (Disna-

kertrans) KBB, Iing Solihin 
mengatakan, saat ini cukup 
banyak tenaga kerja dari 
warga lokal yang bekerja 
di proyek KCIC.

“Dari data di kita, te-
naga kerja lokal itu sekitar 
1.000 orang, kalau TKA 
sekitar 600 orang. Memang 
yang lokal itu bukan jadi 
tenaga ahli,” tuturnya.

Sementara bagi masy-
arakat yang terdampak 
proyek KCIC tetapi belum 
mendapat jatah pekerjaan, 
pihaknya meminta untuk 
segera berkoordinasi 
dengan pengurus RT/RW 
setempat, kemudian di-
lanjutkan ke Disnakertrans 
KBB. (mg6/drx)

DPRD KBB Soroti Program 
Antar e-KTP ke Masyarakat 

NGAMPRAH- DPRD Kabupaten Bandung Barat 
(KBB) mengunjungi kantor Disdukcapil KBB di Desa 
Mekarsari Kecamatan Ngamprah, kemarin. Kunjungan 
tersebut dalam rangka program yang tengah dijalankan 
yakni “Silayung” (Sistem Layanan Antar Langsung) 
yang secara simbolis telah diluncurkan oleh Bupati 
KBB, Aa Umbara Sutisna, pada Senin (10/2). 

Ketua Komisi I DPRD KBB, Wendi Sukmawijaya 
menyatakan, kunjungannya kali ini sekaligus menjalan-
kan tupoksi sebagai anggota dewan yaitu melakukan 
pengawasan, serta keberlangsungan program tersebut. 

“Kedatangan kami ini dalam melaksanakan 
tupoksi dan melihat bahwa benar Disdukcapil 
sudah mulai melaksanakan tugas dari pemerintah 
pusat untuk segera melaksanakan program kegia-
tan percepatan penyelesaian kependudukan untuk 
Print Ready Record (PRR) dan Suket (Surat Kete-
rangan) 74.000 keping, yang harus selesai dalam 
waktu 20 hari ini,” kata Wendi. 

Wendi berharap, pelayanan kepada masyarakat 
harus tetap optimal dari mulai  perekaman, penceta-
kan dan jaringan internet. Dirinya juga meminta, 
program Silayung yang merupakan program baru ini 
tak menjadi celah untuk melakukan pungutan liar 
(pungli) oleh oknum petugas di lapangan. 

Secara resmi Pemkab Bandung Barat meluncurkan 
program Silayung. Melalui program ini, diharapkan 
masyarakat Kabupaten Bandung Barat tidak lagi 
terbebani dalam pembuatan Administrasi Kependu-
dukan (Adminduk).

Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mengata-
kan, Silayung merupakan program yang dirancang 
sejak 2019 lalu dan akan direalisasikan pada Maret 
2020 mendatang. Sebagai bentuk persiapan, pihaknya 
turun langsung menyerahkan sejumlah e-KTP kepada 
warga di Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah.

“Ini program 2020 yang direncanakan dari tahun 
2019, Silayung ini baru terealisasi sekarang. Hari ini 
(kemarin) saya memberikan langsung e-KTP ke 
beberapa warga penerima,” ujar Aa Umbara.

Aa Umbara menyampaikan, dengan program 
Silayung seluruh warga Kabupaten Bandung Barat 
tidak perlu repot untuk datang ke kantor Disdukcapil, 
melainkan cukup datang ke Kecamatan untuk 
melakukan proses rekam dan cetak e-KTP secara 
gratis. (mg6/drx) 

LEGISLATIF

ISTIMEWA

TINJAU PELAYANAN: Wakil Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan 
saat meninjau pelayanan e-KTP di kantor Disdukcapil belum lama ini.

ISTIMEWA

PEMBANGUNAN PROYEK: Sejumlah pekerja saat mengerjakan proyek KCIC di Jalan Gadobangkong Kecamatan Ngamprah, kemarin. Dalam proyek tersebut, warga lokal disebut kurang diperhatikan.

Warga Lokal Tak Diperhatikan

NGAMPRAH - Tahun ini, 
Badan Narkotika Nasional 
(BNN) Kabupaten Bandung 
Barat (KBb) akan membidik 
sektor pariwisata dan kete-
nagakerjaan dalam mela-
kukan pencegahan dan 
rehabilitasi narkotika. Hal 
itu juga akan diperkuat 
dengan menggandeng Per-
himpunan Hotel Restoran 
Indonesia (PHRI) dan Aso-
siasi Pengusaha Indonesia 
(Apindo) KBB.

Kepala BNN KBB, Sam No-
rati Martiana mengatakan, 
program pada tahun ini lebih 
ke penekanan pencegahan 
penyalahgunaan narkotika di 
sektor pariwisata dan kete-
nagakerjaan.

“Tidak menutup kemungkinan 
peredaran dan penyalahgu-
naan narkotika terjadi di tem-
pat-tempat wisata, hotel, dan 
restoran. Makanya kami akan 
gandeng PHRI dan lembaga-
lembaga swadaya yang berge-
rak di sektor pariwisata terma-
suk Disparbud,” kata Sam di 
Ngampah, Selasa (11/2).

Sehingga, BNN akan mela-
kukan advokasi dengan PHRI, 
minimal di setiap hotel, resto-
ran dan tempat wisata ada 
spanduk atau papan bertu-

liskan imbauan tentang an-
caman narkoba, sebagai upaya 
mengingatkan pengunjung 
yang datang.

Selain itu, kata Sam, pere-
daran dan penyalahgunaan 
narkotika diduga menyasar 
sektor ketenagakerjaan se-
perti pabrik/perusahaan. 
Pihaknya pun sudah beber-
apa kali melakukan disemi-
nasi informasi tentang pen-
cegahan, pemberantasan, 
penyalahgunaan dan pere-
daran gelap narkoba (P4GN) 
ke sejumlah perusahaan.

“Karena perusahaan ada 
kewajiban dalam pencegahan 
narkoba, yang diatur dalam 
Permenakertrans Nomor 11 
Tahun 2005 tentang P4GN,” 
katanya.

Sam mengatakan, sosialia-
si P4GN ke sejumlah perusa-
haan ini sifatnya sesuai per-
mintaan pihak perusahaan. 
Jika ingin mencegah penya-
lahgunaan di kalangan pega-
wai/buruh, maka pihaknya 
siap membantu. Lebih lanjut 
dia menuturkan, program yang 
akan dikedepankan oleh BNN 
pada tahun ini, lebih kepada 
pencegahan dan rehabilitasi. 
Namun, bukan berarti pem-
berantasan tidak dilakukan.

“Berantas tetap, tapi kami 
ingin presentase cegah dan 
rehabilitasi lebih tinggi. Kalau 
tahun lalu lebih ke berantas. 
Teknisnya nanti sosialiasi, 
edukasi, advokasi ke lem-
baga pemerintah dan masy-
arakat,” terangnya.

Dirinya menilai, belajar 
dari pengalaman negara-
negara yang selama ini ba-
nyak masalah narkotika, 
pencegahan lebih efektif yang 
datangnya dari masyarakat. 
Sehingga permintaan terhadap 
narkoba turun.

“Makanya kami ingin menge-
depankan cegah dan rehabi-
litasi. Kalau diberantas iba-
ratnya seperti permintaan 
tinggi. Lebih efektif dengan 
upaya cegah dan rehab,” ujar-
nya.

Menurut Sam, dengan me-
menjarakan para pengguna 
bukan salah satu solusi. Sebab, 
tidak sedikit yang awalnya 
hanya pemakai, setelah masuk 
dan keluar penjara justru 
menjadi pengedar.

