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Mengontak Alien dari Langit Jogjakarta

Venzha Christ dan Proyek Astronomi Radio

Cross Way
SALUT. Itulah kata yang selalu saya ucapkan. 

Setiap kali menuju bandara Soekarno-Hatta.
Setelah Anda melewati gerbang tol terakhir sudah 

ditentukan: ada jembatan baru di atas mobil Anda. 
Tepatnya setelah kolam air depan Hotel Sheraton itu.

Tanpa bertanya, saya pun tahu jembatan apakah 
itu. Itulah jalan khusus pesawat terbang. Lebar 
sekali bukan?

Tapi sampai kemarin sakit saya belum pernah 
melihat ada pesawat yang berjalan melintas di atas 
jembatan di atas mobil saya.

Mungkin lebih baik lagi tidak ada pesawat yang 
melintas. Atau mungkin saja memang belum 
difungsikan.

Saya menerima pemberitaan di media: jalan khu-
sus yang sudah diresmikan Presiden Jokowi awal 
Februari lalu.

Itulah jalan untuk menghu-
bungkan ujung timur No. 1 

dan ujung timur landasan 
No. 2 Bandara Cengka-
reng, Jakarta.

Jalan serupa telah ada 
untuk menghubungkan 
ujung barat no. 1 dengan 
ujung barat no. 2. 
Pembangunan ujung 
barat dilakukan bersama-
an dengan pembuatan 
landasan itu sendiri.

Kenapa waktu itu tidak 
sekalian dibangun juga 
yang ujung timur?

Oleh: Dahlan Iskan

SELEBRITI

Jika judul di atas terasa lucu, ketahuilah bahwa 
Search of Extraterrestrial Intelligence atau 

SETI saat ini adalah upaya internasional atau 
umat manusia untuk mengenal alam semesta. 

Venzha bersama dengan ISSS dan v.u.f.o.c 
mungkin termasuk sedikit orang Indonesia 

yang ikut serta di dalamnya.

BANDUNG- Dinas Perin-
dustrian dan Perdagangan 
(Disperindag) Provinsi Jawa 
Barat menduga, Kabupaten 
Karawang menjadi salah 
satu wilayah yang dijadikan 
tempat penimbunan bawang 
putih. Hal itu berdasarkan 
laporan yang diterima serta 
diperkuat dengan inspeksi 

mendadak (sidak) ke Gudang 
Distibutor Bawang Putih 
milik CV Sinar Padang Se-
jahtera dan Pasar Johar Ka-
bupaten Karawang. Dalam 
sidak tersebut, dipimpin 
langsung oleh Kepala Dis-
perindag Jabar, M. Arifin 
Soendjayana, Kepala Dispe-
rindag Kabupaten Karawang, 

Tim Satgas Pangan dan Tim 
Polda Jabar. 

“Kami berkoordinasi dengan 
satgas pangan karena ini kan 
kata pak dirjen, agak ditengarai 
penimbunan,” kata Kepala 
Disperindag Jabar, M. Arifin 
Soendjayana saat dihubungi 
Jabar Ekspres, Rabu (12/2).

Jabar Siaga Satu COVID-19

 Baca Cross... Hal 2

TAUFIQURRAHMAN, Jogjakarta, Jawa Pos

”Jangan kaget, ya,” katanya, 
memperingatkan. Piringan 
hitam diletakkan ke turntable 
dan jarum pun dijatuhkan.

Mulanya, terdengar suara 
kemeresek statis gelombang 
radio. Kemudian, gelombang 
statis tersebut mengeras seper-
ti tertiup angin. ”Oke, sekarang 
lagu kedua,” kata Venzha, me-
mindahkan jarum. Kemudian, 
terdengar lagi suara statis. Ka-
li ini dengan pola aneh yang 
sulit dijelaskan. Mirip dengan 
desing laser atau pesawat luar 
angkasa yang sering terdengar 
di film science fiction.

”Lagu-lagu” yang diputar se-

telah itu tidak kalah aneh. Adak-
alanya suara kemeresek tersebut 
berubah menjadi ribut seperti 
desis kereta uap yang sedang 
lewat sangat dekat. Kemudian, 
di saat-saat lain, berdentam se-
perti entakan kaki kuda.

Meskipun tidak membikin 
kaget seperti yang Venzha 
peringatkan, suara kemeresek 
tersebut memicu sebuah pe-
renungan yang sangat abstrak. 
Mengingatkan pada sesuatu, 
tapi entah apa. Venzha ber-
cerita, respons orang-orang 
yang dia perdengarkan AKR 
002 bervariasi.

VENZHA Christ mengelu-
arkan sebuah piringan hitam 
dari sampulnya. Sebuah album 
berjudul Electrocore AKR 002. 
Salah satu karya kebangga-
annya sebagai seniman seka-
ligus musisi. Jika judulnya 

terdengar tidak biasa, isinya 
jauh lebih tak biasa lagi.

Venzha berkenan memper-
dengarkan isi album tersebut 
kepada Jawa Pos yang ber-
kunjung ke rumahnya. Dua 
speaker besar disiapkan.

Irish Bella Kembali Hamil
JAKARTA - Pasangan artis Irish Bella dan Ammar 

Zoni tengah berbahagia. Sang istri dikabarkan hamil 
lagi setelah sempat mengalami keguguran.

Kabar bahagia tersebut disampaikan Irish Bella dan 
Ammar Zoni lewat vlog terbaru di akun YouTube.

Irish Bella memperlihatkan alat cek kehamilan ke 
Ammar Zoni yang tampak tidak percaya.

“Beneran? Enggak bohong kan? Bukan prank kan?,” 
kata Ammar, Rabu (12/2).

Irish lantas menjawab dengan mengangguk. 
Spontan, Ammar pun bersorak bahagia.

“Alhamdulillah ya 
Allah. Gue akan 

punya anak lagi,” 
ucap Ammar.

Ammar Zoni dan 
Irish Bella menikah 
pada 28 April 2019 

lalu. 

10 Rumah Tertim-
bun Longsor 
Ulah hilap ka pama-
rentah supados 
nyalurken bantuan 
saenggalna

Wagub Pimpin Sidak 
ke PT. Kahatex
Lamun kabuktosan 
melanggar pasihan 
sanksi weh pak Uu

TAUFIQURRAHMAN/JAWA POS)

MENANGKAP SUARA: Venzha Christ dan teleskop radio bernama 
machine #6 buatannya bersama teman-temannya.  

Wagub Pimpin Sidak ke PT. Kahatex
ISTIMEWA

TINJAU LOKASI: Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum saat sidak ke PT. Kahatex, Jalan Raya Rancaekek-Cicalengka, Kabupaten Sumedang, Rabu (12/2).

SUMEDANG- Wakil Gu-
bernur (Wagub) Jawa Barat 
(Jabar) Uu Ruzhanul Ulum 
meninjau lokasi banjir di area 
PT. Kahatex, Jalan. Raya Ran-
caekek-Cicalengka, Kabupa-
ten Sumedang, Rabu (12/2).

Menurut Uu,  pengendalian 
banjir dan macet di lokasi 
tersebut sudah berlangsung. 
Mulai dari normalisasi sampai 
pengerukan. Kendati begitu, 
proses normalisasi masih 
terhambat karena ada lokasi 

yang menjadi kewenangan 
pemerintah pusat.

Selain itu, Uu mengatakan 
bahwa jembatan yang meng-
halangi laju air kali akan di-
bongkar. Dia menambahkan, 
sejumlah upaya untuk meng-

endalikan banjir di lokasi 
tersebut diperkirakan selesai 
pada akhir 2020.

“Untuk masalah banjir ter-
nyata sudah ada progres, su-
dah ada normalisasi pem-
bangunan kali yang melewa-

ti Kahatex ini, tetapi belum 
bisa dimanfaatkan karena 
ada satu titik yang belum 
dikerjakan, dan itu kewen-
angannya dari pemerintah 
pusat,” kata Uu.

BANDUNG- World Health 
Organization (WHO) secara 
resmi mengumumkan nama 
COVID-19 (Corona Virus Di-
sease) untuk penyakit 2019nCov 
yang disebarkan oleh novel 
coronavirus alias virus corona 
yang berasal dari Wuhan, Chi-
na, pada Rabu (12/2). 

Hingga kini, pemerintah 
pusat melalui Kementerian 
Kesehatan Republik Indone-
sia (RI) terus mengantisipasi 
kasus COVID-19 di Tanah Air. 
Adapun Gubernur Jawa Barat 
(Jabar) Ridwan Kamil meny-
atakan, sampai saat ini tidak 
ada masyarakat Jabar yang 
terpapar virus corona.

Dalam Rapat Koordinasi 

Kewaspadaan Virus Corona di 
Provinsi Jabar bersama pihak 
terkait di Rumah Sakit Umum 
Pusat (RSUP) Dr. Hasan Sadikin 
Bandung, Rabu (12/2), sosok 
yang akrab disapa Kang Emil 
ini pun mengajak masyarakat 
untuk tetap awas mencegah 
penyebaran COVID-19 tanpa 
membuat kegaduhan yang 
bersifat SARA.

“Hari ini secara resmi virus 
Corona itu disebutnya 
COVID-19. Jadi, kita tetap 
was pada dan jaga kondusivi-
tas. Hindari hal-hal yang si-
fatnya SARA. (Waspada) harus 
dengan cara yang baik dan 
sopan,” ucap Kang Emil.

ISTIMEWA

CEK BARANG: Tim gabungan saat mengecek gudang distibutor bawang putih milik CV 
Sinar Padang Sejahtera dan Pasar Johar di Kabupaten Karawang, kemarin.

Karawang Diduga jadi Lokasi 
Penimbunan Bawang Putih

 Baca Karawang:... Hal 2

ISTIMEWA

BERIKAN ARAHAN: Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat memberikan 
keterangan dalam Rakor Kewaspadaan Virus Corona di Provinsi Jabar.

10 Rumah Tertimbun Longsor
80 Rumah Lainnya 
Ikut Terancam 

NGAMPRAH- Sedikitnya 
10 unit rumah milik warga 
di Kampung Hegarmanah, 
RT 03/04, Desa Sukatani, 
Kecamatan Ngamprah, Ka-
bupaten Bandung Barat, 
tertimbun longsor pada Se-
lasa (11/2) malam.

Dari 10 rumah yang tertimbun, 
2 rumah di antaranya tengge-

lam sepenuhnya dalam kubang-
an lumpur hingga menutupi 
bagian atap, sedangkan sisanya 
mengalami kerusakan total.

“Jadi yang sepenuhnya 
tenggelam akibat longsor itu 
2 rumah, 8 rumah lainnya 
juga tertimbun tapi tidak se-
penuhnya. Jadi sebagian ru-
mahnya saja hanya kategorinya 
rusak parah,” kata Kepala 
Pelaksana BPBD KBB, Dudi 
Prabowo, ditemui di lokasi 
kejadian, Rabu (12/2).

Dudi menyebutkan, 8 rumah 
yang tertimbun sebagian ju-
ga tidak bisa ditinggali lagi 
lantaran rawan ambruk dan 
membahayakan pemiliknya.

“Lokasinya kita sterilkan 
semua. Pemilik rumahnya 
sudah kita ungsikan, alham-
dulillah tidak ada korban jiwa. 
Kita sempat bantu pemiliknya 
untuk ambil surat berharga, 
tapi itu juga sulit dan berba-
haya,” tuturnya.

Tak hanya rumah yang ter-

timbun, dampak longsor da-
ri bukit di pinggir Jalan Tol 
Purbaleunyi itu juga meng-
ancam 80 rumah lainnya, 
serta menimbun 3 hektare 
sawah, dan 4 kolam ikan.

“Semua warga dari 80 rumah 
yang terancam sudah kita 
ungsikan juga ke tempat aman, 
salah satunya itu Masjid Nurul 
Huda. Kesulitan yang kami 
hadapi saat evakuasi ini pe-
nerangan, karena listrik total 
dimatikan,” jelasnya.

Titik awal longsor yang ber-
jarak kurang lebih 10 meter 
dari bahu Jalan Tol Purbale-
unyi, merupakan tebing den-
gan ketinggian 15 meter dan 
lebar mencapai 30 meter.

“Kontur tanahnya memang 
labil karena persawahan, di-
tambah lagi dengan rembesan 
air dari genangan di seberang-
nya. Tanahnya bergerak hing-
ga menyapu sawah dan rumah 
warga,” tegasnya.

 Baca Wagub:... Hal 2

 Baca Irish:... Hal 2

 Baca Jabar:... Hal 2

BERSIHKAN 
BARANG: 
Seorang petugas 
BPBD saat 
membersihkan 
barang yang 
tertimpa longsor 
di Kampung 
Hegarmanah, 
Desa Sukatani, 
Kecamatan 
Ngamprah, 
kemarin (13/2).

ISTIMEWA Baca 10 Rumah:... Hal 2

 Baca Venzha... Hal 2



Longsor yang menimpa 10 
rumah, 3 hektare sawah, dan 
4 kolam ikan, serta mengan-
cam 80 rumah itu terjadi ha-
nya beberapa meter dari 
bahu jalan tol Purbaleunyi, 
KM 118+600B.

“Kalau melihat kondisi ja-
raknya sekitar 7 meter, jadi 

sangat dekat ke jalan tol,” ujar 
Humas PT. Jasa Marga, Nan-
dang Elan di lokasi kejadian.

Saat ini arus lalulintas di 
ruas jalan tol tersebut tidak 
tampak terganggu. Jalur da-
ri arah Jakarta menuju Ban-
dung berfungsi sepenuhnya, 
sedangkan dari arah Ban-
dung menuju Jakarta men-
jadi satu lajur.

“Lajur di dua jalur tetap aktif, 

hanya yang berbatasan deng-
an titik longsor dipersempit. 
Untuk antisipasi kita pasang 
juga rubercone,” tuturnya.

Pihaknya sampai saat ini 
belum bisa memastikan peny-
ebab pasti dari longsor tersebut. 
“Kontur tanahnya memang 
labil karena persawahan tera-
sering, ditambah lagi dengan 
rembesan air dari genangan di 
seberangnya,” jelasnya.

Saat ini pihaknya tengah 
melakukan upaya penyedotan 
sisa genangan air agar tidak 
menyebabkan longsor susu-
lan. “Kita lakukan penyedotan 
dan membuat saluran untuk 
mengganti saluran yang ter-
sumbat,” paparnya.

Sementara, rumah salah se-
orang warga Abas Saefuloh,37,  
yang ditinggali bersama istri 
dan seorang anaknya turut 
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Misalnya, salah seorang 
kawannya yang merupakan 
peminat metafisika dan hal-hal 
spiritual langsung bersila dan 
memejamkan mata begitu su-
ara muncul dari AKR 002. Den-
gan muka serius, si tamu be-
rujar. ”Kayaknya aku pernah 
dengar ini, Mas. Ini mirip se-
perti wangsit,” kenang Venzha, 
menirukan kawannya tersebut 
sambil senyum-senyum.

Suara yang terekam di dalam 
AKR 002 menurut Venzha 
adalah suara dari angkasa 
luar. Ditangkap sebuah tele-
skop radio yang Venzha pasang 
di rumahnya, di Kelurahan 
Gedongkiwo, Mantrijeron, 
Jogjakarta. Markas sekaligus 
laboratorium komunitas peng-
giat astronomi v.u.f.o.c dan 
Indonesia Space Science So-
ciety (ISSS).

Teleskop radio tersebut di-
bangun Venzha dan 
kawan-kawannya. Venzha 
memang terbiasa membuat 
astronomi radio swakriya. Yang 
terbaru dia letakkan di ruang 
tamunya, bernama machine 
#6, berbentuk tabung yang 
digantung dengan empat 
tangkai besi.

Isi tabung tersebut adalah 
seperangkat modulasi pen-
angkap sinyal radio berfre-
kuensi tinggi yang dipancar-
kan oleh aktivitas benda-ben-
da langit seperti planet, 
bintang, satelit, asteroid, 
komet, dan sebagainya. Sing-
katnya, jika teleskop optik 
adalah ”mata” manusia untuk 
mengamati luar angkasa, te-
leskop radio adalah telinga 
manusia untuk mendengarkan 
aktivitas selestial.

Berbagai teleskop radio te-
lah dikembangkan oleh ne-
gara-negara maju dalam 
proyek SETI atau ”menguping” 
angkasa luar. Mulai yang ke-
cil sampai yang berukuran 
mega seperti Five Hund-
red-Meter Aperture Spherical 
Radio Telescope (FAST) di 
Provinsi Guizhou, RRT.

Venzha membuat teleskop 
radio berbagai ukuran. Dia 
dan v.u.f.o.c memiliki misi 
untuk demokratisasi tekno-
logi tersebut. Venzha meng-
gunakan miliknya untuk ikut 
serta dalam upaya besar umat 
manusia mengenal alam se-
mesta dan seisinya. Terutama 
dalam menjawab pertanyaan 
besar,”Apakah kita sendirian 
di alam semesta?”

Selama kurang lebih 2 bulan, 
Mei hingga Juni 2016, Venzha 
mengaktifkan machine #6 
untuk menerima frekuensi 
radio yang dipancarkan oleh 
benda-benda angkasa luar di 
langit Jogja. Sebagian besar 
transmisi yang diterima ber-
bentuk data-data komputer 
alfanumerik yang kemudian 
diterjemahkan oleh sebuah 
audio mixer dalam frekuensi 
yang bisa didengar telinga 
manusia.

Sebagian besar malam yang 
dilalui antara Mei dan Juni 
hanya berisi suara kemere-
sek tak bermakna. Namun, 
papar Venzha, setelah data 
diinput ke komputer, ada 
beberapa pola frekuensi yang 
menarik dan mengeluarkan 
suara khusus. Bagian-bagi-
an itulah yang kemudian 
diambil dan dikumpulkan 
dalam album AKR 002. ”Ta-
pi, ya tetap saja, semenarik 
apa pun, tidak cukup kuat 
untuk mengindikasikan 

bahwa ada kehidupan lain 
(ekstraterestrial) di atas sa-
na,” jelas Venzha.

Sejauh ini, selama lebih da-
ri 50 tahun manusia ”meng-
uping” angkasa raya, semua 
masih sunyi dan kosong. 
”Sampai sekarang, belum ada 
yang terdengar. Cuma sinyal 
Wow! tahun 1977 yang pernah 
kita terima. Setelah itu, tidak 
ada lagi,” tutur Venzha.

Ya, sinyal Wow! adalah se-
kumpulan data radio yang 
ditangkap teleskop radio yang 
dipasang di kampus Ohio 
State University. Sinyal itu 
ditemukan oleh astronom 
Jerry R. Ehman. Bentuknya 
hanyalah sebuah string da-
ta yang mengindikasikan 
frekuensi yang cukup unik 
dan kompleks, lebih dari 
pergerakan monoton benda 
langit. Sinyal selama 1 menit 
12 detik itulah satu-satunya 
transmisi yang diterima ma-
nusia, yang cukup rumit 
untuk diyakini berasal dari 
kehidupan berakal lain alias 
alien di alam semesta.