“Kemudian, sekarang kalau
terus dipenjarakan, kapasi-

tas penjara saat sudah krodit, 
karena 70 persen penghuni 
penjara itu kasus narkotika,” 
tandasnya. (mg6/drx)

BNN Bidik Sektor Pariwisata 

ISTIMEWA

PROGRAM PENCEGAHAN: Kepala BNN KBB, Sam Norati Martiana (tengah) menyebut tahun ini 
fokus pencegahan di sektor pariwisata dan perusahaan yang rawan peredaran narkotika.

ISTIMEWA

JALIN KERJA SAMA: Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (tengah) berfoto bersama dalam kegiatan Jobstar, di Mason Pine Padalarang, Selasa (11/2).

ISTIMEWA

NGAMPRAH- Dinas Te-
naga Kerja dan Trans-
migrasi (Disnakertrans) 
Kabupaten Bandung Barat 
(KBB) mencatat, hingga 
akhir tahun 2019 ada se-
kitar 62 ribu orang peng-
angguran.

Dari 62 ribu pengang-
guran tersebut, didomi-
nasi oleh masyarakat be-
rusia 17 sampai 30 tahun 
dengan tingkat pendidikan 
rata-rata SMA/SMK.

“Saat ini ada sekitar 62 
ribu pengangguran di KBB, 
kebanyakan masih usia 
produktif. Tapi menurut 
BPS, awal tahun 2020 ini 
ada penurunan, hanya 
belum dipastikan berapa 
yang sudah bekerja,” kata 
Kadisnakertrans KBB, Iing 
Solihin ditemui dalam 
kegiatan Jobstar, Mason 
Pine, Selasa (11/2).

Jumlah pengangguran 
tersebut bisa terus bertam-
bah seiring banyaknya 

lulusan sekolah setiap ta-
hunnya. Menurut Iing, 
setiap tahun KBB memi-
liki tabungan penganggu-
ran sebanyak 15 ribu orang.

“Hitungannya, setiap 
tahun ada 25 ribu orang 
lulusan SMA/SMK, sedang-

kan yang melanjutkan 
pendidikan hanya 40 per-
sen. Sebagian ada yang 
langsung bekerja,” katanya.

Saat ini, pihaknya men-
catat ada sekitar 3.657 
lowongan kerja di bidang 
industri di wilayah KBB. 
Lowongan tersebut ter-
bantu adanya lowongan 
kerja ke luar negeri dan 
wirausaha.

“Jadi banyak yang kerja 
ke luar negeri dan jadi 
wirausaha itu membantu 
mengurangi angka peng-
angguran di KBB. Disam-
ping memang menggan-
tungkan harapan kerja di 
industri yang ada di KBB,” 
bebernya.

Upaya lain mengurangi 
angka pengangguran di 
KBB, pihaknya menggan-
deng pihak swasta untuk 
membuat Memorandum 
of Understanding (MoU) 
mempekerjakan warga 
KBB.

“Misalnya dengan pro-
gram Jobstar dari Asian 
Development Bank (ADB) 
ini. Jadi ada link and match 
antara pencari kerja 
dengan penyedia lapangan 
kerja. Biar lebih bagus 
lagi, akan ada pelatihan 
dulu sebelum sebelum 
ditampung bekerja,” je-
lasnya.

Bupati Bandung Barat, 
Aa Umbara Sutisna, ber-
harap, kehadiran pihak 
ketiga seperti ADB bisa 
membuka ruang untuk 
menyediakan lapangan 
kerja lebih banyak khus-
usnya di KBB. 

“Intinya bagaimana kita 
bisa mengurangi pengang-
guran di KBB. Setiap tahun 
sebetulnya pengangguran 
pasti berkurang, hanya 
saja perlu ada kesinam-
bungan, jadi bukan jang-
ka pendek melainkan 
jangka panjang,” tandas-
nya. (mg6/drx)

62 Ribu Orang Usia Produktif Menganggur
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Dana BOS untuk 
Gaji Guru Honorer

JAKARTA-Pemerintah pusat 
mulai memberikan perhatian 
serius terhadap nasib guru 
honorer. Pasalnya, Kemente-
rian Pendidikan dan Kebu-
dayaan (Kemendikbud) mem-
buat kebijakan baru melaui 
program Merdeka Belajar, 
dengan memperbolehkan 
dana bantuan operasional 
sekolah (BOS) digunakan 
untuk gaji guru honorer hing-
ga 50 persen.

Mekanisme tersebut mulai 
berlaku anggaran tahun 2020 
ini. Di mana, tujuan dari ke-
bijakan tersebut untuk pe-
ningkatan kesejahteraan 
guru honorer. Sebelumnya, 
pembayaran gaji guru hono-
rer bisa diambil dari total 
dana BOS dengan porsi mak-
simal 15 persen untuk sekolah 
negeri dan 30 persen untuk 

sekolah swasta.
Dilansir dari kemdikbud.

go.id, guru honorer yang da-
pat digaji dari alokasi dana 
BOS harus memiliki bebera-
pa persyaratan. Yaitu sudah 
memiliki Nomor Unik Pen-
didik dan Tenaga Kependidi-
kan (NUPTK), belum memi-
liki sertifikat pendidik, dan 
tercatat di data pokok pendi-
dikan (Dapodik) pada 31 De-
sember 2019.

Dengan ketentuan tersebut, 
berarti dana BOS tidak bisa 
digunakan untuk membiayai 
guru honorer baru. Mendik-
bud Nadiem Makarim men-
gatakan, salah satu prinsip 
penggunaan dana BOS pada 
tahun ini adalah fleksibilitas. 
Mantan bos Gojek tersebut 
melanjutkan, peningkatan 
fleksibilitas dan otonomi peng-
gunaan dana BOS bertujuan 
untuk menyesuaikan dengan 
kebutuhan sekolah, terutama 
untuk peningkatan kesejah-

teraan guru honorer.
Kebutuhan satu sekolah 

kata dia, berbeda dengan ke-
butuhan sekolah lainnya, 
sehingga prinsip fleksibilitas 
ini perlu diterapkan dalam 
penggunaan dana BOS.

“Kami enggak lihat satu per 
satu kebutuhan sekolahnya 
apa. Yang bisa tahu apa ke-
butuhan sekolah dalam ope-
rasionalnya adalah kepala 
sekolah dan guru yang ber-
sangkutan,” ujar Nadiem, 
dalam konferensi pers ber-
sama Menteri Keuangan dan 
Menteri Dalam Negeri di 
Kantor Kementerian Keu-
angan, Jakarta, Senin (10/2).

Menurutnya, ada sekolah-
sekolah yang memiliki guru 
honorer dengan jumlah ba-
nyak. Kerja keras para guru 
honorer tersebut kadang tidak 
diimbangi dengan upah yang 
layak. Nadiem menyebut, pe-
rubahan mekanisme BOS un-
tuk pembayaran guru honorer 

ini merupakan salah satu 
esensi kebijakan Merdeka Be-
lajar dan menjadi langkah awal 
untuk meningkatkan kesejah-
teraan guru honorer.

“Ini adalah langkah pertama 
Kemendikbud untuk mem-
bantu menyejahterakan guru-
guru honorer yang memang 
layak mendapatkan upah 
lebih layak. Dan yang menge-
tahui ini adalah kepala seko-
lah, jadi  diberikan otonomi 
kepada sekolah,” ungkapnya.

Bantuan BOS merupakan 
program pemerintah pusat 
untuk membantu pendanaan 
biaya operasional sekolah yang 
bisa digunakan untuk admi-
nistrasi kegiatan sekolah. 
Termasuk penyediaan alat-alat 
pembelajaran, pembayaran 
honor, pengembangan per-
pustakaan, pemeliharaan 
sarana dan prasarana sekolah, 
dan lain-lain. Jumlah dana 
BOS untuk setiap sekolah 
ditentukan berdasarkan ba-

nyaknya siswa dan disalurkan 
melalui pemerintah provinsi 
(transfer daerah).

Dalam konferensi pers terse-
but, Menteri Keuangan (Men-
keu) Sri Mulyani Indrawati 
mengatakan, dana transfer 
daerah merupakan bagian yang 
sangat penting dalam Angga-
ran Pendapatan Belanja Ne-
gara (APBN). Pada tahun 2020, 
pemerintah pusat mengang-
garkan dana transfer daerah 
sebesar Rp 856,9 triliun. Dana 
transfer daerah tersebut an-
tara lain terdiri dari Dana Alo-
kasi Umum (DAU), Dana Alo-
kasi Khusus (DAK) Fisik, dan 
DAK Nonfisik. 

“DAK Nonfisik salah satunya 
adalah dalam bentuk BOS,” 
kata Sri Mulyani. 

Pada tahun anggaran 2020, 
alokasi dana BOS dalam APBN 
sebesar Rp54,32 triliun. Jum-
lah ini meningkat 0,03 persen 
dibandingkan dengan tahun 
lalu. (kemendikbud/tur)

Nadiem Beri Jatah 50 Persen 
ISTIMEWA

KESEJAHTERAAN GURU HONORER: Mendikbud Nadiem Makarim membuat kebijakan baru untuk kesejahteraan guru honorer dengan memberikan jatah 50 persen dana BOS.

Google Ajak Generasi 
Milenial Tangkas Berinternet

JAKARTA - Memperingati Hari Aman Berinternet 
Sedunia atau Safer Internet Day pada 11 Februari, 
Google Indonesia meluncurkan program Tangkas 
Berinternet.  Perempuan dan Perlindungan Anak 
(Kemen PPPA), Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (Kemkominfo), Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Siberkreasi. 

Putri Alam, kepala Kebijakan Publik dan Hubungan 
Pemerintah Google Indonesia mengatakan, program 
ini adalah salah satu bentuk gerakan bersama untuk 
membantu memaksimalkan yang terbaik dari 
teknologi bagi anak-anak dan keluarga, sekaligus 
meminimalisir resikonya.

“Program ini memuat lima topik penting agar 
anak-anak cerdas, cermat, tangguh, bijak, dan berani 
berinternet,” kata Putri saat memberikan sambutan 
dalam peluncuran Tangkas Berinternet di Kantor 
Kemendikbud, Senin (10/2) dilansir dari jpnn.com. 

Selain lima topik tersebut, lanjutnya Tangkas 
Berinternet juga menyediakan permainan berbasis 
web yang dapat membantu mengajarkan konsep 
literasi digital dan keamanan online kepada anak-
anak dengan bantuan guru serta orang tua. 

Dana Haryana, pendiri Yayasan Sejiwa 
menambahkan, bullying merupakan permasalahan 
yang signifikan dalam dunia pendidikan.

Terlebih lagi di era digital saat ini, internet dapat 
menjadi alat untuk menyebarkan kebaikan dan 
hal-hal positif tetapi banyak juga salah digunakan. 

Sementara Plt Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD), Pendidikan Dasar dan Menengah 
(Dikdasmen) Harris Iskandar menyampaikan 
apresiasinya terhadap inisiatif program Tangkas 
Berinternet. 

“Anak-anak generasi masa kini tumbuh besar 
dengan teknologi. Pemahaman akan literasi digital 
dan keamanan online serta melatih mereka untuk 
lebih peka akan informasi yang mereka sebarkan 
atau dapatkan,” ucapnya. 

Selain itu, lanjutnya, bagaimana bersikap dalam 
dunia maya menjadi sangatlah penting untuk 
mengurangi resiko kejahatan cyber. 

Pada kesempatan sama Menteri PPPA Bintang 
Puspayoga mengatakan, pendampingan dari orang 
tua dan guru dalam meningkatkan ketahanan 
berinternet anak-anak sangat penting. 

“Orang tua harus bisa lebih terbuka dan melatih 
anak-anak untuk tidak hanya siap dalam 
menghadapi era digital dan industri 4.0 tetapi juga 
tangkas dalam berinternet agar sukses di era digital,” 
tutupnya. (esy/jpnn/tur) 

JAKARTA - Kebijakan pe-
merintah memberikan ke-
wenangan kepada kepala se-
kolah mengalokasikan maksi-
mum 50 persen dana BOS 
(Bantuan Operasional Sekolah) 
untuk gaji guru honorer, dis-
ambut positif. Namun, di ka-
langan guru honorer bertanya-
tanya, apakah tenaga pendidik 
yang sudah mendapat gaji 
setara UMR bisa ikut menik-
mati aturan baru tersebut.

“Kami lihat bagus ya kebijakan 
Mendikbud Nadiem Makarim 
ini. Cuma yang jadi pertanyaan 
bagaimana alokasi anggaran 
untuk guru yang sudah setara 
UMR. Apa boleh digaji lagi dari 
dana BOS?” kata Koordinator 
Wilayah Perkumpulan Hononer 
K2 Indonesia (PHK2I) DKI Ja-
karta Nur Baitih, Selasa (11/2) 
dilansir dari jpnn.com. 

Dia mencontohkan di DKI 
gaji guru honorer sudah setara 
UMP. Ada aturan dari Dinas 
Pendidikan, yang sudah UMP 
tidak bisa digaji dari dana BOS.

Menurut Nur, harus ada so-
sialisasi persamaan persepsi 
ke Dinas Pendidikan supaya 
para kepala sekolah bisa melaks-
anakan. “Kalau dulu saat dana 

BOS masih masuk ke Dinas 
Pendidikan diatur tidak boleh. 
Sekarang kan langsung sekolah, 
bisa saja aturan Dinas Pendi-
dikan itu dilanggar,” ucapnya.

Bila terjadi seperti itu, lanjut 
Nur, bagaimana laporan per-
tanggungjawabannya. Itu 
sebabnya aturan mainnya 
harus jelas soal syarat mak-
simum alokasi 50 persen 
dana BOS untuk gaji guru 
honorer dan tenaga kepen-
didikan. Apakah khusus untuk 
guru honorer dan tenaga ke-
pendidikan yang gajinya be-
lum setara UMR atau tidak. 

Nur yang guru honorer K2 di 
SD negeri kawasan Cipinang 
Melayu ini menambahkan, 
kenaikan anggaran untuk guru 
honorer sudah baik karena 
sambil menunggu regulasi 
pemerintah atas status mereka. 

“Hanya ada pertanyaan yang 
mengganjal bagaimana dengan 
daerah yang sudah setara UMR. 
Apa masih bisa dapat gaji 
dari dana BOS?. Sebab sum-
ber anggarannya kan ber-
beda yang satu dari daerah 
dan BOS dari APBN,” lagi-
lagi Nur mempertanyakan. 

Sementara itu, Koordinator 

Nasional Jaringan Pemantau 
Pendidikan Indonesia (JPPI) 
Ubaid Matraji mengomentari 
kebijakan Mendikbud Nadiem 
Anwar Makarim membolehkan 
maksimum 50 persen dana BOS 
digunakan untuk membayar 
gaji guru honorer. Menurut 
Ubaid, gaji guru honorer seha-
rusnya bukan berasal dari 
dana Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS), melainkan 
dari pos anggaran lainnya. 