Lalu, apakah kita sendi-
rian di alam semesta? Ten-
tu tak ada yang bisa men-
jawab, baik Venzha maupun 
seluruh anggota v.u.f.o.c 
dan ISSS. Sama-sama ter-
paku pada paradoks Fermi, 
”Angkasa yang amat luas, 
namun tak ada satu pun 
jejak penghuninya.”

Bisa saja karena luasnya alam 
semesta, sinyal radio tak per-
nah sampai ke bumi. Bisa 
saja karena sebuah penghalang 
di langit, para alien tersebut 
mendengar tapi acuh saja 
seperti para petani cuek saat 
mendengar ribuan kodok 
ngorek di pinggir kali. Atau, 
bisa saja kita sedang berada 

di kandang besar di mana 
para alien berkeliling meny-
aksikan kita berjibaku deng-
an kebodohan sendiri.

”Saya termasuk yang percaya 
bahwa sinyal belum sampai 
karena jauhnya jarak di ang-
kasa luar,” kata Venzha.

Misteri kehidupan ekstrate-
restrial memang tak bisa dijawab 
machine #6. Namun, Venzha 
bangga karena bisa membuk-
tikan bahwa anak Indonesia 
pun mampu turut ambil bagi-
an dalam upaya besar anak 
manusia tersebut.

Hanya, menurut Venzha, saat 
ini belum banyak anak Indo-
nesia yang berani bermimpi 
besar dan menatap angkasa 
luar. Jurusan yang terkait den-
gan angkasa luar satu-satunya 
hanya ada di ITB. Lembaga 
riset antariksa hanya beber-
apa. Bahkan, space science 
masih dianggap aneh seper-
ti alien itu sendiri. ”Tetangga 
sini sering salah paham. Mas 
Venzha katanya bisa komu-
nikasi dengan alien,” tuturnya, 
lalu tertawa.

Melalui v.u.f.o.c dan ISSS, 
Venzha ingin memasyara-
katkan space science. Ing-
in anak-anak Indonesia 
lebih mencintai angkasa 
luar. Juga, dengan segala 
keringkihannya, ikut serta 
dan terjun dalam misi be-
sar umat manusia.

Sembari menanti sapaan 
halo dari ruang angkasa nun 
jauh di atas langit Jogjakarta, 
Venzha dan kawan-kawannya 
tetap bisa menikmati ma-
lam-malam sambil memesan 
kopi di angkringan samping 
markas ISSS. Sambil berbin-
cang hingga larut malam 
tentang berbagai rahasia pen-
ciptaan alam semesta. (*)

Setelah menikah, sang istri 
sempat mengandung bayi 
kembar.

Namun sayang, bayi me-
reka meninggal dunia dalam 
kandungan pada 6 Oktober 
2019 lalu. 

Sebelumnya, berita duka me-
nyelimuti pasangan selebritis 
dari Ammar Zoni dan Irish Bel-

la. Anak kembar mereka me-
ninggal dunia dalam kandung-
an pada Minggu (6/10/2019).

Dr. Gatot Abdurrazak, Sp.OG 
selaku penanggungjawab meng-
atakan, keadaan Irish Bella 
sudah dalam kondisi berbahaya 
saat tiba di RS Harapan Kita.

“Jadi Irish datang Jumat 
(4/10/2019) pagi sudah stage 
4 (kondisi bahaya). Janin yang 
resipien (penerima darah) 
sudah bengkak jantungnya. 

Seluruh tubuh bengkak dan 
pertumbuhannya kecil,” 
ungkap Dr Gatot Abdurrazak 
dalam konfrensi pers di RS 
Harapan Kita, Jakarta Barat, 
Senin (7/10/2019).

Pada hari Minggu (6/10/2019), 
dokter kembali memeriksa 
keadaan Irish dan anak kem-
barnya. Saat itu kata Dr, Gatot, 
detak jantung calon bayi masih 
ada. Namun, keadaan istri Amar 
Zoni itu semakin memburuk.

“Minggu pagi saya datang 
visit, detak jantung masih ada, 
tapi ibunya tekanan darah 
naik. Mirror syndrom sudah 
naik,” jelasnya.

Pihak rumah sakit pun lang-
sung memindahkan Irish ke 
dalam ruangan HDU, guna 
memberikan pertolongan ba-
gi si cabang bayi dan samg ibu. 
Sayangnya, anak kembar pa-
sangan selebritis itu tak terse-
lamatkan. (jppn/bbs/drx)

Sementara Pemerintah Da-
erah (Pemda) Provinsi Jabar, 
lanjut Kang Emil, terus ber-
koordinasi dengan berbagai 
pihak untuk memastikan 
data akurat terkait virus yang 
telah merenggut lebih dari 
seribu nyawa di China ini.

Termasuk terkait empat pasien 
suspect COVID-19 yang diiso-
lasi di RSUP Dr. Hasan Sadikin 
atau RSHS Bandung dan Rumah 
Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsulu 
Bandung yang telah dipastikan 
negatif virus corona. 

“Nah, per hari ini ini tidak ada 
kasus COVID-19 di Jawa Barat, 
karena dua (pasien) yang diawa-
si di (Rumah Sakit) Hasan Sa-
dikin dan dua lagi yang di 
Rumah Sakit Paru Rotinsulu, 
semuanya setelah dicek oleh 
Litbangkes yang punya alat 
canggih, memastikan semua-
nya negatif,” tutur Kang Emil.

Selain itu, Kang Emil pun 
memastikan bahwa RSHS 
telah memiliki sisrute atau 
sistem informasi rujukan te-

rintegrasi dan prosedur yang 
siap untuk menangani ber-
bagai potensi COVID-19. 
“Urutannya dimulai dari dio-
bservasi di IGD, dari IGD ada 
unit isolasi yang akan men-
angani jika itu (COVID-19) 
terjadi,” ujarnya.

Terkait keberadaan warga 
atau Tenaga Kerja Asing (TKA) 
dari China di Jabar, Kang Emil 
berujar pihaknya terus me-
mantau keberadaan mereka 
melalui pihak imigrasi mau-
pun Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi di 27 kabupaten/
kota se-Jabar.

“Data per hari ini ada (kurang 
lebih) 3.000-an dan semua 
sudah termonitor keberada-
annya, ada yang TKA, pebis-
nis, wisatawan, dan lain-lain,” 
tambahnya.

Kang Emil pun meminta 
dinas terkait untuk terus 
melakukan pemantauan den-
gan melihat gejala-gejala yang 
mirip dengan gejala COVID-19 
seperti batuk, pilek, dan de-
mam dengan suhu badan di 
atas 38 derajat Celcius.

“Kalau terlihat ada batuk, 

pilek, demam, dan lain-lain 
yang menjadi gejala, walau-
pun belum tentu (positif 
COVID-19), harus segera 
diantisipasi untuk melapor-
kan, sehingga prosedur pert-
ama bisa kita lakukan. Kare-
na gejala COVID-19 ini mi-
rip-mirip flu dan ketahuan-
nya setelah 14 hari,” ucap 
Kang Emil.

Dirinya pun mengajak me-
dia untuk melawan hoaks 
terkait COVID-19 serta me-
minta masyarakat untuk aktif 
melaporkan atau mencari 
informasi terkait COVID-19 
dan menjaga pola hidup sehat.

Salah satunya dengan me-
nerapkan etiket batuk yakni: 
(1) Gunakan masker; (2) Tutup 
mulut dan hidung dengan 
lengan; (3) Tutup hidung dan 
mulut dengan tisu atau sapu 
tangan; (4) Buang tisu yang 
telah dipakai; dan (5) Cuci 
tangan dengan menggunakan 
air mengalir dan sabun.

“Kita sosialisasikan juga 
pola hidup sehat. Kalau ba-
tuk pakai masker, itu etikanya 
harus dilakukan, kalau punya 

atau terlihat riwayat beper-
gian ke luar negeri dan punya 
gejala yang sama, segera 
melaporkan ke (Call Center) 
119 itu. Insyaallah itu Siaga 
Satu-nya Jawa Barat,” tutur 
Kang Emil.

Selain RSHS dan Rumah 
Sakit Paru Dr. H. A. Rotinsu-
lu Bandung, terdapat lima 
rumah sakit lain di Jabar yang 
sudah siaga dan menjadi ru-
jukan penanggulangan infek-
si darurat, termasuk COVID-19, 
yaitu RSUD Gunung Jati Ci-
rebon, RSUD Subang, RSUD 
R. Syamsudin SH Sukabumi, 
RSUD Indramayu, dan RSUD 
Dr. Slamet Garut. 

Dalam rapat koordinasi 
tersebut, Kang Emil pun 
mengatakan bahwa laporan 
Kementerian Kesehatan RI 
memastikan sembilan war-
ga Jabar yang menjalani 
masa karantina atau obser-
vasi di Natuna bebas dari 
virus Corona. “Setelah lewat 
14 hari (karantina) mereka 
bisa kembali ke keluarga 
masing-masing di Jawa Ba-
rat,” pungkasnya. (mg1/drx)

Miliki Misi untuk Demokratisasi Teknologi 

Beri Kejutan untuk Ammar Lewat Vlog

Gubernur Klaim Jabar Bebas Corona

 10 RUMAH
Sambungan dari hal 1

Warga Terdampak Diungsikan di Masjid

Tak hanya di Karawang, ujar 
dia, pengecekan bawang 
putih juga dilakukan deng-
an turun ke lapangan, ke 
distributor yang ada di 
Ciroyom dan Caringin Kota 
Bandung. “Memang hanya 
tinggal 3 ton, katanya me-
mang bahannya langka,” 
ungkapnya.

Setelah itu, Arifin mengaku, 
pihaknya mendapat informa-
si bahwa ada importir dari 
Surabaya yang memiliki satu 
gudang di Karawang. “Saat 
ditelepon ada sekitar 150 ton 
katanya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Arifin menje-
laskan, soal impor bawang 
putih, pihaknya berkonsul-
tasi dan berkoordinasi den-
gan Kementerian Perdagang-
an guna memastikan berja-
lannya impor bawang putih.

“Informasi dari pak Dirjen 
tidak ada penutupan impor 
bawang putih dari China 
karena yang ada larangan 
itu dari impor hewan hidup 
dan orang yang mungkin 
orang yang ditengarai bisa 
membawa virus corona,” 
jelasnya.

Terkait permasalah izin, Ari-
fin menyebut bahwa pemerin-
tah sangat berhati-hati dalam 
mengeluarkan rekomendasi 
izin impor hasil pertanian Re-
komendasi Impor Produk 
Hortikultura (RIPH).

“Izin impor pertanian RPIH 
dari kementerian ya mungkin 
baru 3 hari ke belakanglah, 
kemudian izin impor dari ke-

mendag juga sama,” sebutnya.
Disinggung soal harga 

bawang putih, Arifin menyebut 
terus melakukan pantauan di 
Kota Bandung yang menjadi 
barometer dalam melihat 
harga pasar.

Berdasarkan hasil pantauan 
di pasar Kosambi, Sederhana, 
Kiaracondong, Pasar Baru dan 
Andir ditemukan bahwa har-
ga bawang putih pasar terse-
but bervariasi mulai Rp 45 
hingga Rp 50 ribu.

“Nah, sekarang sudah mu-
lai turun hari ini (kemarin) 
sudah di bawah Rp 50 ribu. 
Di lima pasar pantauan itu 
bervariasi,” terangnya.

Sementara, meroketnya 
harga bawang putih memicu 
Dinas Pangan dan Pertanian 
(Dispangtan) Kota Cimahi 
untuk menggelar bazar produk 
pertanian, seperti bawang 
putih. Rencananya, bazar akan 
digelar 14 Februari mendatang 
di selasar gedung B Pemkot 
Cimahi Jalan. Rd. Demang 
Hardjakusumah.

Kepala Bidang (Kabid) Pang-
an pada Dispangtan Kota 
Cimahi, Rini Taihuttu meng-
atakan, bazar pangan dilaku-
kan sebagai upaya mensta-
bilkan harga bawang putih, 
yang mengalami kenaikan 
drastis belakangan ini. Bahkan 
menyentuh Rp 60 ribu per 
kilogram.

“Iya pada tanggal 14 Febru-
ari kita akan adakan bazar. 
Termasuk menyediakan bawang 
putih,” ujarnya saat ditemui di 
Pemkot Cimahi, Rabu (12/2).

Dikatakan Rini, selain 

bawang putih menjadi komi-
ditas ‘sexy’ saat ini, dalam 
bazar nanti juga akan dise-
diakan jenis sayuran lainnya 
serta buah-buahan dengan 
harga lebih rendah dibanding-
kan harga pasar. “Tentunya 
harganya lebih murah diban-
ding pasaran,” ucap Rini.

Rini mengklaim, komoditas 
sayuran dan buah-buahan yang 
disediakan merupakan hasil 
dari petani Kelompok Wanita 
Tani (KWT), dan petani binaan 
Dispangtan Kota Cimahi yang 
tersebar di sejumlah wilayah 
di Kota Cimahi. “Tujuannya 
supaya lebih menjangkau ke 
masyarakat,” tutur Rini.

Sementara, Kepala Dinas 
Perindustrian dan Perda-
gangan (Disperindag) Ka-
bupaten Bandung, Popi 
Hopipah meminta warga 
tidak resah dengan kelang-
kaan bawang putih. 

“Penghentian ini hanya se-
mentara, dan masyarakat 
kabupaten Bandung Bandu-
ng jangan resah kelangkaan 
bawang putih, karena stok 
bawang putih di Kabupaten 
Bandung terbantu oleh produk 
lokal,” ungkap Popi.

Popi menjelaskan, mahalnya 
harga bawang putih diakibat-
kan distopnya impor dari 
China oleh pemerintah. Hal 
tersebut, katanya, merupakan 
langkah yang dilakukan pe-
merintah cukup positif kare-
na dinilai mengedepankan 
sisi kewaspadaan dalam 
mengantisipasi menyebarnya 
virus corona masuk ke Indo-
nesia.(mg1/mg3/yul/drx)

Saya tidak tahu. Kemungki-
nan besar untuk menghemat 
biaya. Toh waktu itu memang 
belum layak. Bandara Ceng-
kareng masih sepi.

Lama-lama bandara terlalu 
ramai. Lion Air saja menam-
bah lebih dari 200 pesawat. 
Penerbangan dari luar negeri 
juga kian banyak. 

Sampailah pada suatu saat: 
antrean untuk terbang di Ban-
dara Cengkareng lama sekali.

Pernah sampai ada 10 pe-
sawat antri di taxiway untuk 
menuju ujung landasan. 

Saya pernah tertidur saat 
pesawat mulai meninggalkan 
garbarata. Lalu terbangun. 
Saya kira pesawat sudah men-
darat di Surabaya. 

Ternyata pesawat belum 
juga terbang. Masih di an-

trean tiga.
Kesimpulan waktu itu: harus 

dibangun landasan ke-3. Ke-
jengkelan penumpang pesawat 
sudah luar biasa.

Tapi aku selalu tidak setuju. 
Biayanya terlalu besar. Sekitar 
Rp 50 triliun.

Mengapa 
Karena harus membeli lahan 

baru. Luasnya sekitar 700 
hektare. Mengapa harus mem-
beli lahan tambahan?

Lahan yang ada tidak cukup. 
Jika landasan No.3 dipaksakan, 
jarak antarlandasan tidak 
memenuhi persyaratan kese-
lamatan.  Jarak antarlandasan 
itu harus 1 Km. Itulah pula 
jarak antara dasar No. 1 dan 
No. 2 di Cengkareng.

Saya tidak tahu benarkah 
harus begitu. Saya bukan ah-
li ilmu jarak antarlandasan. 
Saya hanya mengutip dari yang 

menjawab begitu.
Tapi saya sangat setuju: ke-

terlambatan pesawat yang 
keterlaluan di bandara Jakar-
ta harus diatasi.

Langkah-langkah perbaikan 
pun diinventarisasi. Kapasitas 
menara pengatur lalu-lintas 
ditambah. Jika dulu hanya 
menghadap satu sisi, harus 
menjadi dua sisi. 

”Jalan masuk” dari taxiway 
ke landasan harus ditambah. 
Dengan demikian pesawat 
yang baru mendarat dapat 
segera menuju luar landasan. 
Tidak perlu keluar di ujung 
landasan. Agar pesawat lain 
bisa terbang atau mendarat.

Dan banyak lagi.
Salah satunya itu tadi: mem-

bangun jalan khusus untuk 
menyambung ujung timur 
No.1 dan ujung timur landa-
san No.2.(Dahlan Iskan)

“Jembatan yang ada di dalam 
sebenarnya pihak Kahatex 
sudah ingin dibongkar dan 
diluruskan. Sudah ada progres, 
yaitu sudah membuat pintu 
(air) yang lain. Sebenarnya 
izinnya sudah ada, tinggal 
teknis mungkin dalam bebe-
rapa hari juga bisa dibuka, 
berarti jalan (air) atau jem-
batan yang ada di sini, yang 
dianggap sedikit menghambat 

lajunya air, sudah bisa dibong-
kar,” imbuhnya.

Terkait masalah kemacetan, 
Uu meminta PT. Kahatex untuk 
membuat Jembatan Penyebe-
rangan Orang (JPO). Selain itu, 
kata dia, PT. Kahatex akan 
membuat tujuh pintu untuk 
memecah kerumunan.

“Dari pihak Kahatex sudah 
membuka tujuh pintu kelu-
ar (untuk memecah keru-
munan), dari wilayah Su-
medang tiga pintu dan wi-

layah Kabupaten Bandung 
empat pintu,” ucapnya.

“Sekarang kami meminta 
kepada pihak Kahatex untuk 
membuat kembali JPO, teta-
pi ini karena banyak instansi 
terkait, termasuk pemerintah 
pusat, maka kami akan rapat 
koordinasi, pertama dengan 
pemerintah Kabupaten Ban-
dung, yang kedua dengan 
pemerintah Kabupaten Su-
medang, dan pihak lainnya,” 
pungkasnya. (mg1/drx)

Harga Tembus Rp 60 Ribu Per Kg

Jembatan Baru Menuju Bandara Soetta

Diduga jadi Penyebab Banjir di Rancaekek

ambruk diterjang longsor. Di-
bantu pihak kepolisian, dia 
menyisir bagian kamar dan 
ruang tamu mengamankan 
beberapa koper, celengan sang 
anak, Al-quran, dan mesin 
cuci dari loteng rumahnya.

“Sekarang hanya ngambil 
sisa barangnya saja sebelum 
dipasang garis polisi karena 
berbahaya. Kemarin malam 
sempat ngambil surat berhar-
ga dan emas punya istri,” tu-
tur Abas.

Bak sudah jatuh tertimpa 
tangga. Setelah semua harta 
benda termasuk rumahnya 
rusak, ia tak tahu harus ting-
gal dimana lagi sebab tak 
bisa terus menerus menum-
pang di tetangganya.

“Untuk sementara mungkin 
bisa numpang tinggal di tetang-
ga, tapi kalau terlalu lama juga 
kan gak enak. Saya engga punya 
uang buat beli tanah dan bangun 
rumah lagi,” katanya.

Ditanya soal kerugian yang 
dialami akibat bencana ter-
sebut, Abas sedikitnya meng-
atakan kerugian materi ditak-
sir hampir Rp 100 juta.

“Bisa sampai segitu (Rp 100 
juta). Karena bangunan lan-
tai 2 kan hancur. Yang mahal 
itu ongkos angkut material 
bangunan, karena melewati 
gang,” terangnya.

Berbicara sedikit soal ben-
cana yang dialaminya dan 
puluhan rumah lainnya, Abas 
mengaku masih tak percaya 

longsor tanah bisa menerjang 
rumahnya yang memang 
memunggungi derasnya 
longsoran tanah yang turut 
menyapu hamparan sawah 
terasering dan kolam ikan.

“Jadi saya awalnya dengar 
warga teriak longsor, terus 
saya cek dulu ke titik longsor-
nya. Setelah lihat ada tanah 
bergerak maju seperti ombak, 
saya langsung lari lagi ke ru-
mah menyelamatkan anak 
dan istri,” kisahnya.

Ia tak memikirkan meny-
elamatkan harta benda se-
lain keselamatan orang-orang 
tercintanya. “Kalau harta 
bisa dicari lagi, yang penting 
keluarga selamat,” tandasnya. 
(mg6/drx)
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SUBANG-Wakil  Bupa-
ti Agus Masykur Rosyadi 
menantang para pejabat 
dilingkungan Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Sub-
ang, untuk berinovasi da-
lam mewujudkan pelayanan 
publik dan tata kelola pe-
merintahan. Hal itu diung-
kapkannya saat menghadiri 
sekaligus membuka kegiatan 
Rapat Koordinasi Penelitian 
dan Pengembangan tahun 
2020 Workshop Inovasi Pe-
layanan Publik dan Tata 
kelola Pemerintahan Kabu-
paten Subang yang diikuti 69 
peserta yang terdiri dari Para 

sekretaris, Kabag dan Kabid 
di lingkup OPD Kabupaten 
Subang, Rabu (12/2).

Menurutnya, tantangan 
inovasi itu untuk menin-
gkatkan indeks kepuasan 
masyatakat terhadap pe-
nyelenggaraan pemerintah 
daerah kabupaten Subang. 
Ia pun mengajak kepada para 
peserta untuk selalu mem-
buat inovasi dan kolaborasi. 
“Saya berjanji beri reward 
buat OPD yang punya inovasi 
yang baik,” katanya.

Kegiatan yang diselenggara-
kan oleh Badan Perencanaan 
Pembangunan Penelitian 

Dana Kewilayahan 
untuk Infrastruktur

SUBANG-Camat Pusaka-
jaya Vino Subriadi men-
dorong peningkatan jalan 
di Desa Karanganyar untuk 
akses menuju Pelabuhan 
Patimban. Hal itu, ia utara-
kan kala pelaksanaan Mus-
renbang tingkat Kecamatan 
Pusakajaya di Kantor Keca-
matan, kemarin (12/2).

“Jalannya sudah ada, tapi 
kondisinya rusak, nah kita 
dorong untuk bisa menjadi 
akses ke Pelabuhan Patim-
ban, apalagi kita gerbang-
nya menuju Subang dari 
Kabupaten tetangga yakni 
Indramayu yang sangat 
dekat sekali,” kata Vino.

V i n o  m e n y e b u t ,  k e -
beradaan Pelabuhan Pa-
timban harus disikapi den-
gan bijak kaitanya dengan 
persiapan infrastruktur di 
Kecamatan Pusakajaya. 
Untuk itu, di Musrenbang 
tahun ini,  ia menyebut, 
tak ada lagi yang namanya 
bagi-bagi kue atau ang-
garan.

“Kita kembali lagi ke pri-
oritas, penyelesaian jalan 
Kabupaten atau jalan po-

ros antar desa yang belum 
selesai, peningkatan dan 
manfaat untuk masyarakat 
akan lebih terasa. Apalagi 
mau ada Pelabuhan Patim-
ban,” ucapnya.

Dana kewilayahan akan 
dialokasikan untuk pem-
bangunan infrastruktur 
diwilayah Cigugur, Karan-
ganyar-Rangdu, jalan antar 
dusun di Desa Karanganyar 
serta Cigugur-Bojong Jaya. 
“Insyaallah kalau itu bisa 
direalisasikan, manfaatnya 
untuk masyarakat  san-
gat besar. Seperti di Desa 
Karanganyar dari Pantura 
ke Sukarasa atau Sukaenok, 
untuk jalan pengangkutan 
hasil pertanian juga sangat 
berguna kalau jalanya ba-
gus,” ucapnya.

Ba h k a n  ke d e p a n ,  Pu -
sakajaya juga bisa men-
j a d i  d a e r a h  p e n g h a s i l 
sentra oleh-oleh dari per-
putaran ekonomi dan hilir 
mudiknya aktivitas Pelabu-
han Patimban. “Kita yang 
tidak jauh dengan Patim-
ban bisa mengmbil man-
faat, menyedikan sentra 
oleh-oleh, kita harus bisa 
dan kita harus dorong itu,” 
ucap Vino.

Untuk itu, Musrenbang 

Buka Akses Jalan ke Pelabuhan Patimban

Tahun 2020 ini diharap-
kan dapat membawa usu-
lan-usulan produktif yang 

bermanfaat bagi warga di 
Kecamatan Pusakajaya dan 
kemajuan dimasa men-

datang.
“Kita harus bisa, Pusaka-

jaya bisa menjadi daerah 

penyangga tapi tidak ke-
hilangan khasnya dengan 
pertanianya, perkebunan 

mangganya dan potensi 
lain yang bisa kita manfaat-
kan,” ucapnya.(ygi/sep)

YOGI MIFTAHUL FAHMI/PASUNDAN EKSPRES

MUSRENBANG: Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Pusakajaya berkomitmen untuk mengajukan usulan sesuai prioritas kebutuhan.

Nelayan Rajungan Karawang 
Tenggelam di Laut Jakarta

KARAWANG-Surip, ne-
layan rajungan asal Suka-
jaya dikabarkan terjatuh dari 
perahu. Sudah lima hari, pria 
46 tahun itu hilang. Ia diduga 
terpeleset dari perahu dan 
terseret ombak. ABK dan 
nelayan lain gagal menyela-
matkan pria asal Kampung 
Nelayan Pasirputih di Cila-
maya Kulon itu. 

“Surip terakhir kali terlihat 
di belakang perahu. Surip 
sempat meminta izin buang 
air besar. Sebelum akhirnya 
ia tergulung ombak,” kata 
Pani (29) rekan kerja Surip, 
Rabu (12/2).

Pani menuturkan, beber-
apa saat sebelum Surip ter-
jatuh, kapal Sentosa yang 
dinaiki Surip sedang melaju 
kencang. Saat itu, kapal se-
dang berlayar dari perairan 
Sumatera menuju Jakarta 
pada Jumat (7/2).

Saat melaju kencang, Su-
rip merasa ingin buang air, 
kepada rekan-rekannya ia 
minta izin ke belakang kapal. 
“Namun kami malah men-
dengar suara Surip minta 
tolong,” ujar Pani. 

Sejumlah ABK lalu berham-
puran ke belakang kapal. 
Menurut Pani, Surip sempat 
terlihat berada di air. “Perahu 
melaju kencang waktu itu. 
Sekitar 200 meteran Surip 
teriak-teriak. Kita gegas putar 
balik, tapi sudah tidak ada. 
Di cari juga tidak ketemu, 
mungkin tenggelam terseret 
ombak,” tutur Pani. 

Pani bercerita, seluruh 
awak kapal kesulitan men-
cari Surip di permukaan 
air. Setelah beberapa jam, 
kapten memutuskan untuk 
melaporkan kejadian itu ke 
Polsek Penjaringan, Jakarta 
Utara. “Kita kemudian lapo-
ran ke Polsek Penjaringan. 
Karena lokasi jatuhnya rekan 
kami di perairan

Kali Adem Penjaringan, Ja-
karta Utara,” tutur Pani yang 
saat ini sudah mendarat di 
Karawang. 

Hilangnya Surip membuat 
kerabat dan nelayan Pasir-
putih berduka. Ketua Kel-
ompok Masyarakat (Pokmas) 
Perikanan, Sahari menutur-
kan banyak nelayan Kara-
wang yang ikut mencari Su-
rip. “Saat ini kita terus koor-
dinasi dengan kepolisian dan 
ikut melakukan pencarian. 
Nelayan Karawang yang me-
laut ke arah Jakarta diimbau 
ikut mencari,” ujar Sahari.

Surip adalah satu dari ratu-
san nelayan Pasirputih Cila-
maya yang kerap mencari 
rajungan hingga ke perairan 
Sumatera. Sejak perairan 
Karawang tercemar minyak 
mentah Pertamina, rajungan 
di perairan Karawang men-
jadi langka. Alhasil, nelayan 
Karawang berlayar lebih jauh 
untuk mencari rajungan. 

Langkanya populasi rajun-
gan di Karawang mulai terasa 
sejak Oktober 2019 lalu. Bi-
asanya, rajungan banyak 
ditemui saat cuaca buruk, 

berkisar Oktober hingga 
Maret.

“Meski gelombang besar, 
kami memaksakan melaut. 
Padahal BMKG mengimbau 
untuk tidak melaut. Tapi 
kami tetap lakukan. Karena 
rezeki kami justru ada saat 
cuaca buruk,” kata Masruin, 
perwakilan nelayan Pasir 
Putih.

Namun, kata Masruin, se-
menjak terjadi pencema-
ran, nelayan rajungan tetap 
memaksakan melaut. Tapi 
tangkapan terus merosot. 
“Sudah tiga bulan tidak ada 
perubahan,” tutur dia. 

Industri rajungan kupas 
di wilayah Kecamatan Cila-
maya Kulon memang men-
jamur. Bahkan jadi salah 
satu unggulan Kabupaten 
Karawang.

Di Desa Sukajaya misalnya, 
terdapat puluhan rumah 
yang mengolah daging ra-
jungan menjadi makanan 
kaleng. Komoditi itu diek-
spor ke berbagai negara sep-
erti Amerika Serikat, Cina, 
Jepang, Hongkong, Korea 
Selatan, Taiwan, Malaysia, 
dan negara-negara di ka-
wasan Eropa.

“Di Pasir Putih, ada 120 
perahu nelayan yang tidak 
pernah mengenal musim 
dan selalu beroperasi. Ka-
lau sedang musim, nelayan 
Pasir Putih bisa menangkap 
rajungan 5 ton per hari”, ujar 
Sekretaris Desa Sukajaya, 
Ahmad Syaikhu.(aef/sep)

Wabup Tantang Pejabat Berinovasi Pelayanan
dan Pengembangan Daerah 
(BP4D) Kabupaten Subang 
tersebut, kata Agus, selaras 
dengan Visi Misi Jimat Akur. 
Pasalnya, workshop ini ber-
tujuan untuk meningkatkan 
kinerja pemerintah dalam 
memperbaiki pelayanan 
publik dan meningkatkan 
indeks kepuasan pelayanan 
publik.

“Perubahan dan inovasi 

adalah keniscayaan dalam 
mewujudkan peningkatan 
pelayanan publik dengan 
perlu dilakukan terobosan 
untuk melakukan inovasi 
dengan melakukan Amati, 
Tiru, Modifikasi (ATM). Pe-
serta Kunjungan kerja harus 
memiliki dampak signifikan 
terhadap pola inovasi pe-
merintah kabupaten Sub-
ang,” ungkapnya.(vry/sep)

HADIRI RAKOR: 
Wakil Bupati Agus 
Masykur Rosyadi 
saat menghadiri 
Rapat Koordi-
nasi Penelitian 
dan Pengemban-
gan tahun 2020 
Workshop Inovasi 
Pelayanan Publik 
dan Tata kelola 
Pemerintahan Ka-
bupaten Subang.

HUMAS SETDA SUBANG
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ADVERTORIAL

KOTA - Harga bawang putih, 
mengalami kenaikan di 
beberapa pasar yang ada di 
Kabupaten Sumedang. Data 
di lapangan, harga bawang 
putih terus mengalami kenaikan 
dari Rp 60.000/Kg, hingga Rabu 
(12/2) kemarin, harganya 
mencapai Rp 75.000/Kg.

Seperti dikatakan pemilik 
kios di Pasar Impres Sumedang, 
H Rusmana. Kenaikan harga 
bawang putih itu, terjadi akhir-
akhir ini. ”Beberapa hari yang 
lalu, harganya masih setabil 
di sekitaran Rp 60.000, 
sementara hari ini (kemarin, 
red) harganya sudah mencapai 
Rp 75.000 perkilogramnya,” 

katanya.
Rusmana menyebutkan, 

stok bawang putih di Pasar 
I m p r e s  S u m e d a n g , 
mendapatkan pasokan 
bawang putih dari Pasar 
Caringin, Kota Bandung. 
Menurut para pedagang di 
Pasar Impres, kenaikan harga 
bawang putih itu, disebabkan 
disetopnya impor dari China.

“Ya kalau denger-denger 
mah, karena virus corona, 
impor bawang putih dari 
China dihentikan. Apalagi 
pembeli juga banyak yang 
mengeluhkan, karena 
harganya sangat mahal. Tapi 
ya mau gimana lagi, dari 

sananya juga sudah naik,” 
ungkapnya.

Hal senada diungkapkan 
salahsatu pedagang sayur di 
Pasar Situraja Kabupaten 
Sumedang, Denah, 57. Dia 
juga membenarkan harga 
bawang putih sudah 
merangkak naik.

“Kalau di Pasar Situraja harga 
bawang putih Rp 60.000 dari 
harga awal Rp 50.000. Banyak 
juga pembeli  yang 
mengeluhkan harga bawang 
putih naik,” katanya.

Denah menambahkan, di 
Pasar Situraja tidak hanya 
bawang putih saja yang 
mengalami kenaikan. Namun 

beberapa barang pokok 
lainnya, juga ikut naik. “Jahe 
juga mengalami kenaikan 
menjadi Rp 60.000, dari harga 
awal Rp 40.000. Kalau jahe 
susah nyarinya, sementara 
untuk minyak curah harga 
awal Rp 11.000 sekarang jadi 
Rp 13.000,” ungkapnya .

Dia mengatakan, mungkin 
karena menghadapi bulan 
puasa bahan kebutuhan pokok 
naik. “Untuk kebutuhan 
pokok, setiap tahun pasti naik. 
Saya mah ngambil bahan 
untuk saya jualan dari Garut 
dan Tasikmalaya jadi harganya 
relatif lebih murah,” 
pungkasnya. (cr1) 

CIMALAKA - Dalam rangka 
menggenjot program pemerintah 
desa, Asosiasi Perangkat Desa 
Seluruh Indonesia (Apdesi) 
Kabupaten Sumedang, menggelar 
rapat koordinasi (rakor) di 
Cimalaka, Rabu (12/2).

“Ini sudah rutin kami laksanakan 
di awal tahun. Apalagi terkait 
anggaran yang akan dikucurkan 
ke desa, kami tentunya bersiap-
siap dalam mensikapi program 
pemerintah pusat yang akan 
digulirkan di Tahun 2020 ini,” 
kata Ketua Apdesi Kabupaten 
Sumedang, Andre Mochtar.

Di Tahun 2020 ini, pihaknya 
berupaya keras dalam 
merealisasikan program Dana 
Desa (DD), agar dapat 
dilaksanakan dengan sebaik 
mungkin. “Apalagi ditambah 
dengan program stunting dan 
penanggulangan kemiskinan, 
menjadi prioritas kami dalam 
pembahasan hari ini (kemarin, 
red),” ucapnya.

Menurutnya,  program 
pemerintah pusat itu sejalan 
dengan program Pemerintah 
Sumedang, yang dikemas dalam 
‘Sumedang Simpati’. “Kita akan 
kerahkan seluruh kepala desa, 
untuk sama-sama menyukseskan 
program ini, salain program yang 
lainnya,” kata Andre.

Sehingga di Tahun 2020, kata 
dia, ada pencapaian target yang 
bisa terpenuhi, sesuai dengan 
progres pemerintah. “Kami akan 
libatkan seluruh perangkat desa. 
Kami di bulan Maret mendatang, 
akan ada pertemuan dengan 
bupati, untuk membahas 
bagaimana mensinergikan antara 
perangkat desa dengan kepala 
desa,” paparnya.

Selain itu, rakor yang dihadiri 
lebih dari 50 kepala desa itu, 
membahas kehadiran Persatuan 
Perangkat Desa Indonesia (PPDI), 
yang belum lama diresmikan di 
Sumedang.

Di tempat sama, Dewan 

Pimpinan Kecamatan (DPK) 
Apdesi Wado yang juga Kepala 
Desa Cilengkrang, Suhenda 
menilai, kehadiran PPDI  akan 
menjadi preseden buruk bagi 
pemerintahan desa. “Kan Apdesi 
itu mewadahi aparatur desa, 
termasuk di dalamnya terdiri 
dari perangkat desa. Ketika itu 
terbentuk, maka di dalam satu 
rumah akan terdapat dua 
m a t a h a r i ,”  k a t a n y a . 
“Pertanyaannya, kenapa pak 
bupati serta merta meresmikan, 
seharusnya dikoordinasikan 
terlebih dahulu dengan kita,” 

lanjut Suhenda.
Bahkan menurutnya, kehadiran 

PPDI akan menghambat 
kebijakan yang dikeluarkan bupati 
itu sendiri. “Logikanya, aparatur 
desa itu kalau istilah sundanya 
‘cocooan’ kepala desa. Karena 
diatur dalam Permen Nomor 7 
Tahun 2017, sudah jelas bahwa 
perangkat desa adalah pembantu 
kepala desa,” paparnya.

Dikatakan, para perangkat desa 
yang mendeklarasikan diri itu, 
rata-rata kepala desanya tidak 
depinitif. “Sementara yang kepala 
desanya depinitif, mayoritas 

mereka tidak hadir,” ujarnya.
Bahkan, lanjut Suhenda, 

pembentukan PPDI lebih 
mengarah ke politik. 
“Sepuluh, satu aparat, berarti 
capaian nanti bisa 27 ribu. 
Salahsatu narasumber 
disaat itu, kan bicara 
terlalu jauh,” ujarnya.

Dengan keberadaan 
PPDI, Suhenda mengaku 
akan mengambil sikap 
tegas. “Para kepala desa 
yang punya aparatnya 
menganggap PPDI itu sudah 
mewadahinya, akan 

dibikin surat pernyataan oleh 
para aparatur desa, yang kepala 
desanya masih depinitif, nanti 
dikolektif kan semua, sehingga 
biarkan ada nama itu, tetapi 
anggotanya tidak ada,” terangnya.