“Kebijakan Mendikbud Na-
diem Makarim ini serba kon-
tradiktif. Sebelumnya pemerin-
tah mengatakan akan mengang-
kat guru honorer menjadi PNS 
atau Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 
tapi sekarang malah digaji 
dari dana BOS,” ujar Ubaid di 
Jakarta, Senin (11/2).

Menurutnya, selama ini 
dana BOS sangat mepet untuk 
operasional sekolah. Menurut 
dia, seharusnya guru honorer 
digaji dari dana yang berasal 
dari pos lainnya. 

“Gaji guru honorer harus da-
ri pos yang lebih strategis, ka-
rena yang dialami guru hono-
rer adalah statusnya yang tidak 
jelas,” kata dia lagi. (jpnn/tur)

Kampus Merdeka, Mendorong 
Dosen Lakukan Pengawasan 

JAKARTA-Pelaksanaan kebijakan Kampus 
Merdeka, mendorong keterlibatan perguruan tinggi 
khususnya dosen untuk melakukan pengawasan. Hal 
ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020. 
Pasal 15 peraturan tersebut dengan jelas 
menyatakan, bahwa pembelajaran di luar prodi 
dilaksanakan di bawah bimbingan dosen, dan setiap 
kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing 
oleh seorang dosen yang ditentukan oleh perguruan 
tinggi. 
Menanggapi kebijakan tersebut, Rektor Institut 
Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria, yang ditemui saat 
peluncuran Kampus Merdeka mengaku optimistis. Ia 
mengatakan, pembelajaran di luar prodi dapat 
memberi kebebasan mahasiswa dalam melakukan 
beragam kegiatan. Dengan adanya keterbukaan dan 
fleksibilitas bagi mahasiswa untuk bersentuhan 
dengan lapangan melalui proyek desa, magang dan 
praktik industri, dan sebagainya, akan membuat 
mahasiswa jauh lebih siap menghadapi masa 
depannya. 
Menepis anggapan bahwa kebijakan Kampus 
Merdeka akan mengurangi mutu riset dan inovasi, 
Arif menyatakan bahwa yang diperlukan saat ini 
adalah riset yang transformatif dan kolaboratif 
multi-disiplin keilmuan. “Yang diperlukan ke depan 
adalah riset-riset yang transformatif, yang 
bersentuhan dengan realitas dan memberikan solusi 
atas persoalan yang ada. Justru itu yang akan 
menjadi inspirasi bagi riset,” ujar Arif, baru-baru ini 
dilansir dari kemdikbud.go.id. 
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan 
Tinggi, Nizam, saat mengisi perbincangan di Radio 
Republik Indonesia (RRI) Pro 3 beberapa waktu lalu 
menyampaikan bahwa implementasi kebijakan ini 
bergantung pada kecepatan para rektor untuk 
merespons. Adapun proses pelaksanaan 
penghitungan SKS akan dibebaskan kepada setiap 
perguruan tinggi. 

“Sebesar 95% khayalak merespon positif kebijakan 
ini,” ujarnya ketika mengomentari kebijakan Kampus 
Merdeka di tengah masyarakat. 
Secara keseluruhan lewat kebijakan Kampus Merdeka, 
Mendikbud menitipkan harapan bagi dunia 
pendidikan di masa mendatang. Bahwa mahasiswa 
lebih bebas menentukan rangkaian pembelajaran 
mereka, sehingga tercipta budaya belajar yang mandiri, 
lintas disiplin, dan mendapatkan pengetahuan serta 
pengalaman yang berharga untuk diterapkan. 
“Inilah pendidikan yang problem focused, yang 
akan secara langsung menguatkan karakter,” 
tutupnya. (kemendikbud/tur)

BANDUNG-Pemerintah 
Kabupaten Bandung mela-
kukan kerjasama dengan UIN 
Sunan Gunung Djati Bandung 
dalam pengembangan po-
tensi agrobisnis dan agrowi-
sata di wilayah Rancabali 
Bandung. Bupati Bandung 
Dadang M Naser mengatakan, 
kerjasama ini merupakan 
upaya sinergitas antara pe-
merintah dengan elemen 
masyarakat termasuk Pergu-
ruan Tinggi dalam peng-
embangan potensi agrobisnis 
di wilayah bandung. Di mana 
kata dia, kedepannya pergu-
ruan tinggi akan di berikan 
hibah lahan seluas 1000 hek-
tare. 

“Tanah tersebut supaya di-
pergunakan untuk mening-
katkan produkdtivitas perta-
nian, dengan potensi alam 
yang bagus sekaligus peng-
embangan potensi agrowi-
sata di Kabupaten Bandung,” 
ujar Dadang M Naser, di lo-
kasi Rancabali Kabupaten 
Bandung, baru-baru ini.

Kerjasama ini kata dia, dila-
kukan sekaligus dalam rang-
ka kegiatan penanaman pohon 
di wilayah Rancabali Kabu-
paten Bandung. 

Turut Hadir pada kegiatan 
tersebut, Ketua DPRD Kabu-
paten Bandung, Para unsur 

Muspida Pemkab Bandung, 
Kwartir Cabang Pramuka Ka-
bupaten Bandung, dan per-
wakilan Perguruan Tinggi.

Sementara itu, Wakil Rektor 
II UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung, Dr Tedi Priatna, 
menyambut positif dan ber-
terima kasih atas kerjasama 
antara Pemkab Kabupaten 
Bandung dan UIN Sunan Gu-
nung Djati Bandung. Setelah 
melihat lokasi yang dipimpin 
langsung oleh Bupati Bandung 
di wilayah Rancabali Bandung, 
ia mengintruksikan pada Pu-
sat Pengembangan Bisnis, 
Laboratorium Terpadu, LP2M 
dan Konsorsium keilmuan 
untuk segera menindaklanj-
uti kerjasama ini. (*/tur)

Hibahkan Lahan 
1000 H untuk 
Perguruan Tinggi

ISTIMEWA

JALIN KERJASAMA: Bupati Kabupaten Bandung Dadang M Naser, saat 
meninjau lahan di lokasi Rancabali Kabupaten Bandung.

Tanah tersebut 
supaya dipergunakan 
untuk meningkatkan 

produkdtivitas 
pertanian, dengan 
potensi alam yang 
bagus sekaligus 
pengembangan 

potensi agrowisata di 
Kabupaten Bandung”

Dadang M Naser
Bupati Kabupaten Bandung

ISTIMEWA

KEBIJAKAN DANA BOS: Kebijakan dana BOS sebesar 50 persen untuk guru honorer dipertanyakan lantaran 
mensyaratkan bagi penerimanya harus menerima gaji tersebut di bawah upah minimum regional (UMR).

PHK2I Pertanyakan Dana BOS 
untuk Gaji Guru Honorer

TEKNOLOGI

DUNIA KAMPUS

ISTIMEWA

KAMPUS MERDEKA: Kebijakan Kampus Medeka mendorong 
perguruan tinggi khususnya dosen aktif melakukan pengawasan.



JAKARTA – Edinson Cavani 
seperti tak terpengaruh rumor 
transfer untuk mengantarkan-
nya keluar dari Paris Saint-
Germain (PSG). Terutama saat 
dia disebut akan menjadi 
pemain Atletico Madrid, mu-
sim panas nanti. 

Cavani sudah membuktikan 
hatinya masih untuk Les Pari-
sien, julukan PSG. El Matador, 
julukan Cavani, kembali men-
catatkan nama di papan skor. 
Dia mencetak gol terakhir, saat 
PSG menghajar Lyon 4-2 di 
pekan ke-24 Liga Perancis. 