Sebab, lanjut dia, jika tidak 
bersikap demikian, akan muncul 
anggapan bahwa yang ikut 
gabung ataupun tidak, akan 
dikalim sebagai anggota PPDI. 
“Padahal kenyataannya tidak 
semua (perangkat desa, red) ikut 
dalam organisasi itu,” ujarnya.

Keinginginan para perangkat 
desa itu, menurutnya sederhana. 
Yakni, hanya menginginkan 
Nomor Induk Kepegawaian (NIP). 
“Tapi pada kenyataannya, kami 
mendengar laporan dari delegasi 
kita, sudah ke angka-angka main 
politis. Kurang elok lah, padahal 
masih jauh. Masih terlalu dini 
untuk berbicara masalah itu,” 

katanya.
Disebutkan, sebagai kepala 

desa, pihaknya memiliki hak 
untuk merotasi perangkat 
desa yang  tidak membuat 
pernyataan, bahwa tidak 
menjadi anggota PPDI. 

“Memang kami hari ini tidak 
bisa memberhentikan dengan 

bebagai alasan. Tetapi kan ada 
Undang Undang Nomor 7 
Ta hu n  2 0 1 7 ,  ya ng 
menyebutkan barang siapa 

yang melanggar aturan-aturan 
kepala desa, maka bisa 

d i b e r h e n t i k a n ,” 
tukasnya. (nur/

adv)

Harga Bawang Putih 
Terus Merangkak
Pedagang: Impor dari China Dihentikan

Rakor Apdesi Bahas Stunting, Kemiskinan dan PPDI

Platform Teknologi 
untuk Transparansi BOS

IST

KONPERS: Mendikbud, Menkeu dan Mendagri saat konferensi pers di 
kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, baru-baru ini.

JAKARTA - Melalui 
kebijakan Merdeka Belajar 
Episode 3, peningkatan 
t r a n s p a r a n s i  d a n 
akuntabilitas dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS), 
salah satunya dilakukan 
dengan mengubah skema 
transfer daerah. Mulai Tahun 
2020, dana BOS ditransfer 
oleh Kementerian Keuangan 
langsung ke rekening 
sekolah, sehingga tidak lagi 
melalui Rekening Kas Umum 
Daerah (RKUD) Provinsi. 

Kementerian Pendidikan 
d a n  K e b u d a y a a n 
(Kemendikbud) juga, tengah 
menyiapkan platform 
t e k n o l o g i  u n t u k 
perencanaan, penyaluran 
dan pelaporan dana BOS 
dengan tujuan meningkatkan 
t r a n s p a r a n s i  d a n 
akuntabilitas dana BOS.

Mendikbud Nadiem 
Makarim mengatakan, 
platform teknologi penting 
d i g u n a k a n  u n t u k 
transparansi penggunaan 
dana BOS. “Ke depannya 
yang akan kami lakukan juga, 
yang saat ini sedang dalam 
proses perencanaan, yaitu 
bagaimana kita bisa 
menggunakan teknologi 

untuk meningkatkan 
t r a n s p a r a n s i  d a r i 
penggunaan dana BOS. Dan 
teknologi inilah yang akan 
kami gunakan untuk 
meningkatkan kualitas 
transparansi pengadaan 
dana BOS untuk semua 
sekolah di Indonesia,” 
ujarnya saat konferensi pers 
di kantor Kementerian 
Keuangan, Jakarta, baru-
baru ini.

Menurut Mendikbud, 
platform teknologi menjadi 
solusi terbaik dalam 
meningkatkan transparansi 
d a n  a k u n t a b i l i t a s 
penggunaan dana BOS. “Tapi 
masih kami rancang. Akan 
memakan waktu lebih lama 
untuk mendesainnya,” 
tuturnya.

Dia menambahkan, 
sekolah juga harus 
memublikasikan penerimaan 
dan penggunaan dana BOS 
di papan informasi sekolah 
yang mudah diakses 
masyarakat. Menurutnya, 
hal tersebut menjadi bagian 
dari kebijakan Merdeka 
Belajar Episode 3.

“Jadi bukan hanya 
Kemendikbud yang bisa 
melihat hasil laporannya, 

tapi masyarakat sekitar 
sekolah, komunitas, dan 
orang tua, bisa melihat dana 
BOS itu digunakan untuk 
apa saja. Ini untuk 
meningkatkan transparansi,” 
kata Mendikbud Nadiem 
Makarim.

Dia berharap, dengan 
diberikannya fleksibilitas 
dan kebebasan untuk kepala 
sekolah dalam menggunakan 
dana BOS, pelaporannya 
pun harus lebih akurat. “Apa 
yang dilaporkan untuk 
apapun harus lebih akurat. 
Jadi kita bisa menganalisis, 
m e ng e va l u a s i ,  d a n 
melakukan kebijakan lain 
dengan cara yang lebih baik,” 
katanya.

Selain kebijakan pe-
nyaluran dan peng gunaan, 
tahun ini pe merintah juga 
mening kat kan harga satuan 
BOS per peserta didik untuk 
jenjang sekolah dasar (SD), 
sekolah menengah pertama 
(SMP), dan sekolah me-
nengah atas (SMA) sebesar 
Rp100.000 per peserta didik. 
Untuk SD yang sebelumnya 
Rp800.000 per siswa per 
tahun, sekarang menjadi 
Rp900.000 per siswa per 
tahun. Begitu juga untuk 
SMP dan SMA masing-
masing naik menjadi 
R p 1 . 1 0 0 . 0 0 0  d a n 
Rp1.500.000 per siswa per 
tahun. Besaran BOS untuk 
SMK pada tahun ini sama 
dengan tahun lalu, yakni 
Rp1.600.000. BOS untuk 
SMK sudah dinaikkan pada 
tahun 2019, yaitu dari 
Rp1.400.000 di tahun 2018 
menjadi Rp1.600.000 per 
siswa per tahun mulai 2019. 
(dikbud)

ASEP NURDIN/SUMEKS

RAKOR: Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sumedang tengah menggelar rakor di Cimalaka 
membahas tentang stunting, kemiskinan dan juga PPDI, Rabu (12/2).

DPK Apdesi Wado yang juga Kepala Desa Cilengkrang, Suhenda memberi tanggapan 
terkait PPDI usai rakor.

ARIEF TAUFIK/SUMEKS

LAYANI PEMBELI: Denah, pedagang sayur di Pasar Situraja Kabupaten Sumedang ini tengah melayani pembeli di jongko pasarnya, kemarin.

“Logikanya, aparatur desa itu kalau istilah 
sundanya ‘cocooan’ kepala desa. Karena 
diatur dalam Permen Nomor 7 Tahun 2017, 
sudah jelas bahwa perangkat desa adalah 
pembantu kepala desa,”
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SUKABUMI-Sebuah truk berplat E 9534 
VC dengan muatan pakan ikan mena-
brak pemotor di Jalan Raya Sekarwangi, 
Kampung Karang Hilir RT 03 RW 08, Desa 
Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Kabu-
paten Sukabumi, sekitar pukul 05.45 WIB, 
kemarin (12/2).

Tidak hanya menyeruduk pemotor, truk 
juga menabrak 4 warung dan bengkel dan 
lampu lalu lintas. 

Akibat kecelakaan tersebut, Heru Herlan-
diat ,42, pengendara motor Honda Supra X 
nopol F 2638 ZL warga Kabupaten Cianjur 
yang bekerja sebagai loper koran mengala-
mi luka cukup serius. Dia mengalami luka di 
bagian muka dan pada kaki kanan. Korban 
dibawa ke Rumah Sakit Sekarwangi Cibadak 
untuk menjalani perawatan. Sementara ba-
gian depan truk, ringsek lias rusak parah. 

Andri Kurnia, salah seorang saksi di lokasi 
kejadian melihat truk melaju dari arah 
Sukabumi menuju Bogor dan menyeruduk 
motor di lokasi tersebut.“ Pengendara mo-
tornya terpental, motor terseret dibawah 
truk, dan truk menyeruduk warung,” kata 
dia.

Andri melanjutkan, melihat kejadian itu 
dia bersama warga lain  langsung meno-
long  pengendara motor yang terpental 
itu."Korban langsung dibawa ke Rumah 
Sakit Sekarwangi Cibadak dengan kondisi 
luka patah dibagian kaki kanan, "jelas dia.

Kasat Lantas Polres Sukabumi, Iptu Riki 
Fahmi Mubarok menjelaskan, kecelakaan 
ini diduga akibat sopir truk bernama 
Didin, kehilangan kendali saat melintasi 
jalan menikung di lokasi kejadian."Sopir 
truk juga mengalami luka ringan, karena 
sempat terhimpit bagian depan yang remuk 
serta pecahan kaca. Sementara kernet truk 
selamat hanya masih syok saat dimintai 
keterangan oleh petugas kepolisian di lokasi 
kejadian," jelasnya.(job3) 

Truk Seruduk Pemotor 
dan Warung di Cibadak

PERISTIWA

CIANJUR-Badan Urusan Logistik (Bu-
log) Subdivre Cianjur berupaya menekan 
harga bawang putih yang terus mengalami 
lonjakan. Namun, upaya masih menunggu 
kebijakan Pemerintah Pusat. 

Wakil Bulog Sibdivre Cianjur, Mita Aryani 
menjelaskan, telah berkoordinasi dengan 
Dinas Koprasi UMKM dan Perdagangan 
(Diskoperindag) Kabupaten Cianjur untuk 
menekan harga bawang putih. "Beberapa 
waktu lalu Diskoperindag Cianjur telah 
berkoordinasi dengan kami terkait kenaikan 
harga bawang putih yang terus mengalami 
kelonjakan sejak beberapa pekan terakhir," 
kata dia kepada wartawan, kemarin (12/2).

Mita menjelaskan, bulog merupakan 
lembaga operator, atau pelaksana kebija-
kan pemerintah. Pada prinsipnya, Bulog 
Subdivre Cianjur siap menjalankan tugas 
dari pemerintah untuk menstabilkan harga 
bawang putih."Namun untuk saat ini Bulog 
Subdivre Cianjur belum mempunyai stok 
bawang putih, karena sejauh ini untuk men-
gelolaan bawang putih belum ada, juga saat 
ini belum memasuki masa panen," ungka-
pnya. 

Sementara itu, Kabid Perdagangan Diskop-
erindag Kabupaten Cianjur, Nana Rukamana 
mengatakan, akan segera berkoordinasi 
dengan Dirjen perdagangan Kementrian 
Perdagangan untuk melakukan upaya 
penekanan harga bawang putih yang terus 
melonjak."Kita sudah berkoordinasi dengan 
Bulog Cianjur dan hasilnya bahwa Bulog 
Subdivre Cianjur masih menunggu kebi-
jakan dari pemerintah pusat. Oleh karena 
itu kami akan segera melakukan koordinasi 
dengan Dirjen Perdagangan untuk menekan 
harga bawang putih yang terus melonjak," 
katanya. 

Selain itu, Diskoperindag juga akan berkoor-
dinasi juga dengan Satgas Pangan Cianjur 
untuk mengantisipasi adanya penimbunan 
yang dilakukan beberapa oknum.(job3)

Bulog Kendalikan 
Harga Bawang Putih 

EKONOMI

WNI Mantan Pengikut ISIS Harus Dibina  
SUKABUMI-Pro dan kontra 

pemulangan ratusan War-
ga Negara Indonesia (WNI) 
mantan pengikut organisasi 
Islami State of Iraq and Suriah 
(ISIS) mendapat perhatian 
berbagai kalangan. Sekre-
taris MUI Kota Sukabumi, 
HM.Kusoy mengatakan, pe-
mulangan tersebut suatu 
yang wajar."Sah-sah saja jika 
dipulangkan ke tanah air, tapi 
harus dilakukan pembinaan 
yang intensif," kata Kusoy 
kepada wartawan, kemarin 
(12/02).

Namun, lanjut Kusoy, hal 
tersebut merupakan ke-
wenangan Pemerintah Re-
publik Indonesia. Sebab, 
kepulangan mereka pun men-
jadi tanggung jawab pemer-
intah, terlebih jika mereka 
masih berkewarganegaraan 
Indonesia."Apapun ide-
ologinya sebaiknya pemerin-
tah negara hadir didalamnya. 
Karena bagaimanapun itu 
adalah warga Indonesia, 
dan dia ingin kembali ke 
sini. Intinya boleh saja dipu-
langkan tapi harus dibina," 
ujarnya.

Kusoy menjelaskan, pem-
binaan yang dimaksud harus 
dilakukan secara maksimal 

untuk memperkuat jiwa na-
sionalisme. Salah satunya 
dimasukkan ke pesantren 
atau satu lokasi khusus be-
kas ISIS."Adapun dampak 
dan sebagainya itu men-
jadi kewajiban kita bersama, 
dimana harus dilakukan 
pembinaan. Orang itu pasti 
memiliki kesalahan, tapi 
lebih baik kita bina dengan 
sebaik-baiknya. Agar tidak 
membahayakan kemanan 
negara dan tidak melakukan 
hal-hal yang mengakibatkan 
kekacauan, teror, dan seba-
gainya," jelasnya.

Kusoy menambah, meskip-
un sampai saat ini belum ada 
data yang menyatakan warga 
Kota Sukabumi menjadi ang-
gota ISIS. MUI mengimbau 
kepada seluruh masyarakat 
agar tidak terpapar paham 
radikalisme."Mari kita yakini, 
ajaran Islam mengantarkan 
kita kepada kesejahteraan, 
kedamaian saling mengasihi, 
serta keselamatan. Mari kita 
wujudkan ajaran Islam adalah 
Rahmatan Lil Alamin dan 
bisa membuat manusia be-
rakhlakul karimah. Ciptakan 
Kota Sukabumi yang religius 
nyaman dan sejahtera," pung-
kasnya.(job1)

Jabar Ekspres

Sensus Penduduk Dilakukan Online

CIANJUR-Badan Pusat 
Statistik (BPS) Kabupaten 
Cianjur memastikan meng-
gunakan sensus secara online 
dalam pendataan pada Sen-
sus Penduduk Tahun 2020. 
Cara ini untuk memudahkan 
dalam mendapatkan infor-
masi yang diperlukan dari 

Lebih Mudah 
dan Bisa 
Menggunakan HP 

masyarakat.    
Rencananya, sensus dilak-

sanakan mulai 15 Februari 
hingga 31 Maret mendatang. 

Kepala Seksi (Kasi) Inte-
grasi Pengolahan dan Di-
seminasi Statistik (IPDS) 
Kabupaten Cianjur, Eman 
Sulaeman mengatakan, sen-
sus penduduk dilaksana-
kan setiap 10 tahun sekali 
disetiap akhiran angka nol. 
Jumlah penduduk Cianjur 
pada tahun ini menurut data 
dari BPS Kabupaten Cianjur 

tercatat sekitar 2.264.328 
jiwa."Sensus penduduk ada 
dua metode, secara online 
mulai 15 Februari hingga 31 
Maret, seluruh masyarakat 
diharuskan mengisi data pir-
badinya melalui sensus.bps.
go.id. Nanti tinggal memasu-
kan no KK no NIK sesuai 
pertanyaan yang disiapkan," 
kata dia kepada Cianjur Ek-
spres di ruangannya, kemarin 
(12/2).

Dia  melanjutkan,  cara 
mengisi sensus penduduk 

online cukup mudah. Warga 
tinggal membuka aplikasi 
browser pada perangkat 
telepon genggam, tablet, 
l a p t o p,  a t a u  k o m p u t e r. 
L a l u  bu ka  l a ma n  re s m i 
(website) sensus.bps.go.id 
lalu login."Isi keterangan 
kependudukan dan peruma-
han yang ditanyakan secara 
lengkap. Unduh bukti telah 
berpartisipasi pada sen-
sus penduduk online pada 
tampilan halaman terakhir 
dan selesai," ucapnya.

Sensus penduduk secara 
online lanjut Eman, lebih mu-
dah. Masyarakat bisa mengisi 
kapan saja secaa mandiri 
selama periode pelaksanaan 
SPO. Optimalisasi  tekh-
nologi informasi dan literasi 
masyarakat terhadap peng-
gunaan tekhnologi informasi 
yang semakin baik."Budaya 
cinta data, menumbuhkan 
kesadaran mansyarakat ten-
tang arti penting data, dimulai 
dari informasi pribadinya," 
pungkasnya.(job3)

HERU LESMANA/JABAR EKSPRES

HM.Kusoy 
Sekretaris MUI Kota Sukabumi

MOCHAMMAD NURSIDIN/JABAR EKSPRES

Kasi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) Kabupaten Cianjur, Eman Sulaeman. 
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Pemkot Sukabumi Siapkan Lulusan SMK Terampil
SUKABUMI-Pemerintah 

Kota Sukabumi terus beru-
paya mempersiapkan tenaga 
terampil yang mampu ber-
saing mengisi dunia kerja. 
Langkah tersebut dengan 
menggiatkan bursa kerja khu-
sus untuk memotivasi para 
pelajar SMK yang segera be-
rakhir masa pendidikannya.

Hal ini disampaikan Wali 
Kota Sukabumi, Achmad 
Fahmi dalam pembukaan 
bursa kerja khusus (BKK) Kota 
Sukabumi di SMK Kesehatan 
Tunas Madani Tegalega, Ke-
camatan Lembursitu, kema-
rin (12/2).

Acara tersebut dihadiri oleh 
Ketua Tim Penggerak PKK 
Kota Sukabumi, Fitri Hayati 
Fahmi dan pimpinan Ponpes 
Ibaadurahman Sukabumi, KH 
Fathullah Mansyur.

Kegiatan yang bertemakan 
Peningkatan Kesempatan 
Kerja Bimbingan dan Ana-
lisa Jabatan Bursa Kerja ini 
dihadiri sekitar 200 orang 
pelajar SMK di Kecamatan 
Lembursitu." Program ini 

memberikan edukasi dan 
sosialisasi dalam memper-
siapkan tenaga menengah 
terampil yang siap memasuki 
dunia kerja,'' ujar Fahmi.

Para pelajar SMK setelah 
lulus ada yang kuliah ke per-
guruan tinggi dan memilih 
bekerja. Khusus untuk SMK, 
disiapkan menjadi tenaga 
terampil menengah yang siap 
bekerja. Pada kegiatan itu, wali 
kota membacakan pantun 
untuk pelajar SMK." Buah 
duku buah mangga, terasa ma-
nis karena dimakan berdua. 
Kalau kalian ingin bekerja, 
tingkatkan kemampuan den-
gan segera," kata Fahmi.

Wali Kota mengatakan, so-
sialisasi ini untuk memotivasi 
para pelajar yang akan lulus 
dan mempersiapkan diri 
menghadapi dunia kerja.
Terlebih, persaingan saat ini 
hingga ke depan akan jauh 
lebih sulit. Misalnya, dalam 
lima tahun ke depan ditera-
pkan istilah robotic govern-
ment, era ketika pekerjaan 
dikelola oleh, bukan hanya 

manusia, tapi berbasiskan 
robot.

Fakta ini menjadi tantangan 
ketika teknologi dan informasi 
berkembang, maka kebutu-
han sumber daya manusia 
(SDM) semakin berkurang." 
Sebagai contoh, masuk dan ke 
luar jalan tol awalnya ditanga-
ni oleh  petugas, sekarang su-
dah  menggunakan transaksi 
elektrik seperti e-money,'' ujar 
Wali Kota.

Di sisi lain, lulusan SMA sed-
erajat di Sukabumi  mencapai 
6 ribu orang per tahun. Itulah 
sebabnya, ungkap Fahmi, 
siswa dipersiapkan menjadi 
tenaga menengah terampil 
dan dituntut untuk mingkat-
kan kompetensinya. 

Dengan kata lain, pencari 
kerja harus mampu menyesui-
kan diri terhadap kebutuhan 
industri atau link and match 
dengan kemampuan siswa. 
Kematangan dan semangat 
untuk meningkatkan skill 
serta atau kemampuan sangat 
dibutuhkan oleh para siswa.

Saat ini lulus dari sekolah,  

tidak hanya mengandalkan 
ijazah karena bukan segalan-
ya. Akan tetapi kompetensi 
atau kecakapan yang bisa 
dipertanggugjawabkan den-
gan ijazah tersebut.

“Oleh karena itu, kita harus 
mepersiapkan kemampuan 
dengan meningkatkan kom-
petensi. Persaingan luar biasa 
ketat, namun ketika  memiliki 
kompetensi, kita  jangan kha-
watir. Melalui upaya peningka-
tan kualitas individu memiliki 
arti, kita akan mampu bersaing 
di pasar kerja,” kata dia.

Sementara Kepala Dinas 
Tenaga Kerja (Disnaker) Kota 
Sukabumi, Didin Syarifudin 
mengatakan, acara ini mem-
berikan bimbingan kepada 
calon pencari kerja agar me-
miliki wawasan mengenai 
dunia kerja. Sehingga mere-
ka bisa terserap pasar kerja 
sesuai dengan kompetensi 
yang dimiliki. “Pemkot beru-
paya memberikan peluang 
yang seluas-luasnya bagi lulu-
san SMK untuk mengisi lapa-
ngan pekerjaan,” katanya.(rls)
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Tertangkap Saat Beraksi 

TAMBUN  –  Polsek Tambun 
tangkap dua orang pembuat dan 
pengedar uang palsu. Kedunya 
diringkus terpisah beraksi di Kam-
pung Gabus, Kecamatan Tambun 
Utara, Kabupaten Bekasi.

“Dua tersangka produsen dan 
pengedar uang palsu yakni AA 
(40) dan RF (21). Kasus ini kita 
ungkap setelah adanya laporan 
dari masyarakat seorang pedagang 
menerima uang transaksi dari 
pembeli berupa uang palsu,” ujar 
Kapolsek Tambun, Kompol Siswo.

Lanjut Siswo, pihaknya langsung 
melakukan penyelidikan dan ber-
hasil meringkus pelaku RF usai 
melakukan transaksi disebuah 
warung pada. Saat itu tersangka RF 
ini membeli sabun dengan uang 
pecahan Rp 20 ribu palsu.

“Kita langsung tangkap dan gele-
dah di dalam dompetnya terdapat 
uang pecahan Rp 10 ribu, Rp20 ribu 
dan Rp50 ribu total senilai Rp 700 
ribu,” ungkap Siswo.

Dari penangkapan RF, polisi se-
lanjutnya melakukan pengemban-
gan. Tersangka mengaku mendapat 
uang palsu dari seorang berinisial 

AA warga Cakung, Jakarta Timur. 
“Kita lalu minta antar ke rumah 
tersangka AA dan benar di dalam 
rumah terdapat aktivitas pembua-
tan uang palsu,” katanya.

Menurut Siswo, polisi meny-
ita barang bukti uang palsu ha-
sil produksi di rumah AA. Upal 
yang belum digunting dan dua 
unit printer yang biasa digubakan 
pelaku untuk mencetak uang palsu.

“Kita adakan pengembangan 
dan interogasi kemudian kita me-
luncur ke TKP tempat pembuatan 
percetakan uang palsu. Di situ kita 
amankan satu tersangka dan kita 
amankan barang bukti printer, 
kertas hvs dan uang kertas yang 
belim sempat dipotong,” tuturnya.

Selain menyita mesin cetak, polisi 
pun menemukan barang bukti 
berupa uang asli hasil kembalian 
sebesar Rp 182.000 serta uang 
palsu yang telah dicetak namun 
belum digunting, yakni pecahan Rp 
50.000 sebanyak 14 lembar. 

Atas aksi tersebut, polisi men-
jerat RF dan AA dengan Undang-
undang 7 tahun 2011 tentang Mata 
Uang serta pasal 244 dan 245 KUHP 
tentang tindak pidana pemalsuan 
uang.  Keduanya diancam pidana 
penjara selama 15 tahun. (har)

Ringkus Ringus Pembuat dan Pengedar Upal

HARIPAN/KARAWANG BEKASI EKSPRES

KRIMINAL : Polsek Tambun merilis dua tesangka pembuat dan pengedar uang palsu. Kedunya diringkus terpisah beraksi di Kampung Gabus, Kecamatan Tambun Utara, 
Kabupaten Bekasi.

K A R AWA N G  -  H a r g a 
bawang putih di Karawang 
naik menjadi Rp 50.000. 
Kenaikan itu terjadi sejak 
sepekan lalu.

Siti, salah seorang peda-
gang di Pasar Baru Karawa-
ng, menyebut harga bawang 
putih naik   dari Rp 30.000 
menjadi Rp 50.000 per ki-
logram. Kenaikan diduga 
akibat impor bawang putih 
dari Cina dihentikan.

«Sekitar satu mingguan 
agak naik,» kata Siti ditemui 
wartawan di Pasar Baru Kar-
awang, Selasa (11/2).

Menurut Siti, ia mempre-
diksi harga harga bawang 

putih akan segera turun. 
Sebab, ia mendapat tawaran 
bawang putih dari distribu-
tor dengan harga lebih mu-
rah dari biasanya. «Mung-
kin akan turun tapi tidak 
bisa banyak,» kata Sita.

Kepala  Dinas  Pangan 
Kadarisman mengungkap-
kan, berdasarkan hasil pe-
mantauan petugas enumer-
ator harga ke pasar-pasar di 
Karawang, harga bawang 
putih Rp 55.000 per kilo-
gram. «Hasil pemantauan 
kami di swjumlah pasar di 
Karawang harga bawang 
putih rata-rata 55.000,» kata 
Kadarisman melalui pesan 

singkat. Lanjut Kadarisman, 
Menurut Mentan, Syahrul 
Yasin Limpo bahwa Jawa 
Barat dan Sumut akan mulai 
panen bawang putih. Mu-

dah-mudahan ketersediaan 
bawang putih akan naik lagi 
dan harga kembali normal.

Sementara harga bawang 
merah Rp 30.000 pee kilo-

gram, cabai rawit merah Rp 
75.000, cabai merah keriting 
Rp 57.000, daging ayam Rp 
32.000, dan telur ayam Rp 
24.000. (rie) 

Harga Bawang 
Putih Rp 50 Ribu

ISTIMEWA

SEMBAKO : Salah seorang pedagang sedang melayani pembeli yang membeli bawang putih di salah satu pasar.

HUMAS POLRES PURWAKARTA 

PEMBINAAN : Sat Binmas Polres Purwakarta latih Pramuka 
yang pembinaannya langsung dalam bidang Keamanan dan 
ketertiban.

Satbinmas Ajak Generasi 
Muda Jaga Kamtibmas

PURWAKARTA – Untuk mengembangkan minat 
dan bakat para generasi muda, organisasi Pramuka 
menyediakan wadah dengan berbagai Saka (satuan 
Karya Pramuka) yang dimiliki.

Bagi mereka yang tertarik, atau memiliki minat 
dan bakat dalam bidang Keamanan dan ketertiban 
maka Pramuka menyediakan wadah berupa Saka 
Bhayangkara. Saka Bhayangkara adalah Satuan 
Karya Pramuka yang pembinaannya langsung 
dibawah pihak kepolisian.

Satuan yang intens melakukan pembinaan 
kepada pramuka Saka Bhayangkara adalah Satuan 
pembinaan Masyarakat atau biasa disebut Sat 
Binmas.

Satuan Binmas dalam setiap minggunya selalu 
mempunyai waktu untuk melakukan pembinaan  
terhadap para pemuda yang tergabung dalam 
Pramuka Saka Bhayangkara.

Kanit Polmas Sat Binmas Polres Purwakarta, Aiptu 
Iman Maoludin mengatakan, ia rutin memberikan 
pembinaan kepada para generasi muda di kabupaten 
Purwakarta tentang kegiatan Saka Bhayangkara.

Atas Perintah langsung dari Kasatnya, Aiptu Iman 
seringkali membekali para anggota pramuka dengan 
berbagai keteerampilan dasar perorangan bagi para 
anggota saka Bhayangkara.

“Diantara sekian banyak keterampilan dasar yang 
saya ajarkan kepada mereka yang punya peranan 
cukup penting adalah keterampilan P3K yaitu 
Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.” tuturnya.

Ia juga melanjutkan. “P3K hampir dibutuhkan 
dalam berbagai situasi, terutama dalam kegiatan 
berlalu lintas, minimal saya berharap apabila 
ada anggota Saka bhayangkara yang melihat 
kecelakaan lalu lintas, mereka bisa segera melakukan 
pertolongan kepada korban dan juga mengamankan 
TKP, sehingga pada saat pihak kepolisian datang, 
TKP tersebut diharapkan masih dalam keadaan 
steril.”

Selain memberikan materi P3K, masih banyak 
materi materi lainnya yang berguna untuk 
mendukung situasi keamanan dan ketertiban. 
Etika Pergaulan keseharian dan juga kenakalan 
remaja ikut menjadi materi agar para anggota Saka 
Bhayangkara bisa menjadi generasi penerus yang 
unggul dan bermartabat.

Saka dibentuk di tiap-tiap kwartir ranting atas 
kehendak, minat dan kegemaran yang sama dari 
anggota Gerakan Pramuka yang disesuaikan dengan 
situasi dan kondisi wilayahnya. “Bagi adik-adik 
anggota Gerakan Pramuka yang berminat menjadi 
anggota Saka bisa mendapatkan informasi dari 
kwartir ranting dan kwartir cabang serta rajin 
mengikuti program latihan di gugus depan. Ayo 
bergabung di Satuan Karya,” pungkasnya. (rls/rie)

KOTA BEKASI  – Wakil 
Wali Kota Bekasi, Tri Ad-
hianto membuka Musy-
awarah Perencanaan Pem-
bangunan (Musrenbang) 
tingkat kecamatan. Dalam 
rangka penyusunan RKPD 
Tahun 2021 di Gedung ser-
ba guna Istanaku, Rawa-
lumbu, Kota Bekasi. 

Musrenbang kali ini men-
gusung tema, Peningkatan 
Kesejahteraan Masyara-
kat dan Pengembangan 
Kapasitas Pelaku Ekonomi 
Demi Mewujudkan Visi 
Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, 
Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Musrenbang dihadiri oleh 
anggota DPRD Kota Bekasi, 
Kepala OPD, Camat, unsur 
tiga pilar, Lurah se Keca-
matan Rawalumbu, tokoh 
masyarakat, tokoh pemuda 
dan para ketua RW.

Tri mengatakan, esensinya 
dari kegiatan Musrenbang 
yakni bermusyawarah dari 
tingkat bawah. Sebagai per-
encanaan pembangunan 
dan untuk mewujudkan Visi 
Misi Kota Bekasi. Menurut-

nya, walaupun Kota Bekasi 
hanya terdiri dari 12 Keca-
matan dan memiliki karak-
teristik berbeda.

“Esensi dari kegiatan hari 
ini yakni bermusyawarah 
dari tingkat bawah, dari 
masyarakat kita. Untuk 
membangun sebuah daerah 
tentu memiliki karakteris-
tik dan program prioritas 
berbeda. Musrenbang juga 
sebagai wadah aspirasi ma-
syarakat, dan harus berper-
an aktif. Dan masyarakat ha-
rus sama-sama bergotong 
royong untuk mewujudkan 
program yang sangat priori-
tas,” ujarnya.

Lanjut Tri, berada pada 
tahapan Rencana Pem-
bangunan Jangka Panjang. 
Memperkuat struktur per-
ekonomian dan pengem-
bangan ekonomi Kota. 
Semakin kokoh dan kom-
petitif guna peningkatan 
kesejahteraan masyara-
kat dan kemandirian. ASN 
harus memiliki pola pikir 
yang inovatif dan kreatif 
bisa membawa kemajuan 

bagi Kota Bekasi.
“Rencana Pembangunan, 

berada pada tahapan Ren-
cana Pembangunan Jang-
ka Panjang. Memperkuat 
struktur perekonomian dan 
pengembangan ekonomi 
Kota. Yang semakin kokoh 
dan kompetitif guna pen-
ingkatan kesejahteraan ma-
syarakat dan kemandirian. 
ASN memiliki pola pikir 
yang inovatif dan kreatif,” 
ungkapnya.

Sementara Camat Rawa-
lumbu, Dian Herdiana 
mengatakan ada 378 usulan 
dari masyarakat yang terdiri 
dari empat Kelurahan yang 
ada di Kecamatan Rawa-
lumbu, total anggaran yang 
diusulkan mencapai Rp 1,7 
triliun yang mendominasi 
pada usulan pada tahun ini 
ialah insfratruktur.

“Total seluruhnya ada 
378 usulan dari masyara-
kat, dana yang diusulkan 
mencapai 1,7 T, dan usulan 
insfratruktur masih men-
dominasi,” pungkas Camat 
Rawalumbu. (rls/rie)

HUMAS PEMKOT BEKASI

PEMBANGUNAN : Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang) tingkat kecamatan Gedung serba guna Istanaku, Rawalumbu, Kota Bekasi.

Musrembang Harus Jadi 
Wadah Aspirasi Masyarakat

KARAWANG – Anggota 
Komisi IV DPRD Kabupaten 
Karawang, asal Partai Ger-
indra, Yusni Rinzani dalam 
masa reses sidang 1 tahun 
2020. Serap aspirasi ma-
syarakat Dusun Tegalasem 
Desa Kertasari Kecamatan 
Rengasdengklok.

Dalam kegiatan reses 
tersebut, warga menyam-
paikan berbagai usulan 
mengenai pembangunan 
yang ada diwilayahnya. Per-
masalahan yang banyak 
dikeluhkan terkait pen-
erangan serta pembangu-
nan jalan poros, jembatan, 
rutilahu serta lapangan 
pekerjaan dan pembuatan 
gapura desa.

“Melalui reses ini bisa 
berkomunikasi langsung 
menampung seluruh as-
pirasi dan keluhan-keluhan 
dari warga masyarakat desa 
Kertasari,” ucapnya kepada 
KBE, kemarin. 

Dikatakannya, dengan ke-
giatan ini, apa yang menjadi 

keinginan pembangunan di 
masyarakat dapat disinergi-
kan dengan RPJMD. Serta 
menjadi prioritas pemban-
gunan di kabupaten kar-
awang guna meningkatkan 
berbagai aspek kehidupan 
masyarakat. 

“Semuanya akan disam-
paikan langsung kepada 
dinas terkait agar segera 
ditindaklanjuti,” ucapnya. 

Antusias masyarakat tam-
pak terlihat, lanjut Yusni, 
dari banyaknya usulan dan 
masukan, serta menyam-
paikan keluh kesahnya 
yang secara langsung terkait 
tenaga kerja, infrastruktur, 
kesehatan dan pendidikan 
yang menjadi kebutuhan 
yang krusial.

“Mudah-mudahan, semua 
usulan dari masyarakat 
dapat direalisasikan. Ten-
tunya usulan warga ini akan 
secepatnya dikoordinasikan 
juga dengan dinas terkait 
sesuai dengan regulasi yang 
ada,” pungkasnya. (gie)

YOGIE/KARAWANG BEKASI EKSPRES

SOSIALISASI :  Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, Yusni 
Rinzani beserta ibu-ibu di Dusun Tegalasem, Desa Kertasari, Kecamatan 
Rengasdengklok.

Yusni Serap Aspirasi 
Warga Kertasari
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KABUPATEN TASIK – Para 
siswa Sekolah Dasar Negeri 
(SDN) 3 Cigorowong di 
Kampung Sukamaju, Desa 
Sukamukti, Kecamatan 
Cisayong,  Kabupaten 
Tasikmalaya, harus rela belajar 
di tenda darurat, Rabu (12/02) 
siang.

Pasalnya, sejumlah kelas 
yang biasa digunakan 
untuk proses kegiatan 
belajar mengajar (KBM) 
mengalami kerusakan dan tak 
kunjung diperbaiki. Bahkan, 
kondisi kelasnya terancam 
ambruk.

Dilansir dari radartasikmalaya.
com (Grup Radar Garut), 
Kepala SDN 3 Cigorowong, 
Ahmad Daryono mengatakan, 
para siswanya ini belajar di 
tenda darurat sejak Selasa 
(11/02) lalu.

Tenda itu didatangkan Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupaten 
Tasikmalaya lantaran tak 
ada lagi ruangan yang bisa 
digunakan untuk proses 
KBM.

“Memang begitu sedih 
melihat kondisi KBM harus 
dilakukan di tenda, tapi mau 
seperti apa lagi? Yang utama itu 

KBM tetap berjalan normal,” 
ujarnya kepada wartawan saat 
ditemui di sekolahnya, Rabu 
(12/02) siang.

Terang dia, empat ruangan 
kelas SDN 3 Cigorowong 
mengalami kerusakan. Dua 
ruang kelas rusak pada bagian 
atapnya karena tertimpa 
pohon. Sementara dua ruang 
kelas lainnya sudah lapuk pasa 
bagian atap dan mesti ditopang 
tiang bambu.

Kondisi empat ruang kelas 
itu dinilai sudah tidak aman 
digunakan untuk proses KBM. 
Karena itu, pihak sekolah 
tak mau memgambil risiko, 
sehingga memindahkan proses 
KBM para siswa ke tenda 
darurat dan menggabungkan 
ke ruang kelas yang masih bisa 
digunakan.

Di sekolah itu, terdapat dua 
rombongan belajar (rombel), 
yaitu kelas I dan kelas IV 
yang belajar di tenda darurat 
berlogo yang Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana 
(BNPB) itu.

Sementara itu, empat rombel 
lainnya harus digabung di dua 
ruang kelas yang masih bisa 
digunakan. Para siswa kelas 
II digabung dengan kelas V, 

sementara kelas III digabung 
dengan kelas VI.

Di ruangan kelas VI, para 
siswa kelas III juga mesti rela 
belajar di atas lantai keramik 
yang beralaskan karpet. 
Pasalnya, kursi dan meja di 
sekolah itu kurang.

Ahmad mengakui, pihak 
sekolah terus koordinasi 
dengan instansi terkait agar 
ruangan kelas yang rusak dapat 
segera diperbaiki.