Dalam laga di Parc de Prin-
ces, Paris, bomber Uruguay 
menutup kemenangan PSG di 
menit 79. Tiga gol PSG sisanya 
hasil kreasi Angel Di Maria 
(menit ke-22) dan Kyllian 
Mbappe (38’) termasuk gol 
bunuh diri dari pemain Lyon 
Fernando Marcal.Bagi Cavani, 
dua gol itu menjadi koleksi gol 
ke-401 dan 405 sepanjang ka-
rir profesionalnya.

Jumlah gol itu dikumpulkan 
selama 13 tahun berkarir. 
Dari jumlah tersebut, 199 gol 
atau 49,7 persen terjadi se-
lama dia membela PSG. Lalu, 
141 gol dibukukan selama 
membela dua klub Italia, Pa-
lermo dan Napoli. Di Napoli 
104 gol dan Palermo 37 gol.

Sebelum hijrah ke Eropa, 
dia menabung 12 gol bersama 
Danube. Selain gol di level 
klub, dari 401 gol itu ada yang 
dicetak di level timnas. Dari 
116 caps di timnas Uruguay, 
Cavani mencetak 50 gol.

Dilansir dari situs resmi PSG, 
entraineur PSG Thomas Tuc-
hel senang dengan kesuksesan 
Cavani itu. Ia melihat gol ke-
marin menjadi langkah Ca-
vani bersaing memperebutkan 
posisi nomor sembilan PSG 
yang saat ini masih dipegang 
top skorer Mauro Icardi. ”Edi 
(sapaan akrab Cavani) akhir-
nya mencetak gol. Itulah yang 
kami inginkan darinya. Gol 

itulah yang bakal memberinya 
konfidensi tinggi. Itu paling 
penting,”harap Tuchel.

Tuchel mengklaim bahwa 
pemain 32 tahun masih ber-
sama PSG kendati dirinya 
was-was akan nasib kontrak 
Cavani yang berakhir pada 
musim panas nanti. Pada 
bursa transfer pemain, Ja-
nuari lalu. Nama Cavani terus 
dikaitkan bakal cabut dari PSG. 

Sejumlah klub seperti Atle-
tico Madrid, Chelsea, dan 
Manchester United dikaitkan 
dengannya. Atletico Madrid 
disebut sebagai klub terdepan 
untuk mendapatkan Cavani 
saat itu dari PSG. Namun 
pada akhirnya, Los Rojiblan-
cos gagal memboyongnya ke 
Wanda Metropolitano.

”Setiap kali ada kompetisi 
itu bagus. Kami membutuh-
kan semua pemain. Saya 
selalu mengatakan itu. Anda 
dapat merasakan bahwa Edi 
lebih kuat dalam pelatihan 

saat ini karena semuanya 
jelas setelah pasar. Sudah 
seperti itu selama beberapa 
hari sekarang,” akuTuchel.

Pernyataan Tuchel 
menjadi sinyal bahwa 
Cavani akan tetap 
berseragam PSG 
dengan pembi-
caraan kontrak 
baru bersama-
nya. ”Karena 
kami membu-
tuhkan semua 
pemain dengan 
pengalaman dan kualitas 
seperti Edi. Itu perlu. Me-
reka dalam kondisi baik 
dan itu bagus,” pungkas-
nya.(fin/rus)

Antisipasi Corona, Pemain 
Indonesia Tak Keluar Hotel

JAKARTA – Pelatih ganda putra Indonesia Herry 
Iman Pierngadi meminta pemain Indonesia tetap 
berada di dalam hotel saat tidak mengayun raket 
selama Badminton Asia Team Championships 
atau BATC 2020 di Manila, Filipina, 11 hingga 16 
Februari.

Herry IP mengungkap hal ini lantaran khawatir 
dengan situasi virus corona di Filipina. Dia berharap 
tim putra Indonesia yang datang ke BATC 2020 
menyandang status juara bertahan, mengambil 
semua tindakan pencegahan yang diperlukan, 
termasuk juga menggunakan masker. 

”Seharusnya (pemain/tim) tidak meninggalkan 
hotel. Jika pengin makanan dari luar, mereka bisa 
memesan dan makan di dalam hotel,” kata Herry 
seperti dikutip dari Badminton Planet.

Namun, Herry menyadari, situasinya akan berbeda 
selama turnamen, karena akan ada penonton dan 
kerumunan orang di stadion (Rizal Memorial 
Coliseum). ”Menurut saya, agak sulit untuk 
mencegah orang menonton, karena ini adalah acara 
publik, ajang besar. Jadi menurut saya, harus 
menjaga kesehatan kita terlebih dahulu, artinya 
harus berusaha tetap bugar, seperti mengonsumsi 
vitamin,” jelasnya.

Minions dan kawan kawan akan melakoni 
pertandingan di fase grup melawan Korea, Rabu 
(12/2).  ”Semua pemain harus diperiksa oleh 
dokter setiap hari untuk memastikan mereka tidak 
terkena pilek dan penyakit lainnya. PBSI telah 
membagikan masker tetapi jauh lebih penting 
untuk menjaga kesehatan dan memeriksakan diri 
ke dokter setiap pagi atau setelah latihan selesai. 
Tim dokter juga akan mengikuti kami ke Filipina,” 
pungkas Herry. (bp/jpnn/rus)

BATC 2020

SUDUT LAPANGAN

ISTIMEWA

SALAMI PENONTON: Pemain Bulutangkis ganda putra Indonesia 
Marcus Fernaldi (belakang) dan Kevin Sanjaya saat menyapa fans.

TOTAL SPORT RABU
12 FEBRUARI 2020 15

Ozil: Arsenal Lebih Segar 
Dengan Mikel Arteta

JAKARTA – Bintang Arsenal Mesut Ozil menilai 
performa timnya naik berkat pendekatan bermain 
yang lebih segar bersama pelatih baru mereka, Mikel 
Arteta.

Racikan Arteta baru menghasilkan tiga 
kemenangan untuk Arsenal. Tim Meriam London itu 
juga masih jauh dari 4 Besar, menempati posisi ke-10 
klasemen Liga Premier setelah mengumpulkan 31 
poin atau sepuluh poin di bawah peringkat empat 
Chelsea. 

Namun Ozil menyatakan para pemain masih 
berjuang membidik zona kualifikasi Liga Champions 
meskipun tinggal 13 laga tersisa. “Baru dua bulan 
Mikel di sini dan kami meningkat banyak dari segi 
taktik. Semua orang tahu, di posisi mana mereka 
harus bermain atau bagaimana (manajer) ingin 
menyerang atau menciptakan banyak tekanan 
terhadap tim lawan,” kata Ozil kepada wartawan 
seperti dikutip Reuters.

”Kami tahu ini musim yang berat bagi kami, tetapi 
kami ingin memenangi semua laga demi meraih 
poin, mungkin sampai akhir musim ini di empat 
besar. Tujuan kami adalah berada di Liga 
Champions,” tutur pemain asal Jerman itu. 

Arteta, yang menggantikan pelatih sementara 
Freddie Ljungberg, berharap bisa 

memanfaatkan kamp latihan 
tengah musim di Dubai 
untuk mempercepat 
terserapnya taktik dia dan 
memastikan hasil 
meyakinkan pada paruh 

kedua musim ini.
Mengenai masa 

depannya sendiri di 
Arsenal, Ozil mengaku 
tidak yakin pada apa 
yang akan terjadi 
ketika kontraknya 
habis tahun depan. 
”Setelah musim ini 
saya punya satu tahun 
lagi dan setelah itu 
saya tak tahu apa yang 
akan terjadi karena 
saya tak bisa melihat 
masa depan,” 

pungkasnya.(ant/
jpnn/rus)

DPRD DKI: Formula 
E Hambur-hamburin 
Duit dan Tak Faedah

JAKARTA – Direktur Utama 
GBK, Winarto merespon ren-
cana penggunaan area Gelo-
ra Bung Karno (GBK) untuk 
gelaran Formula E Jakarta.