Menurut dia, Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan 
(Disdikbud) Kabupaten Tasik 
serta BPBD telah melakukan 
peninjauan ke lokasi. Namun, 
hingga saat ini belum ada 
tindak lanjutnya. Hanya 
BPBD yang mengirimkan 
tenda darurat.

“Mungkin sekarang lagi 
proses. Saya juga memaklumi, 
tidak semudah itu (untuk 
perbaikan). Harus ada prosedur 
yang dilalui,” bebernya.

Ia berharap, pemerintah dapat 
segera melakukan perbaikan 
terhadap sekolahnya. Pihak 
sekolah dan para siswa, kata 
dia, sangat menunggu bantuan 
perbaikan ruangan untuk kelas 
yang rusak.

“Sementara ini seperti ini 

saja. Kita juga belum ada 
perkiraan ini sampai kapan. 
Jadi kita harapkan secepatnya,” 
harapnya.

Menurut dia, SDN 3 
Cigorowong merupakan satu-
satunya sekolah di Kampung 

Sukamaju. Sementara sekolah 
lainnya berlokasi cukup jauh 
dari kampung itu, sekira 1-2 
kilometer. Karena itu, lanjut 
dia, keberadaan sekolah itu 
angat penting untuk warga 
sekitar. (rezza rizaldi)

Siswa SDN 3 Cigorowong Tasikmalaya Belajar di Tenda 

BUNGURSARI – Sebanyak 
6.976 pelamar Calon Pegawai 
Negeri Sipil (CPNS) Formasi 
Kota Tasikmalaya, tuntas 
melaksanakan Seleksi 
Kompetensi Dasar (SKD), 
Selasa (4/2) siang. Setelah 
pelaksanaan sejak 1 Februari 
lalu, formasi untuk calon 
aparatur wilayah kerja kota 
resik berakhir di sesi kedua.

Kepala Bidang Pembinaan 
Data Informasi dan Formasi 
Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber 
Daya Manusia (BKPSDM) 
Kota Tasikmalaya Dimas 
Iskandar mengatakan di sesi 
selanjutnya, pada hari ke empat 

pelaksanaan SKD tersebut, 
dilanjutkan pelamar untuk 
formasi Kabupaten Garut.

“Hasil secara individu, sudah 
kelihatan oleh peserta seusai 
tes. Apakah dia melampaui 
ambang batas passing grade 
atau tidak. Hanya secara 
kumulatif akan direkap 
terlebih dahulu oleh pusat,” 
tuturnya seperti dilansir dari 
radartasikmalaya.com (Grup 
Radar Garut).

Menurutnya, setelah berakhir 
SKD secara nasional pada 
28 Februari mendatang, 
kemungkinan pengumuman 
peserta mana saja yang berhak 
melanjutkan tahapan tes ke 

Seleksi Kompetensi Bidang 
(SKB) akan diketahui Maret.

“Nanti kan itu perlu 
ada pengelompokan dan 
perankingan kembali, 
prosesnya itu oleh BKN bukan 
kewenangan daerah, kita 
menunggu saja,” ucapnya.

“Untuk saat ini belum bisa 
diketahui berapa jumlah 
yang akan lolos masuk SKB. 
Passing grade kan belum tentu 
masuk, ketika seorang peserta 
nilai SKD-nya melampaui 
ambang batas SKD,” sambung 
Dimas.

Sementara itu, di lokasi 
pelaksanaan tes, seluruh 
peserta yang akan memasuki 

ruang ujian diperiksa terlebih 
dahulu. Petugas khusus 
menggeledah pakaian dan 
celana. Itu memastikan mereka 
masuk ruang tes dengan kondisi 
steril. Peserta laki-laki dan 
perempuan diperiksa secara 
terpisah dengan jalur ruang 
masuk yang berbeda.

“Kita hanya pakai 
pemeriksaan untuk manual 
penggeledahan saja seperti 
ini. Peserta tak diperbolehkan 
bawa apapun ke ruang ujian 
kecuali kartu peserta,” tutur 
Kepala Kantor Regional III BKN 
Bandung, Imas Sukmariah.

Baca juga : Del, Siswi SMPN 6 
Kota Tasik Tewas Terjatuh lalu 

Terperosok Gorong-gorong, 
Bisa Aja Kan?

Imas menambahkan 
pemeriksaan dilakukan kembali 
secara otomatis melalui metal 
detektor saat peserta menuju 
gerbang ruang masuk tes SKD. 
Setelah dinyatakan steril tak 
membawa apapun selain kartu 
ujian, mereka dipersilahkan 
ke meja ujian dengan diantar 
oleh petugas BKN.

“Sekali lagi ada pemeriksaan 
melalui metal detektor di 
depan pintu ruangan ujian. 
Itu mereka lewat saja secara 
otomatis seperti di bandara 
atau kantor-kantor,” tambah 
Imas. (igi)

SKB CPNS Kota Tasik akan Dibuka Maret 

Semangat Merdeka Belajar, 
Sekolah Kembangkan Sastra

GARUT - Mengambil semangat dari program Merdeka 
Belajar yang diusung Mendikbud Nadiem Makarim, 
Kepala Sekolah di SDN 3 Cipareuan, Kecamatan Cibiuk, 
Kabupaten Garut mengembangkan komunitas sastra 
di sekolah.

Kepala SDN 3 Cipareuan, Sartikah mengatakan, dalam 
komunitas sastra ini, para siswa akan dikembangkan 
bakatnya. Mulai dari bakat di bidang menulis puisi, 
sajak, cerpen dan fotografi.

Banyak siswa yang sudah bergabung dalam komunitas 
sastra ini. Para orang tua siswa pun mendukung dengan 
adanya program tersebut.

“ Murid-murid yang memiliki bakat di bidang sastra 
harus disalurkan dan dibentuk wadahnya berupa 
komunitas sastra sekolah. Pengembangan komunitas 
sastra itu pun berkaitan dengan Gerakan Literasi Sekolah 
(GLS),” kata ASartikah. 

”Mereka yang bergabung dengan komunitas sastra 
sekolah, diharapkan wawasan dan pengetahuannya terus 
bertambah. Literasi sekolah ke depan bisa ditingkatkan 
dalam program literasi digital,” tambah Sartikah.

Untuk mengembangkan program ini kata Sartikah, 
memang tak semudah membalikan tangan. Karena 
dibutuhkan kerja keras dan perjuangan dari berbagai 
pihak, termasuk guru dan dukungan orang tua siswa.
(pap) 

Ratusan Kendaraan 
Terkena Operasi KTMDU

CIAMIS - Jajaran TNI-Polri, Dishub dan Samsat 
bekerjasama dengan Bapenda Jawa Barat melalui 
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis menggelar 
operasi gabungan KTMDU (Kendaraan Tidak Melakukan 
Daftar Ulang), Rabu (12/02).

” Dalam sehari melakukan operasi ini sebanyak 113 
yang terkena operasi terdiri dari STNK yang pajak 
ketinggalan serta yang tidak mempunyai SIM,” ujar 
Kanit Turjawali Polres Ciamis Ipda Dasino Gustiana.

Menurutnya, hari pertama pelaksanaan operasi 
gabungan KTMDU puluhan kendaraan yang melanggar 
peraturan lalu lintas langsung dilakukan penilangan. 
Seperti tidak membawa SIM, STNK dan pelanggaran 
lainnya.

” Kami tindak tegas siapapun yang melanggar peraturan 
dalam operasi tersebut,” ucapnya.

Ia menambahkan selain penilangan ada juga yang 
titip STNK ke Bapenda sebanyak 21, terdiri dari roda 
dua 14 dan 7 kendaraan roda empat. 

Adapun kendaraan yang ditilang bisa langsung bayar 
di tempat juga bisa bayar melalui bank.” Bagi para 
pengendara diharapkan untuk membawa surat-surat 
kendaraan yang lengkap, agar sewaktu di perjalanan 
ada petugas yang melakukan operasi dengan baik,” 
jelasnya.(mg2)

FOTO BERSAMA: Anggota komunitas sastra foto 
bersama di halaman SDN 3 Cipareuan.

IST

PERIKSA: Petugas panitia tes CPNS periksa peserta yang 
akan mengikuti tes CPNS di Tasikmalaya.

TENDA DARURAT: Siswa SDN 3 Cigorowong belajar di tenda darurat karena ruang kelas yang biasa digunakan mengalami kerusakan. Para siswa ini belajar 
di tenda darurat sejak Selasa (11/02) lalu. Tenda ini merupakan bantuan dari Badan Penanggulaangan Bencana (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya.
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LEGISLATIF Raih Perolehan 331 
Suara saat Kongres

KENDARI – Nama Zulkifli 
Hasan (Zulhas) kembali ter-
pilih menjadi Ketum PAN usai  
Kongres ke-V berakhir deng-
an menumbangkan dua ri-
valnya yakni Mulfachri Hara-
hab dan Drajad Wibowo. 

Kemenangan ini pun mema-
tahkan mitos bahwa Ketua 
Umum PAN hanya bisa meny-
elesaikan satu periode saja.

Ketua Panitia Pengarah Kon-
gres V PAN Eddy Soeparno 
mengatakan, bahwa kericuhan 
yang terjadi merupakan 
tanggung jawab panitia.

Menurut dia, dalam posisi 
pembahasan dan perbedaan 
pandangan, pasti ada dinami-
ka yang tinggi hingga disusul 
dengan gesekan fisik. Namun, 
Eddy menegaskan bahwa 
secara keseluruhan ini masih 
dalam konteks yang relatif 
normal dan demokrasi. 

“Tidak hanya di partai kami, 
tetapi di organisasi-organisasi 
lain juga sudah ada. Di orga-
nisasi massa, kepemudaan, ada 
juga kejadian permasalahan 

tersebut,” kata Eddy kepada 
wartawan di arena Kongres V 
PAN, Hotel Claro, Kendari, 
Sultra, Selasa (11/2) sore.

Menurut dia, karena pi-
haknya harus menyikapi se-
cara dewasa terkait persoalan 
yang terjadi. Dia menegaskan, 
persoalan yang terjadi tidak 
akan membuat PAN terpecah 
belah. “PAN sudah dewasa 
dan berdemokrasi. Apa pun 
yang dihasilkan hari ini, tidak 
akan memecah belah PAN,” 
kata dia.

Eddy menegaskan bahwa 
apa pun yang terjadi meru-
pakan tanggung jawab pani-
tia. Sekretaris jenderal (sekjen) 
PAN itu mengapresiasi kiner-
ja Kapolda Sultra Brigjen 
Merdisyam dan seluruh jaja-
ran yang telah melakukan 
pengamanan dengan baik.

“Apa pun yang terjadi di dalam 
ya itu menjadi tanggung jawab 
panitia. Kami sudah lihat, Pak 
Kapolda dengan seluruh jajar-
annya sudah menjaga proses 
ini dengan sangat baik. Saya 
memberikan penghargaan 
setinggi-tingginya atas kerja 
keras Pak Kapolda beserta ja-
jarannya,” kata Eddy.

Sementara Wakil Ketua 
Dewan Kehormatan PAN Dra-
jad Wibowo menyatakan 
bahwa seharusnya kericuhan 
itu tidak perlu terjadi. “Seha-
rusnya tidak perlu terjadi,” 
kata Drajad.

Drajad yang juga salah satu 
calon ketua umum PAN itu 
menegaskan bahwa seha-
rusnya ini menjadi pelajaran 
bagi partai berlambang ma-
tahari putih itu agar bisa lebih 
baik lagi menggelar kongres.

“Ini pelajaran buat PAN-lah 
supaya ke depannya menga-
tur kongres lebih baik lagi, 
supaya tidak kejadian seper-
ti ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, kericuhan kem-
bali pecah di arena Kongres V 
PAN di Hotel Claro, Kendari, 
Sultra, Selasa (11/2) siang.

Kericuhan kedua ini terjadi 
usai skorsing dicabut untuk 
melanjutkan rapat pleno pem-
bahasan tata tertib di ruang 
sidang lantai dua hotel. 

Sejumlah peserta kongres 
dan kader PAN dikabarkan 
mengalami luka di kepala 
karena terkena lemparan kur-
si. Koordinator Lapangan 
Pemenangan Mulfachri-Ha-

nafi Rais, Asri Anas, menga-
takan bahwa kejadian ber-
mula saat pihaknya hendak 
masuk ke ruang pleno.

Diketahui, Kemenangan 
Zulhas -Sapaan akrab Zulkifli 
Hasan- ini juga tanpa adanya 
restu dari Ketua Dewan Ke-
hormatan PAN Amien Rais 
yang lebih mendukung Mul-
fahcri Harahab.

“Mudah-mudahan sekarang 
kita betul-betul terlepas dari 
tergantung satu orang (Amien 
Rais),” ujar Wakil Ketua Umum 
PAN Bara Hasibuan Bara.

Bara mengatakan tidak setu-
ju tentang Amien Rais ini. Ma-
ka partai berlogo matahari 
putih ini harus menjadi partai 
modern yang tidak lagi tergan-
tung dengan satu orang.

“Kongres Kendari ini seca-
ra langsung menjadi PAN 
sebagai partai politik yang 
modern di mana pemimpin 
pemilu hanya satu yaitu ketua 
umum,” katanya.

Menuru Bara, keberadaan 
Amien Rais selaku Dewan 
Kehormatan PAN seperti 
dualisme kepengurusan. 
Padahal ketua umum hanya 
ada satu orang.

“Jadi PAN tidak terbelenggu 
lagi oleh satu sosok yang be-
gitu unggul selama ini. Baga-
imana menjadi kepemimpinan 
tertulis,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Bara meng-
apresiasi kepada para pemi-
lih yang telah memberikan 
kepercayaan terhadap Zulki-
fli Hasan untuk bisa memim-
pin kembali PAN selama dua 
periode. “Jadi ini merupakan 
sejarah,” tuturnya.

Dalam melakukan pemu-
ngutan suara tersebut, Zulki-
fli Hasan mendapatkan sua-
ra 331. Sementara Mulfachri 
Harahab mendapatkan 225 
suara. Kemudian kontestan 
Drajad Wibowo mendapatkan 
enam suara. Suara tidak sah 
menjawab tiga suara. Total 
suara dalam hajatan akbar ini 
terdengar 565 suara.

Dari jumlah total yang me-
milih 563 dari jumlah total 
permilih 590 dari 34 Dewan 
Pimpinan Wilayah (DPW), 514 
Dewan Pimpinan Daerah 
(DPD), Ketua Umum, Sekre-
taris Jenderal (Sekjen), Ben-
dahara Umum PAN, dan juga 
dari organisasi pemantau 
perjalanan. (jpc/drx)

Andre Dicecar oleh Mahkamah 
Kehormatan Partai Gerindra

JAKARTA- Politikus Gerindra Andre Rosiade telah 
memberikan keterangan terkait kasus penggerebe-
kan prostitusi daring di Padang, Sumatera Barat 
kepada Mahkamah Kehormatan Partai, di kantor 
DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Selasa (11/2).

Andre berhadapan dengan Mahkamah Kehormatan 
Partai Gerindra selama dua jam 30 menit. “Semua 
kebutuhan mahkamah partai sudah saya sampaikan, 
sudah saya jelaskan dan saya disumpah di bawah 
alquran,” kata Andre usai menjalani pemeriksaan.

Andre mengaku banyak mendapat pertanyaan, 
tetapi tidak tahu persis jumlahnya. Dia juga tidak 
mau membeber arah pertanyaan dari Mahkamah 
Kehormatan Partai. “Hampir semua anggota 
bertanya tadi, makanya lama,” ucap dia.

Andre juga tidak mau sesuambar saat disinggung 
kemungkinan Mahkamah Kehormatan Partai bakal 
memutus tidak bersalah dirinya atas kasus penggerebekan.

Anggota Komisi IV DPR ini menyerahkan kepada 
anggota mahkamah untuk menilai dari keterangan 
yang sudah disampaikan.

“Tugas saya sebagai kader yang taat, loyal, dan 
patuh, saya menghadiri panggilan dan jelaskan. Saya 
ucapkan terima kasih sekali lagi kepada majelis dan 
pimpinan yang memberikan kesempatan,” timpal 
Andre. (jpnn/drx)

BANDUNG- Anggota DPRD 
Jawa Barat, Hj Yuningsih me-
minta pemerintah untuk 
menghentikan sementara 
impor bawang dari negara 
China. Hal itu untuk meng-
antisipasi penyebaran virus 
corona yang saat ini kian 
mewabah di berbagai negara.

“Kalau menurut saya sih 
lebih baik untuk sementara 
nunggu kondisinya aman 
dan nyaman dulu (bebas 
corona) karena mengerik-
anlah,” kata Yuningsih ke-
pada Jabar Ekspres, di Ban-
dung, Rabu (12/2).

Menurutnya, kenaikan har-
ga bawang tersebut akibat 
dampak wabah virus corona 

sehingga berpengaruh ter-
hadap ekonomi. “Kasus virus 
ini berdampak besar pada 
ekonomi, termasuk ke Indo-
nesia seperti mahalnya har-
ga bawang putih,” katanya.

Dirinya berharap, virus 
corona ini bisa diatasi se-
cepatnya agar memulihkan 
kembali ekonomi di Asia. 
“Diharapkan harga bawang 
ini bisa kembali normal se-
hingga tidak memberatkan 
masyarakat sebagai kebutu-
han sehari-hari,” terangnya. 

Untuk diketahui, harga 
bawang putih di sejumlah 
pasar tradisional menembus 
angka Rp 60 ribu/kilogram 
(kg), padahal sebelumnya 

hanya Rp 30 ribu/kg. Peda-
gang menuding kenaikan 
bahan pokok masyarakat ini 
lantaran imbas dari mere-
baknya virus corona 
(2019-nCoV) yang berasal 
dari China.

Nanah,60, seorang peda-
gang sayuran di Pasar Atas 
Kota Cimahi mengatakan, 
sudah hampir sebulan ter-
akhir 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,” tandasnya. (mg1/drx)

Menantu Jokowi Dibidik Golkar
JAKARTA- Tak hanya Gibran Rakabuming yang 

sedang bergelut dalam kontestasi pilkada. Sang 
menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bobby 
Nasution juga mulai dibidik partai Golkar untuk 
maju di pemilihan wali kota Medan.

Menurut Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli 
Kurnia, suami Kahiyang Ayu itu masuk dalam radar 
DPD Golkar Medan. “Namanya Bobby Nasution 
termasuk dalam rekomendasikan 10 nama dari 
kabupaten/ kota ke Provinsi Sumatera Utara,” ujar 
Doli kepada wartawan, Rabu (12/2).

Lebih jauh Doli mengatakan, Partai Golkar 
mengajak Bobby Nasution menjadi bagian dari 
keluarga partai berlogo pohon beringin tersebut, 
supaya bisa bergabung ke Golkar.

“Kita berharap Golkar memberikan dukungan 
kepada Pak Bobby, Pak Bobby juga bisa menjadi 
bagian keluarga besar Golkar,” katanya.

Doly mengatakan, Golkar sudah melakukan fit and 
proper test terhadap Bobby Nasution. Mekanisme 
selanjutnya adalah memutuskan apakah akan 
mengusung Bobby Nasution atau tidak.

“Rapat pleno akan menetapkan 3-5 nama yang 
ditetapkan dari provinsi menuju ke Medan ke DPP dan 
salah satu nama Bobby akan masuk,” ungkapnya.

Sekadar informasi, Bobby Nasution telah mendaf-
tar ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
(PDIP)Medan untuk mendapatkan rekomendasi 
maju Pilwali Medan. Selain Bobby, putra sulung 
Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka juga 
telah mendaftar ke DPD PDIP Jateng untuk maju di 
Pilwali Solo. (jpc/drx)

JAKARTA – Hingga kini 
belum ada satupun draf Ran-
cangan Undang-Undang (RUU) 
Omnibus Law yang sudah 
diserahkan ke DPR RI. Ren-
cananya, ada empat RUU yang 
akan segera dibahas. Yakni 
RUU Omnibus Law Cipta La-
pangan Kerja, RUU Omnibus 
Law Perpajakan, RUU Omni-
bus Law Ibu Kota Negara, dan 
satu RUU Omnibus Law soal 
Kefarmasian. Dari empat RUU 
itu, baru bidang pajak yang 
sudah diserahkan pada Kese-
tjenan DPR RI.

“Sampai sekarang, dari em-
pat RUU itu, belum satu pun 
draf dari pemerintah yang 
diterima DPR,” ujar Wakil Ketua 
Badan Legislasi (Baleg) DPR 
RI Achmad Baedowi di Kom-
pleks Parlemen, Senayan, 
Jakarta, kemarin (12/2).

Draf RUU tersebut, lanjut 
Baidowo, memang sudah 
ditunggu oleh DPR. Dia me-
minta pemerintah segera 
menyerahkan draf RUU ter-
sebut. Menurutnya, DPR 
tidak bisa berbicara detail 
terkait RUU Omnibus Law. 
Sebab, memang pihaknya 
belum menerima drafnya.

“Dulu ada informasi kata-
nya DPR menolak perpin-
dahan Ibu Kota Negara. 
Padahal RUU-nya saja belum 
ada. Ternyata yang ditolak 
adalah karena pemerintah 
menyampaikan pokok-pokok 
pikirannya dalam sebuah ra-
pat dengan DPR. Itu dianggap 
sebagai sebuah usulan resmi 
pemerintah. Padahal forumnya 
diskusi,” tuturnya.

Pemerintah Diminta Hentikan 
Impor Bawang Putih dari China

ISTIMEWA 

DESAK PEMERINTAH: Anggota DPRD Jabar, Hj Yuningsih meminta pemerintah menghentikan impor bawang putih dari China.

Menang Diwarnai Ricuh
ISTIMEWA

KEMBALI TERPILIH: Zulkifli Hasan kembali terpilih menjadi Ketum PAN dalam Kongres ke-V dengan menumbangkan dua rivalnya yakni Mulfachri Harahab dan Drajad Wibowo, kemarin.

ISTIMEWA

DIRAYU PARTAI: Bobby Nasution tengah dibidik partai Golkar untuk 
maju di pemilihan Wali Kota Medan dalam Pilkada Serentak 2020.

Omnibus Law RUU Pajak Sudah di DPR

Dia mengkritisi pola komuni-
kasi pemerintah terkait omnibus 
law. “Padahal dari pemerintahnya 
belum selesai. Tetapi drafnya 
sudah beredar ke mana-mana. 
Seolah-olah itu menjadi draf 
resmi. Ketika kami konfirmasi 
dalam rapat kerja, ternyata bukan. 
Nah, itu pola komunikasi peme-
rintah yang perlu diperbaiki,” 
imbuhnya.

Baidowi meminta jangan 
sampai DPR RI dituding se-
olah-olah menyembunyikan 
sesuatu. “Sekali lagi, tidak ada. 
Karena semua surat-menyurat 
itu pasti ke pimpinan DPR. 
Baru didelegasikan melalui 
rapat Badan Musyawarah DPR 
kepada Alat Kelengkapan 
Dewan terkait,” jelasnya.

Hal senada disampaikan 
Wakil Ketua DPR RI Sufmi 
Dasco Ahmad. Dia menyata-
kan Surat Presiden (Surpres) 
dan naskah akademik omni-
bus law RUU Cipta Lapangan 

Kerja memang belum dikirim 
ke DPR. Dia belum tahu ala-
san molornya penyerahan 
tersebut.

Namun, Dasco mengatakan 
Surpres dan naskah akademik 
omnibus law RUU Perpajakan 
sudah masuk ke DPR. Namun, 
surat dan naskah itu baru 
sampai ke pihak Kesetjenan 
DPR. Tetapi belum diserahkan 
ke pimpinan. “RUU Pajak su-
dah dikirim ke Kesetjenan. 
Namun, belum sampai di 
pimpinan,” ujar Dasco.

Jika draf RUU Cipta Lapang-
an Kerja sudah masuk ke DPR, 
Dasco memastikan pihaknya 
akan terbuka. Selanjutnya draf 
itu bisa diakses publik. Dasco 
menegaskan DPR akan me-
libatkan serikat pekerja dalam 
pembahasan RUU tersebut 
nantinya. “Bukan cuma KSPI, 
ada beberapa serikat pekerja. 
Itu bukan soal permintaan 
dari Presiden. Kami kan wakil 

rakyat. Jadi kami harus me-
nerima aspirasi dari semua 
lapisan masyarakat. Termasuk 
serikat pekerja yang merasa 
berkepentingan dengan UU 
Cipta Lapangan Kerja ini,” 
terangnya.

Sementara itu, Kepala Staf 
Kepresidenan (KSP), Moeldo-
ko menegaskan RUU Omnibus 
Law Cipta Lapangan Kerja akan 
memerhatikan hak-hak buruh. 
Selain itu, harus memudahkan 
investor. Moeldoko memasti-
kan Omnibus Law Cipta La-
pangan Kerja dibuat untuk 
mencari titik keseimbangan 
antara kepentingan buruh dan 
pengusaha.

Dia mempersilakan aliansi 
buruh menginventarisasi 
seluruh kekhawatiran dan isu 
terkait Omnibus Law Cipta 
Lapangan Kerja. “Nantinya akan 
ada public hearing yang dilaku-
kan di DPR,” jelas mantan 
Panglima TNI ini. (fin/drx)

ISTIMEWA

SUASANA PARIPURNA: Anggota DPR RI saat mengikuti paripurna dalam membahas sejumlah persoalan untuk mengesahkan UU.



FCP Fokus Pembangunan 
Sistem Angkutan Umum

BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) 
Bandung dan Pemerintah Inggris resmi melun-
curkan Future Cities Program (FCP) untuk 
pembangunan kota yang berkelanjutan. Pelun-
curan dilakukan oleh Duta Besar Inggris untuk 
Indonesia, Owen Jenkins dan Wakil Wali Kota 
Bandung, Yana Mulyana di Bandung Planning 
Gallery, belum lama ini.

FCP digagas Pemerintah Inggris untuk mencip-
takan pertumbuhan ekonomi secara luas dan 
inklusif di negara berkembang. Di Indonesia, 
program ini diimplementasikan di dua kota, yaitu 
Bandung dan Surabaya. Khusus di Kota Bandung, 
program ini akan fokus pada pembangunan 
sistem angkutan umum terintegrasi.

Berdasarkan kajian Bandung Low Carbon 
Urban Mobility Plan tahun 2017, Kota Bandung 
memiliki banyak tantangan dalam manajemen 
transportasi. Dengan jumlah penduduk seba-
nyak 2,5 juta jiwa, angkutan umum hanya 
memiliki 17% porsi dari seluruh perjalanan di 
jalan raya. Dengan begitu, kemacetan, polusi 
udara, dan keselamatan jalan menjadi hal yang 
rawan terjadi.

Sulitnya akses terhadap kendaraan umum 
dipandang akan menghambat pembangunan 
sosial dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena 
itu, Pemerintah Kota Bandung memilih sektor ini 
untuk menjadi prioritas pembangunan melalui 
FCP bersama Pemerintah Inggris.

”Masyarakat itu ingin beralih ke transportasi 
massal. Salah satu alasannya soal kepastian 
waktu. Dengan kepastian banyak hal, seperti 
waktu dan availability kursi mudah-mudahan 
masyarakat semakin mau beralih ke transportasi 
massal,” kata Yana usai peresmian.
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ISTIMEWA

NOTA KESEPAHAMAN: Wali Kota Bandung, Oded M. Danial menandatangani nota kesepahaman Kota Bandung Bersih Rentenir antara Satgas Anti Rentenir dan LPM Kota Bandung.

ILUSTRASI

PERTUMBUHAN PESAT: Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana 
dan Dubes Owen Jenkins melihat maket Kota Bandung.

Tepat Sasaran 
Berdasarkan Inovasi dan 
Gagasan Masyarakat

BANDUNG – Wali Kota 
Bandung, Oded M. Danial 
mengakui jika Program Ino-

vasi Pembangunan dan Pem-
berdayaan Kewilayah (PIPPK) 
masih harus terus disempurna-
kan. Hal itu agar PIPPK lebih 
tepat sasaran dan masyarakat 
bisa lebih merasakan man-
faatnya. Oleh karena itu, Oded 
meminta Lembaga Pember-
dayaan Masyarakat (LPM) 

turut mengkaji kegiatan-ke-
giatan pada PIPPK.

”LPM sebagai tokoh masy-
arakat, harus bisa mengop-
timakan PIPPK. Harus tepat 
sasaran. Terlebih dalam pro-
sesnya PIPPK itu atas dasar 
inovasi dan gagasan masy-
arakat,” kata Oded saat mem-

buka Rapat Koordinasi Lem-
baga Pemberdayaan Masy-
arakat (LPM) se-Kota Bandung 
tahun 2020 di Hotel Grand 
Pasundan, Jalan Peta, Kota 
Bandung, Rabu (12/2).

Oded mengatakan, rapat 
koordinasi LPM harus bisa 
merumuskan program yang 

dapat mendukung visi masy-
arakat. Salah satunya men-
goptimalkan program PIPPK. 
Menurutnya, anggaran pe-
merintah yang berfungsi se-
bagai stimulan dalam PIPPK 
bisa memberikan output yang 
lebih baik. 

LPM Harus Sempurnakan PIPPK

     Baca LPM... Hal 10     Baca FCP... Hal 10

PEMBANGUNAN

ISTIMEWA

SOREANG – Evaluasi Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instan-
si Pemerintah (SAKIP) Pe-
merintah Kabupaten (Pemkab) 
Bandung, dari Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Biro-
krasi (Kemen PAN RB) Repu-
blik Indonesia (RI), selalu 

menunjukkan peningka-
tan setiap tahunnya.

Dari predikat CC 
dengan nilai 54,61 

pada tahun 2016, 
naik menjadi B 

dengan nilai 
63,03 di tahun 

2017. Semen-
tara Evalua-

si SAKIP 
t a h u n 
2019 me-
raih pre-
d i k a t 
B B 
dengan 

n i l a i 
7 0 , 2 6 , 

atau naik 
0,11 poin 

dari tahun 
2018, yaitu 70,15 

dengan predikat yang sama 
(BB).

Sekretaris Daerah (Sekda) 
Kabupaten Bandung H. Ted-
dy Kusdiana secara resmi 
menerima Laporan Hasil 
Evaluasi SAKIP tersebut dari 
Menteri PAN-RB RI Tjahjo 
Kumolo, dalam acara Penyera-
han Hasil Evaluasi SAKIP 
Pemerintah Kabupaten/Kota 
Wilayah I Tahun 2019 di Kota 
Batam Provinsi Kepulauan 
Riau, Senin (10/2).

”Dengan kerja keras serta 
semangat Sabilulungan yang 
terjalin antara PD (Perangkat 
Daerah), Alhamdulillah hari 
ini Pemkab Bandung, dua 
tahun berturut-turut mene-
rima predikat BB untuk eva-
luasi SAKIP 2019,” ungkap 
Sekda Teddy Kusdiana.

Meskipun dibanding 2018 
kenaikan poinnya sedikit, 
namun menurut sekda, ini 
cukup menunjukkan komit-
men PD dalam melayani ma-
syarakat. Stabilitas kenaikan 
nilai SAKIP ini, tidak terlepas 
dari kerja keras, kekompakan 
dan sinergitas seluruh PD 

dalam mengimplementasikan 
SAKIP.

”Seperti halnya yang selalu 
dikatakan Pak Presiden, bahwa 
instansi pemerintah harus 
berorientasi pada outcome, 
bukan lagi output. Artinya, 
setiap anggaran yang dikelu-
arkan pemerintah daerah 
harus memiliki manfaat eko-
nomi, memberikan manfaat 
untuk rakyat, dan yang ter-
penting dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat,” 
ujar sekda.

Kepala Bagian Organisasi 
Setda Yudi Abdurahman men-
jelaskan, evaluasi dari kemen-
pan tersebut bertujuan untuk 
menilai tingkat akuntabilitas 
atau pertanggungjawaban 
pemerintah daerah terhadap 
penggunaan anggaran, guna 
mewujudkan pemerintahan 
yang berorientasi pada hasil 
(Result Oriented Govern-
ment).

”Penilaian SAKIP terdiri 
dari enam komponen peni-
laian, yaitu perencanaan ki-
nerja, pengukuran kinerja, 
evaluasi internal, capaian 

kinerja dan penyampaian 
laporan. Dalam proses pelaks-
anaan keenam komponen 
tersebut, seluruh PD berupaya 
secara konsisten mewujudkan 
efisiensi dan efektivitas penyel-
enggaraan pemerintahan. 
Pada gilirannya, ini akan 
mempercepat proses refor-
masi birokrasi dalam mening-
katkan kesejahteraan dan 
pelayanan kepada masyarakat,” 
jelas Yudi.

Sementara di tempat terpi-
sah, Bupati Bandung H. Da-
dang M. Naser menuturkan, 
raihan prestasi kinerja ini 
merupakan kerjasama Tim 
Satgas Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (AKIP) 
Kabupaten Bandung dalam 
melakukan perbaikan SAKIP.

”Evaluasi kinerja harus terus 
dilakukan, sehingga dapat 
mewujudkan efisiensi dalam 
pelaksanaan anggaran. Ten-
tunya ini diperlukan dalam 
rangka percepatan pening-
katan kesejahteraan rakyat,” 
tutur Bupati Dadang Naser 
di Soreang, Selasa (11/2).

Dia berharap, agar peren-

canaan dan penyusunan pro-
gram tahunan pada masing-
masing PD, menghindari 
dari terjadinya penghambu-
ran anggaran. 

”Nilai yang diraih hanyalah 
hasil akhir. Yang terpenting 
adalah proses yang ditunjuk-
kan dengan kinerja aparatur 
yang optimal. Terus dievalu-
asi, hindari penghamburan 
anggaran dan kegiatan-kegi-
atan yang tidak relevan, jangan 
hanya berpikir penyerapan 
anggaran namun perhatikan 
juga capaian indikator kiner-
janya,” tegas bupati.

Tak lupa ia menyampaikan 
apresiasi atas kerja keras, 
kerja cerdas dan kerja tuntas 
serta sinergitas yang telah 
ditunjukkan seluruh jajaran-
nya.

”Terima kasih kepada seluruh 
aparatur Pemkab Bandung. 
Hasil positif yang telah dica-
pai bersama ini, tentunya 
jangan membuat kita ber-
puas diri. Tingkatkan terus 
kinerja untuk tahun-tahun 
yang akan datang,” pungkas 
Dadang Naser. (adv/yul)

Bupati: Evaluasi Kinerja Dibutuhkan Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Pemkab Bandung Raih SAKIP Award

H. Dadang M. Naser
Bupati Bandung



Yana ingin nantinya seluruh 
transportasi umum di Kota 
Bandung lebih terintegrasi. 
Maka, pembangunan sistem, 
infrastruktur, dan pengembangan 
sumber daya manusia harus 
dilakukan secara menyeluruh, 
agar transportasi publik di 
Kota Bandung dapat lebih nya-
man dan dapat mengurangi 
kemacetan di jalan raya.

”Mudah-mudahan kita ba-
nyak mendapatkan manfaat 
sehingga masyarakat Kota 

Bandung sangat diuntungkan 
ke depan. Masyarakat menda-
patkan transportasi masal yang 
aman, nyaman, tentunya tiket-
nya harus terjangkau,” katanya.

Sementara itu, Dubes Owen 
Jenkins menyatakan, menaruh 
harapan besar pada kesusk-
sesan FCP di Kota Bandung. 
Sebab Bandung dipandang 
memiliki kapasitas yang cukup 
untuk menjadi percontohan 
bagi daerah lain, terutama 
untuk menciptakan manaje-
men transportasi yang men-
ekan emisi karbon.

”Jika Bandung memiliki 

transportasi, perencanaan, 
kesetaraan yang baik, dan 
sebagainya, saya kira akan 
menjadi model yang baik 
bagi daerah lain. Kami sang-
at senang membantu Bandung 
untuk membangun kapasitas 
urban sehingga kota lain da-
pat mengikuti,” ujar Owen.

Kota Bandung memiliki ka-
rakteristik yang hampir ser-
upa dengan kota-kota besar 
di Inggris, seperti London, 
Birmingham, dan Manches-
ter. Masalah Bandung hari ini 
juga pernah dihadapi oleh 
kota-kota itu di masa lalu.

”Bandung memiliki isu per-
tumbuhan sangat cepat, ke-
butuhan untuk membangun 
transportasi urban yang lebih 
banyak, isu kesetaraan, dan 
menghadirkan energi yang 
bersih untuk masyarakat. 
Tantangan-tantangan yang 
dihadapi kota-kota itu di 
masa lalu. Dan kota-kota se-
perti London, Birmingham, 
dan Manchester mampu me-
lewati tantangan itu. Kami 
ingin membagi pengalaman-
pengalaman itu dengan 
Bandung dan Surabaya,” ka-
tanya.(rls/ziz)

”Dari sisi partisipasi masy-
arakat harus bisa meningkat 

dua sampai tiga kali lipat,” 
tegasnya.

Oded pun berpesan, LPM 
sebagai pemimpin nonformal 
di masyarakat bisa lebih me-

mahami hal-hal yang ber-
kaitan tentang kemasyaraka-
tan. Hal itu agar LPM Kota 
Bandung tetap juara.

”Saya pernah berdiskusi 

dengan Kepala Daerah lain 
tentang eksistensi LPM. Saya 
yakin LPM Kota Bandung 
itu paling juara dari sisi 
inovasinya. Jadi LPM harus 

Berharap Transportasi di Bandung Lebih Berintegritas

Fokus Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
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bisa mendukung visi ma-
syarakat, menjadi teladan, 
dan jadi pelayan masyara-
kat,” pesannya. 

Sementara itu, Kepala Dinas 
Pemberdayaan Perempuan 
Perlindungan Anak dan Pem-
berdayaan Masyarakat 
(DP3APM), Tatang Muhtar 
mengatakan, PIPPK merupa-
kam program strategis yang 
sangat terkait dengan LPM, 
sehingga diperlukan koordi-
nasi terkait peningkatan ki-
nerjanya.