Winarto mengatakan pi-
haknya akan mengakomo-
dasi gelaran Formula E Ja-
karta dengan sejumlah syarat. 
Adapun salah satu syarat yang 
diminta GBK adalah rute Sir-
kuit Formula E tidak meng-
gunakan seluruh area dalam 
ring road Stadion GBK yang 
biasa digunakan masyarakat 
untuk berolahraga.

”Kami menawarkan pada 
penyelenggara alternatif selain 
menggunakan ring road dalam 
yang bisa mengorbankan ke-
pentingan masyarakat,” kata 
Winarto di Kompleks GKB, 
Jakarta, Selasa (11/2). 

Selain itu pihak GBK me-
minta penyelenggara For-
mula E untuk berkoordinasi 
dengan Kementerian Pemu-
da dan Olahraga (Kemen-
pora). ”Dalam memilih GBK 

(sebagai tempat penyeleng-
garaan Formula E), kami ha-
rus terbuka, karena ini juga 
cabang olahraga. Salah satu 
yang kami minta (pada penyel-
enggara) adalah berkoordi-
nasi dengan Kemenpora,” 
tuturnya.

Namun meski lampu hijau 
telah disampaikan pihak GBK, 
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI 
Jakarta Saefullah mengatakan 
penyelenggaraan balap mobil 
listrik Formula E pada 6 Juni 
2020 mendatang, rencananya 
akan tetap digelar di kawasan 
Monas meski menuai kontro-
versi. 

”Per sore kemarin, (penyel-
enggaraan Formula E) arah-
nya kembali ke Monas. Ke-
mensetneg (Kementerian 
Sekretariat Negara) sudah 
kasih lampu hijau buat dilaks-
anakan di kawasan Medan 
Merdeka,” akunya.

Sementara itu, Ketua Ko-
misi D DPRD DKI Jakarta Ida 
Mahmudah, menyebut izin 
penggunaan Monas untuk 
Formula E dari Kemensetneg 
belum keluar. Sehingga, men-
urutnya usulan dari PSI untuk 
mengalihkan anggaran balap 
mobil itu, lebih masuk akal.

”Saya dapat info itu (izin 
penggunaan Monas) belum 
keluar untuk Formula E dari 
Pak Pratikno (Mensesneg). 
Oleh karena itu, saya setuju 
dan sangat mendukung per-
nyataan PSI (pengalihan ang-
garan),” kata Ida di Gedung 
DPRD DKI Jakarta.

Ida berharap surat tersebut 
tidak dikeluarkan untuk lin-
tasan Formula E diaplikasikan 
di Monas karena bertubrukan 
dengan aturan cagar budaya. 
”Harusnya tidak boleh. Saya 
berpikir untuk Pemprov DKI 
pertimbangkan ulang deh 
kalau memang Formula E itu 
di DKI karena memang tidak 
memadai situasinya,” jelas 
politikus PDIP itu. 

Situasi yang tidak memun-
gkinkan itu, kata Ida, peng-
gunaan jalan yang akan 
mengganggu lalu lintas ma-
syarakat. ”Apalagi dengan 
kemarin wacana Thamrin-
Sudirman mau gabung be-
rapa banyak orang jalan di 
sana? Kalau saya sebagai 
anggota dewan ditanya, lebih 
baik jangan ada deh For-
mula E.  Hambur-hambu-
rin duit dan efek bagusnya 
tidak ada walau sudah di-

bayarkan commitmen fee-
nya,” jelasnya.

Jikapun mau, kata Ida, For-
mula E lebih baik dilaksana-
kan di Sentul yang memang 
merupakan trek balap se-
hingga dipastikan keamanan-
nya serta tidak akan meng-
ganggu masyarakat ataupun 
jalanan. 

”Tidak mengganggu orang 
berlalu lintas. Di sentul lebih 
lengkap. Fasilitasnya lengkap, 
ada. Tidak memboroskan 
pembiayaan juga. Jika disebut 
untuk dongkrak wisatawan, 
apakah adanya Formula E 
mendongkrak wisatawan? 
Kecil banget kok. Dari segi 
ekonomi mendongkrak juga 
sangat kecil tidak imbang 
dengan pengeluaran yang 
dikeluarkan oleh APBD,” tu-
turnya.

PSI yang menyatakan bahwa 
anggaran untuk Formula E 
lebih baik dialihkan untuk 
banjir. Hal ini, menurutnya, 
masuk akal pasalnya rakyat 
Jakarta masih butuh sentuhan 
atau konsentrasi dari Guber-
nur Anies Baswedan terkait 
dengan penyelesaian banjir.

”Ini yang menjadi prioritas 
menurut saya dan memang 

harus ditangani segera, tidak 
boleh tidak. Itu yang saat ini 
sedang dibutuhkan. Akan 
tetapi,  itu tergantung kita mau 
atau tidak. Saya pikir harusnya 
bisa. Jadi, tergantung kemau-
annya mau memindahkan 
(anggaran) atau tidak,” kata-
nya. 

Sebelumnya, Fraksi PSI 
meminta gelaran balap mo-
bil listrik Formula E dibatal-
kan dan anggaran Rp 1,2 
triliun untuk antisipasi ban-
jir.  ”Awal tahun baru 2020 
Ja karta mengalami banjir 
besar, padahal cuma hujan 
sehari. Seharusnya antisi-
pasi banjir menjadi prioritas 
utama Pemprov DKI, bukan 
Formula E. Rakyat Jakarta 
kebanjiran tetapi gubernur-
nya malah bikin acara bala-
pan mobil,” tegas aggota 
Fraksi PSI Justin Adrian, 
Kamis (6/2). 

PT Jakarta Propertindo (Jak-
pro) sebelumnya menar getkan 
pen dapatan sebesar Rp 50 
mi liar dari penyelenggaraan 
For mula E 2020. Pendapatan 
itu direncanakan berasal da-
ri penjualan tiket, sponsor, lo-
cal hospitality, dan pen dapatan 
lainnya. (ant/jpnn/rus)

ISTIMEWA

SAKSIKAN LANGSUNG: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (pake kemeja) saat melihat lihat  langsung kegiatan gelaran balap mobil  listrik Formula E.

GBK dan Pemprov
Siap Akomodir Balapan

JAKARTA – Penampilan 
pelatih Inter Milan Antonio 
Conte benar-benar berbeda, 
tak ada kemarahan fatal yang 
dilontarkan di tepi lapangan. 
Saat laga usai, allenatore Inter 
Milan itu langsung memeluk 
para punggawanya seperti 
Marcelo Brozovic, Matias Ve-
cino, Stefan de Vrij dan Ro-
melu Lukaku sangat erat. 

Empat pemain tersebut jadi 
penentu kemenangan 4-2 Inter 
Milan atas AC Milan dalam 
Derby della Madonnina ke 225 

di Giuseppe Meazza, Milan. 
Menurutnya, mereka berempat 
menjadi pahlawan Nerazzuri, 
julukan Inter, lewat epic come-
back usai tertinggal 0-2 di babak 
pertama. Usai peluit tanda 
berakhrinya babak pertama, 
memaksa Conte lebih banyak 
bicara mengubah cara pan-
dangnya memahami cara ba-
gaimana bisa membalikkan 
keadaan.

”Saya bicara bahwa faktanya 
kami kalah 2-0 di babak per-
tama dan saya akan marah 

jika para pemain tidak men-
ciptakan gol. Dan akhirnya, 
kami menemukan jalan 
keluar dari situasi yang sulit,” 
kata eks pelatih Chelsea.

Menurut Conte, pihaknya 
tentu merasa sangat senang 
dengan hasil yang diraih Inter 
Milan. Dia sangat yakin bahwa 
kemenangan epik ini bakal 
menjadi momen yang terus 
diingat sebagai salah satu 
laga penting pada Derby 
della Madoninna.

”Kami sadar harus ada peru-

bahan setelah keluar dari ruang 
ganti. Maka kami menerapkan 
taktik untuk tidak meneken 
terlalu tinggi dan itu adalah ide 
yang bagus pada beberapa 
situasi,” jelasnya.

Conten menjelaskan, Brozovic 
membuka keran gol Inter pada 
menit ke-51. Lalu, dua menit 
berselang, gelandang Lukaku 
juga mencatatkan nama di papan 
skor lewat asisst Alexis Sanchez. 
Di menit 70, skuad besutan An-
tonio Conte itu pun membalik-
kan keadaan. Umpan tendangan 

penjuru Antonio Candreva dis-
ambut Stefan de Vrij dengan 
sundulannya. Bola meluncur 
mulus ke dalam gawang Don-
narumma. Inter kini memimpin 
3-2.

Alih-alih berusaha mengejar 
ketertinggalan, gawang Milan 
malah kembali jebol di masa 
injury time. Lukaku menyegel 
kemenangan Inter atas Milan 
dengan skor 4-2 kala bola sun-
dulannya menggetarkan jala 
gawang Rossoneri.

Tak hanya empat pemain 

pencetak gol tersebut yang 
gembira, Alexis Sanches juga 
turut terlibat dalam build up 
gol Brozovic merasa gembira. 
Bagi Sanchez, torehan satu 
assist pada laga derbi kontra 
AC Milan terasa sangat spe-
sial. ” Ini yang pertama di 
sini (Inter) dan saya bahagia,” 
ujarnya seperti yang dilansir 
dari Calciocermato.

Dalam catatan Opta, Inter 
mencetak sejarah penting. Ini 
merupakan catatan kedua Ner-
azzuri bisa membalikkan 

keadaan. Sebelumnya, mereka 
pun pernah mengalahkan Mi-
lan setelah ketinggalan dua gol 
atau lebih pada November 1949

Tidak hanya Alexis Sanchez, 
pencetak gol penutup di 
injury time Inter vs Milan, 
Lukaku mengakui, mental 
menjadi juara para rekan-
rekannya mulai terlihat di 
laga tersebut. ”Kami di sini 
untuk menang dan saya sang-
at senang,” tegas Romelu Lu-
kaku seperti dilansir dari 
Football Italia. (fin/tgr/rus)

Strategi Ruang Ganti, Jadi Momen Kemenangan Inter 

Cetak Gol, Cavani Masih Milik PSG

Mesut Ozil
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TAMPIL OPTIMAL: Edinson 
Ca vani berhasil mencetak 
gol untuk kemenangan 
PS G, penampilannya tidak 
ter pengaruh rumor transfer 
un tuk mengantarkannya ke
luar dan beralih ke tim lain.
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Pertanyaan menarik. 
Tidak ada surat resmi 

yang kami terima 
melalui manajemen 
klub. Jadi kami tak 

bisa melepas pemain 
(ke timnas) tanpa 
surat resmi. Tapi 
saya juga melihat 
dan membaca ada 

banyak pelatih 
yang tidak setuju 

dengan pemanggilan 
ini, karena bukan 
kalender FIFA,” 

Robert Rene Alberts 
Pelatih Persib Bandung

Pelatih Robert Alberts 
Kritisi FIFA

BANDUNG-Tim nasional In-
donesia asuhan Shin Tae Yong 

kabarnya memanggil 34 pemain 
untuk melakukan pemusatan 
latihan. Dari daftar nama yang 
beredar, Febri Hariyadi masuk 
dalam national pool pelatih asal 
Korea Selatan tersebut. Namun 

hingga saat ini dari pihak 
Persib mengaku belum 
mendapat surat pang-
gilan dari PSSI.

Robert Rene Alberts 
mengatakan, belum me-
nerima instruksi dari 
federasi sepakbola In-
donesia untuk melepas 
Febri. Untuk itu ia masih 
membawa Febri berlatih 
bersama timnya dan masuk 
proyeksi skuat yang bertanding 
melawan Barito Putera. Dia 
juga mengaku keberatan jika 
harus melepas Febri.

“Pertanyaan menarik. Tidak 
ada surat resmi yang kami te-
rima melalui manajemen klub. 
Jadi kami tak bisa melepas pe-
main (ke timnas) tanpa surat 
resmi. Tapi saya juga melihat 
dan membaca ada banyak pe-
latih yang tidak setuju dengan 
pemanggilan ini, karena bukan 
kalender FIFA,” ujar Robert di 
Graha Persib, Selasa (11/2) di-
lansir dari simamaung.com.

Penting bagi Febri untuk fokus 
dulu mengisi masa pramusim 
di Persib karena ini jadi modal 
untuk menatap musim baru. 
Agenda pemusatan latihan tim-
nas saat ini sendiri bukan masuk 
ke dalam kalender FIFA. Maka 
dari itu Robert ingin winger 
andalannya tersebut tidak me-
ninggalkan tim di sisa preseason.

“Dan setiap klub juga sedang 
bersiap untuk menghadapi mu-
sim kompetisi baru, jadi setiap 
pemain ha- rus ada di 
sana (latihan pramu-
sim klub). 
Jadi Febri juga 
masih ada da-
lam lat ihan 
kami pagi tadi, dia 
belum pergi ke 
timnas,” jelas pria 64 ta-
hun ini.

Polemik terkait pemang-
gilan pemain ke timnas di 
luar kalender FIFA sendiri bu-
kan kali ini saja. Namun ini 
masalah yang dari musim-mu-
sim sebelumnya kerap terjadi 
dan Robert sudah sering meng-
kritisi itu. Menurutnya, hal ini 

sudah seharusnya dibenahi 
oleh federasi.

“Dan sekali lagi, per-
tanyaan untuk 
sepakbola Indo-
nesia, siapa 
yang menjadi 
prioritas dalam 
situasi ini. Ka-

rena jika melihat 
sepakbola profesional 

di seluruh dunia, klub men-
jadi prioritas bagi pemain jika 
tidak sedang dalam agenda 
FIFA,” jelasnya.

“Jadi ini masalah yang harus 
segera diselesaikan supaya tidak 
ada lagi salah paham, antara 
klub yang menggaji pemain 
dengan pihak federasi. Klub 
juga yang mempeker-
jakan pemain, jadi 
ini penting untuk 
mencari solu-
sinya,” tukas-
nya. (bbs/
tur)

Febri Dipanggil 
Tim Nasional

BANDUNG-Bobotoh cantik 
asal Bandung, Neng Sriliana, 
punya kenangan tak terlupa-
kan saat mendukung tim 
kesayangannya berlaga. Dari 
tiket yang hancur hingga ma-
suk ke dalam stadio dengan 
kondisi basah kuyup sudah 
pernah dirasakan.

Bersama sang kekasih yang 
kini sudah menjadi suami, 
Sriliana mengaku sempat 
menyaksikan laga Persib di 
Stadion Si Jalak Harupat, Ka-
bupaten Bandung. Namun 
cuaca hujan dan urusan ker-
jaan, akhirnya Sriliana dan 
kekasihnya terlambat datang 
ke stadion.

“Kan hari itu ada pertan-
dingan Persib vs Arema di Si 
Jalak Harupat. Saya nonton 
sama pacar yang sekarang 
sudah jadi suami, hehe. Se-
pulang kerja OTW jam 5 sam-
pai Jalak jam setengah tujuh 
sudah gak bisa masuk mana 
baju udah pada basah karena 
kehujanan,” kata Sriliana, di-

lansir dari republikbobotoh.
com.

Cuaca hujan membuat tiket 
yang sudah dikantongi Sri-
liana rusak karena air. Secara 
otomatis keduanya harus 
gigit jari saat hendak masuk 
ke antrean pemeriksaan tiket. 

Waktu terus berjalan, Sri-
liana tak patah semangat 
untuk menyaksikan Persib 
berlaga. Ia bersama kekasih-
nya saat itu mencari cara 
dengan mengelilingi area 
Stadion SJH. 

Bak gayung bersambut, wa-
nita yang mengidolakan Es-
teban Vizcarra tersebut menda-
pat kesempatan menonton 
setelah salah seorang petugas 
mempersilahkannya masuk. 
Keduanya pun merasa gem-
bira karena usahanya mem-
buahkan hasil. 

“Karena kepengen banget 
masuk sampe muterin sta-
dion, tiket sudah hancur ka-
rena kebasahan. Setelah 
muter-muter akhirnya dikasih 

masuk sama petugas, seneng 
banget itu akhirnya,” tuturnya.

Sayangnya saat sudah sam-
pai di tribun, wanita berusia 
21 tahun tersebut harus kem-
bali berusaha agar bisa me-
nonton dengan nyaman. 
Pasalnya sampai ia masuk, 
seluruh kursi tribun sudah 
penuh diduduki Bobotoh.

“Setalah di dalem gak bisa 
duduk karena sudah penuh 
banget, banget, banget dan 
pada akhirnya berdiri deh. 
Walaupun cuman nonton 
sebentar terus kehujanan 
tapi seneng banget dah itu,” 
ujarnya. 

Wanita yang memiliki hobi 
jalan-jalan ini mengungkap-
kan rasa cintanya kepada 
Persib sulit diungkapkan 
kata-kata. Namun salah sa-
tunya rasa cinta kepada Maung 
Bandung lahir karena turun 
temurun dari kedua orang 
tuanya. 

“Karena orang Bandung sih 
jadi wajib pisan suka Persib, 

Beni Oktovianto Tak 
Sabar Cicipi Liga 1

BANDUNG-Beni Oktovianto bakal cicipi 
pertama kali tahta tertinggi sepakbola 
Indonesia bersama Persib. Mantan pemain 
Persiba Balikpapan itu cukup menantikan 
debutnya nanti di kompetisi Liga 1 2020. Kini, 
dalam persiapan pra musim, dirinya sedang 
beradaptasi dan meningkatkan 
kemampuannya lagi guna lebih siap.

Menurutnya, Liga 1 akan lebih menantang 
dari pada Liga 2. Jika Liga 2 dikenal dengan 
permainan yang keras, Liga 1 penting untuk 
memainkan taktikal yang variatif di setiap 
pertandingan.

“Ini menjadi tantangan bagi saya sendiri. 
Karena baru pertama kalinya mencicipi tahta 
tertinggi sepakbola Indonesia,” ujar Beni, 
dilansir dari simamaung.com.

Beni Oktovianto bakal cicipi pertama kali 
tahta tertinggi sepakbola Indonesia bersama 
Persib. Ia cukup menantikan debutnya nanti di 
kompetisi Liga 1 2020. Kini, dalam persiapan 
pra musim, dirinya sedang beradaptasi dan 
meningkatkan kemampuannya lagi guna lebih 
siap.

Menurutnya, Liga 1 akan lebih menantang 
dari pada Liga 2. Jika Liga 2 dikenal dengan 
permainan yang keras, Liga 1 penting untuk 
memainkan taktikal yang variatif di setiap 
pertandingan. (bbs/tur)

ISTIMEWA

TAK SABAR BERMAIN: Beni Oktovianto tak sabar untuk segera 
bermain di Liga 1 bersama Maung Bandung.

SUDUT LAPANGAN

hehe. Gak cuman itu sih emang 
suka sama sepak bola juga 
walaupun saya perempuan 
hehe, dan keturunan dari 
keluarga juga pada suka 
banget sama sepak bola,” 

“Terus salah satunya karena 
suporternya pada loyal dan 
kreatif, rela mendukung di-
mana saja, kalah menang pun 
tetap di dukung, rela ning-
galin kerjaan, rela hujan-
hujanan, kepanasan dan rela 
ninggalin pacar juga hehe 
demi Persib,” ujar perem-

puan berusia 21 tahun itu.
Sebagai Bobotoh tentu Sri-

liana memiliki harapan untuk 
Kim Kurniawan dkk. Ia ber-
harap Persib bisa kembali 
memboyong titel bergensi ke 
Kota Bandung pada musim 
ini.

“Harapannya semoga Persib 
bisa jadi Juara di tahun ini, 
Persib lebih maju lagi lebih 
semangat lagi buat para pe-
mainnya. Pokonya Persib 
Juara,” tuntas Neng Sriliana. 
(bbs/tur)

Sriliana Kenang Nonton Persib Saat Tiket Rusak dan Baju Basah

ISTIMEWA

Neng Sriliana

BANDUNG-Setelah sekian 
lama mengikuti proses se-
leksi di Persib Bandung, pe-
main asing asal Brasil, Wan-
der Luiz akhirnya resmi di-
kontrak dengan durasi 1+1 (1 
tahun opsi perpanjangan 1 
tahun). 

Pemain kelahiran 1992 ini-
pun mengaku bahagia dan 
lega dengan kontraknya ter-
sebut. Luiz menegaskan bisa 
mulai berkonsetrasi penuh 
pada penampilannya dan 
memberikan kontribusi untuk 
Persib.

“Ini membuat saya lega ka-
rena sekarang bisa berkon-
sentrasi untuk memulai 
kerja keras,” katanya, dilansir 
dari republikbobotoh.com.

Mantan pemain Becamex 
Binh Duong ini akan mem-
berikan pembuktian di musim 
pertamanya bersama Persib. 
Ia ingin balas budi karena 

apresiasi klub kepadanya.
“Musim pertama ini saya 

akan buktikan dan membe-
rikan sesuatu terhadap apre-
siasi yang sudah diberikan 
klub juga fans,” ujar Wander 
Luiz. 

Pilar asing Persib Bandung 
bertambah. Mereka memper-
kenalkan rekrutan kelimanya 
yaitu Wander Luiz, Senin 
(10/2/). Tim berjuluk Maung 
Bandung itu memperkenalkan 
Wander dengan video berdu-
rasi 36 detik.

Di dalam video, penyerang 
kelahiran Espirito Santo, Bra-
sil 17 Februari 1992 itu tampak 
menggunakan jersey Persib 
musim lalu lengkap dengan 
nomor punggung 9. Dengan 
masuknya Wander Luiz, Maung 
Bandung sudah memiliki 
empat pemain asing yakni 
Nick Kuipers, Omid Nazari 
Geoffrey Castillion. (bbs/tur)

Resmi Dikontrak, Wander Luiz Lega

ISTIMEWA

LEGA DIKONTRAK: Wander Luiz mengaku lega setelah resmi berseragam Persib Bandung.

ISTIMEWA

KRITISI FIFA: Pelatih Robert Rene Alberts mengkritisi kebijakan FIFA yang memasukkan 
Febri Hariyadi ke timnas lantaran dilakukan bukan masuk ke dalam kalender FIFA.