”Rapat koordinasi ini dapat 
meningkatkan kapasitas LPM 
dengan tujuan membahas 
rencana kerja LPM tahun 2020. 
Sekaligus bekolaborasi dengan 
Satgas Anti Rentenir terkait 
upaya dalam rangka pember-
dayaan masyarakat,” kata 
Tatang. 

Sedangkan Ketua DPD LPM 
Kota Bandung, Merdi Hajiji 
mengatakan agenda Rapat 

Koordinasi LPM ini fokus 
pada memberdayakan eko-
nomi masyarakat, penyele-
saian persoala n pembangu-
nan, dan sosial kemasyara-
katan.

”Selama ini PIPPK lebih 
berorientasi pada pembangu-
nan infrastruktur, banyak 
jalan dan gang yang sudah 
diperbaiki. Mulai 2020 ini 
akan diarahkan pola-pola 
pemberdayaan yang bertu-
juan mengubah perilaku 
masyarakat,” kata Merdi. 

”Roh pemberdayaan prin-
sipnya, bertumpu pada ma-
nusianya, partisipasinya, dan 
PIPPK harus berkelanjutan. 
Dalam Rakor ini juga kita 
hadirkan agenda dalam 
penanganan rentenir. Ka-
rena LPM jadi garda terdepan 
untuk mencegah rentenir,” 
imbuhnya. 

Dalam rapat koordinasi 
juga ditandatangani nota 

kesepahaman Kota Bandung 
Bersih Rentenir antara Satgas 
Anti Rentenir dan LPM Kota 
Bandung.(rls/ziz)

Tes Tahap Pertama 
Diikuti Sebanyak 
6.609 Peserta

BANDUNG – Wali Kota 
Bandung, Oded M. Danial 
mengimbau kepada para 
peserta seleksi Calon Pegawai 
Negeri Sipil (CPNS) agar per-
caya diri pada kemampuan-
nya. Para peserta juga harus 
lebih cermat dan teliti dalam 
memberikan jawaban.

”Pesan buat peserta, per-
tama harus percaya diri 
dalam menjawab soal. Ke-
dua, cermat dalam mem-
baca soal, ketiga tenang 
dalam berpikir. Keempat, 
hati-hati dan berdoa ke-
pada Allah,” ucap Oded saat 
meninjau lokasi tes di Gra-
ha Batununggal Indah, Ke-
camatan Bandung Kidul, 
Rabu (12/2).

Seleksi Kompetensi Dasar 
(SKD) berlangsung selama 
dua hari pada 12-13 Fe-
bruari 2020. Tes tahap per-
tama ini diikuti oleh 6.609 
peserta yang sebelumnya 
berhasil lolos seleksi per-
syaratan administrasi.

Selain didominasi oleh 
calon guru dan tenaga kese-

hatan, juga terdapat dua 
peserta SKD untuk formasi 
khusus jalur disabilitas. 
Untuk tes CPNS kali ini ter-
sedia 868 formasi dari ber-
bagai instansi di lingkungan 
Pemkot Bandung.

”Mudah-mudahan dari tes 
seleksi hari ini bisa men-
ghadirkan PNS berkualitas,” 
harapnya.

Sementara itu, Kepala Ba-
dan Kepegawaian Pendidi-
kan dan Pelatihan (BKPP) 
Kota Bandung, Yayan Ahmad 
Brillyana menyatakan, da-
ri SKD ini akan menjaring 
2.604 peserta terbaik. Me-
reka akan diuji kembali 
pada Seleksi Kompetensi 
Bidang (SKB).

”Setelah lulus ini akan 
mengerucut lagi dengan 
perhitungan sebanyak 868 
dikali tiga. Untuk tes kedua, 
dilaksanakan sekitar Maret 
atau April mendatang,” ujar 
Yayan.

Yayan mengungkapkan, 
pada tes kali ini, setiap ha-
rinya terdapat lima kali 
sesi ujian. Setiap sesi diik-
uti 570 peserta. Selain me-
nambah jumlah unit kom-
puter sebagai cadangan, 
pihaknya juga menyediakan 
suplai listrik tambahan.

Walikota Minta Peserta Tes SKD CPNS Percaya Diri

”Dari satu sesi 570 orang, 
tapi kita menyediakan 30 
laptop cadangan. Ketika ada 
masalah, peserta bisa pindah 
ke meja yang lain. Untuk 
listrik kita ‘back up’ tiga, 
yaitu dua genset menyala 

terus-terusan dan PLN se-
bagai back up. Kita beru-
saha menghindari risiko,” 
ungkapnya.

Di samping itu, sambung 
Yayan, BKPP juga melibat-
kan berbagai pihak untuk 

mendukung kelancaran dan 
ketertiban jalannya seleksi. 
Pihaknya bahkan memper-
siapkan Rumah Sakit Mu-
hammadiyah dan Rumah 
Sakit Immanuel sebagai 
rujukan.

”Jaringan dari Diskominfo, 
pengamanan Satpol PP, men-
ghindari hal lainnya kita juga 
siapkan pemadam kebakaran, 
polisi dan TNI kita libatkan 
semua. Kami ingin membe-
rikan pelayanan maksimal. 

Peserta kita kasih minum. 
Kita sapkan tenaga medis, 
ambulans, dan rumah sakit 
rujukan. Khawatir kejadian 
seperti tahun kemarin, ada 
yang stres, sakit, dan juga ibu 
hamil,” katanya. (rls/ziz)

ISTIMEWA

TINJAU SKD: Wali Kota Bandung, Oded M. Danial meninjau pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

BANDUNG – Sekretaris 
Daerah (Sekda) Kota 
Bandung, Ema Sumarna 
optimis Kota Bandung 
akan menjadi yang terbaik 
pada Penilaian Penghar-
gaan Pembangunan Dae-
rah (PPD) Tingkat Pro-
vinsi Jawa Barat. Terlebih 
tahun sebelumnya Kota 
Bandung menduduki pe-
ringkat 4 besar dari 16 
kota diajang serupa tahun 
lalu.

Ema melontarkan saat 
menerima kedatangan 
Tim penilai Jawa Barat. 
Selain Ema, tim juga dis-
ambut oleh Istri Wakil 
Wali Kota Yunimar Muly-

ana, serta Kepala Bap-
pelitbang Kota Bandung 
Ahyani Raksanegara di 
Balai Kota Bandung, Jalan 
Wastukancana,  Rabu 
(12/2). 

”Target menjadi juara 
bisa kita kejar dengan 
mengeluarkan seluruh 
kemampuan agar men-
jadi yang terbaik. Insyaal-
lah usaha maksimal kota 
Bandung berbuah juara. 
Kami sangat yakin apa 
yang kami paparkan se-
suai kondisi tanpa ada 
rekayasa,” ujar Ema.

Dia berharap, jajaran 
Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) mendukung 

penilaian tahap II oleh 
Tim Penilai.

”Saya berharap OPD 
dukung penilaian ini, le-
wat sajian data-data dan 
inovasi. Hal itu tentu akan 
berjalan maksimal dan 
Kota Bandung dapat pe-
nilaian terbaik,” katanya.

Tim Penilai terdiri dari 
Tim Utama, Tim Teknis 
dan Tim Independen. Tim 
dipimpin oleh Kepala 
Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia 
Kebijakan Badan Peren-
canaan Pembangunan 
Daerah Jawa Barat, Sut-
risno.

Dalam sambutamnya 

Sutrisno menyampaikan, 
penilaian tahap II ini ter-
diri dari verifikasi dan 
wawancara. Termasuk 
melihat langsung doku-
men Rencana Kerja Pe-
merintah Daerah (RKPD) 
dan Rencana Pembangu-
nan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD). 

”Verifikasi dan wawan-
cara yaitu proses lanjutan 
dari penilaian tahap I yang 
dilakukan oleh Tim Tek-
nis. Dalam penilaian ta-
hap II ini, tim melihat 
langsung hal yang disam-
paikan dalam dokumen 
RKPD dan dokumen 
RPJMD,” jelasnya. (rls/ziz)

Bandung Optimis Terbaik pada PPD 2020

ISTIMEWA

 VERIFIKASI HASIL: Penilaian tahap II PPD terdiri dari verifikasi dan wawancara. Termasuk melihat langsung dokumen Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

BANDUNG – Kepala Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan 
(Disparbud) Provinsi Jawa Ba-
rat Dedi Taufik mengaku saat 
ini sedang mendata wisatawan 
yang datang dari China. Hal 
tersebut dilakukan untuk men-
cegah penyebaran Virus Co-
rona masuk ke Jawa Barat.

Tidak hanya itu, pihaknya 
pun sedang membuat ren-
cana atau strategi untuk me-
narik wisatawan ditengah-
tengah penyebaran penyakit 
yang sangat mengkhawatirkan 
tersebut. Meski di Indonesia 
sendiri belum ada yang po-
sitif terinveksi virus tersebut. 

”Malaysia juga sudah terin-
feksi, Singapura, berartikan 
berkurang untuk wisatawan 
itu. Nah, bagaimana kita stra-
tegi dari Disparbud Jabar 
untuk meningkatkan kun-
jungan masih tetap ada, ka-
rena kita punya target kun-
jungan dalam satu tahun,” 
kata Dedi di Rumah Sakit 
Hasan Sadikin (RSHS) 
Bandung, Rabu (12/2).

Melihat kenyataan tersebut, 
sudah dipastikan wisatawan 
mancanegara mengalami 
penurunan. Oleh karena itu, 
kata Dedi, pihaknya akan 
menggerakan serta menarik 

wisatawan lokal sehingga yang 
berkunjung ke Jawa Barat te-
tap tinggi.

Dedi mengaku pihaknya akan 
membuat event-event, festival 
dan lain-lain untuk menarik 
para wisatawan berkunjung.

”Yang paling penting pra-
nata yang ada di Provinsi 
Jawa Barat terutama untuk 
destinasi pariwisata harus naik 
kelas, kita juga harus mem-
berikan pelayanan kepada 
para wisatawan,” terangnya. 

Ditempat yang sama, Ke-
pala Dinas Kesehatan (Kadin-
kes) Jawa Barat, Berli Ham-
dani mengimbau kepada 
masyarakat Jawa Barat untuk 
tidak panik terhadap penye-
baran virus tersebut.

Pasalnya, Pemerintah Pro-
vinsi (Pemprov) Jawa Barat 
melalui Dinkes sudah mela-
kukan berbagai pencegahan 
dan pengawasan terhadap 
aktivitas WNA di Jawa Barat.

Berli mengaku, selama ini 
pihaknya selalu melakukan 
pengawasan terhadap WNA 
di Jawa Barat bekerja sama 
dengan pihak-pihak terkait 
untuk melakukan pengecekan 
kesehatan, hal itu untuk 
mengantisipasi penyebaran 
virus Covid19.

”Selama ini kita sudah mela-
kukan pengawasan, kita punya 
jejaring sampai di puskesmas 
kemudianjuga kalau dimulai 
kedatangan kita sudah kerja-
sama dengan kantor keseha-
tan pelabuhan dan imigrasi 
dan beacukai termasuk dengan 
kementerian kesehatan,” je-
lasnya. 

Selain itu, Dinkes Jabar men-
catat setidaknya ada tujuh 
Warga Negara Asing (WNA) 
asal Tiongkok di Jawa Barat 
diduga terkena Virus Corona 
atau Covid19. Meski begitu 
hasil pemeriksaan Litbangkes 
RI semuanya dinyatakan ne-
gatif terkena virus tersebut.

Ketujuh WNA tersebut, lanjut 
dia, masing-masing didapati 
dari Rumah Sakit Rujukan di 
Jawa Barat, RS Paru Cirebon, 
RS Kawaluyan Kabupeten 
Bandung Barat dan Rumah 
Sakit Hasan Sadikin Bandung.

”Rata-rata datang karena 
Deman itu termasuk gejala 
virus Corona. Nah, baru di-
duga kemudian dimasukan 
ke pengawasan selanjutnya 
diperiksa spesimennya serta 
DNAnya. Jika, ternyata posi-
tif terinveksi Covid19 maka 
akan dikonfirmasi,” pungkas-
nya. (mg1/ziz)

ISTIMEWA

STRATEGI WISATA: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat berencana membuat strategi 
untuk menarik wisatawan ditengah-tengah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus Corona. 

Siapkan Strategi Tingkatkan 
Kunjungan Wisatawan

Rapat koordinasi ini 
dapat meningkatkan 

kapasitas LPM dengan 
tujuan membahas 

rencana kerja LPM tahun 
2020. Sekaligus bekolab-
orasi dengan Satgas Anti 

Rentenir terkait upaya 
dalam rangka pember-
dayaan masyarakat,” 

Tatang Muhtar
Kepala Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan 
Anak dan Pemberdayaan 

Masyarakat (DP3APM)
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Berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4 Th.1996, PT. Bank Central Asia, Tbk akan 
melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis 
tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode penawaran 
tertutup (close bidding) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL) Bandung melalui jasa Pra Lelang PT. Balai Lelang Star terhadap 
debitur Kasdiono, berupa: 

	Sebidang tanah seluas 120 m2 berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jl. 
Bandung Timur Regency (saat ini setempat dikenal dengan Komplek Bandung 
Timur Regency, Type Rumah 70/120 Kav Blok BTR Raya No. 32) Kel. Pakemitan, 
Kec. Cinambo, Kota Bandung sesuai dengan SHM No. 590/ Kel. Pakemitan a/n 
KASDIONO. (Limit Rp. 639.366.000,-; Jaminan Rp. 128.000.000,-)

Pelaksanaan Lelang :

1. Cara Penawaran : Close Bidding (dengan mengakses url www.lelang.go.id/)
2. Hari/Tanggal : Kamis, 27 Februari 2020
3. Batas Akhir Penawaran : Pukul 10.00 WIB (Waktu Server)
4. Tempat Lelang : KPKNL Bandung, Gedung “N” Gedung Keuangan 

Negara, Jl. Asia Afrika No. 114, Bandung
5. Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Keterangan:
1. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon 

peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada https://www.
lelang.go.id/ dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP 
(ekstensi file .*jpg., *png.) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan 
akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).
Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum 
diwajibkan mengunggah: surat kuasa dari direksi, akta pendirian perusahaan 
dan perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam 1 file.

2. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening virtual account (VA) harus sama 
dengan nominal jaminan yang disyaratkan dan harus sudah efektif diterima oleh 
KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. 

3. Jika penyetoran dilakukan melalui pemindahbukuan, maka nama pemilik 
rekening harus sama dengan nama peserta lelang.

4. Pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wansprestasi, 
serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.

5. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya (as is) dan peminat dianggap telah melihat 
dan mengetahui aspek legal  objek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.

6. Pemenang lelang akan dikenakan bea lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat 

melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan 
pihak pihak yang berkepentingan/peminat  lelang tidak dapat melakukan 
tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada PT. Bank Central Asia, Tbk, 
Pejabat Lelang, PT. Balai Lelang Star, dan/atau KPKNL Bandung.

8. Untuk informasi dapat menghubungi PT. Balai Lelang Star 021- 8313728, 
085295383333, 081213850521.

Bandung, 13 Februari 2020
Pemohon Lelang Eksekusi /Penjual

PT.    Bank Central Asia Tbk

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

KPKNL Bandung KPKNL BANDUNG PT. CENTRAL ASIA BALAI LELANG  PT. BANK COMMONWEALTH

-  Satu paket tanah yang terdiri dari : SHM No. 350, Lt. 80 m2 dan SHM No. 274, Lt. 194 m2, berikut bangunan dan segala 
sesuatu diatasnya, keduanya tercatat  a.n. NOERDIANTO MULIA, terletak di Jl. Ibu Inggit Garnasih / Jl.  Ciateul No.88-90 
(di SHM No. 350 tertulis Jl. Ciateul No. 90 dan di SHM No. 274 tertulis  Jl. Ciateul No. 74), Kel. Ciateul, Kec. Regol, 
Kotamadya Bandung, Wilayah : Karees (sekarang Kota Bandung). (Nilai Limit Rp. 6.442.000.000,- / Jaminan Rp. 
3.221.000.000,-)

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG :
1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik (e-mail) 

Aplikasi ALE yang diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id tata cara mengikuti lelang e-mail dapat dilihat pada 
alamat domain tersebut.

2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dengan merekam serta 
mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri.

3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan yang disetorkan sekaligus (bukan dicicil) dan sudah efektif diterima oleh KPKNL 
selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang yang disetor ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing 
peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang 
setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.Jika penyetoran dilakukan melalui 
pemindahbukuan, maka nama pemilik rekening harus sama dengan nama peserta lelang

4.  Pemenang lelang akan diumumkan lewat e-mail masing-masing peserta. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian 
dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak melunasi maka dianggap 
Wanprestasi dan uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.

5. Semua obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya dan obyek dapat dilihat pada alamat diatas paling lambat 1 (satu) hari 
sebelum pelaksanaan lelang. Info: 081 3901 99000 / 081 852  7700

PENGUMUMAN LELANG KEDUA
PT. Bank Commonwealth dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, akan 
melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996 dengan penawaran secara 
tertulis melalui surat elektronik (e-mail) tanpa kehadiran peserta lelang melalui jasa Pra Lelang PT. Central Asia Balai 
Lelang, terhadap barang jaminan debitur  Noerdianto Mulia  :

Jakarta,  13 Februari 2020

Batas Akhir Penawaran: Kamis, 27 Februari 2020; Pk. 11.00 WIB (Closed Bidding)
Tempat Lelang             : KPKNL Bandung, Gedung “N” , Gedung Keuangan Negara, Jl.  Asia Afrika No. 114,
                                          Bandung.
Penetapan Lelang          : setelah batas akhir penawaran

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT Indosurya Inti Finance 
beralamat di Indosurya Center, Jl. M. H. Thamrin No. 3, Jakarta Pusat, akan melaksanakan Lelang 
Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Bandung, terhadap jaminan debitur sebagai berikut:

Debitur Objek Lelang Limit Lelang Uang Jaminan

MIMIN SUMINAR 
NAZAR NOE’MAN

Sebidang tanah, bangunan 
dan turutannya Hak Milik 
No. 2736/Cipedes, terletak 
di Propinsi Jawa Barat, Kota 
Bandung, Kecamatan Sukajadi, 
Kelurahan Cipedes, setempat 
dikenal sebagai Jalan Karang 
Layung  No. 10, RT. 004/RW. 
002, diuraikan dalam Surat 
Ukur No. 76/1964 tertanggal 
25 Juni 1964, seluas 1200 M2, 
atas nama NAZAR ACHNUDY 
TAUFIQURACHIM NOE’MAN.

Rp. 11.500.000.000,- Rp. 2.300.000.000,-

Keterangan : 
 Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal

yang disyaratkan.
 Jaminan harus sudah efektif diterima  oleh KPKNL Bandung selambat-lambatnya 1 (satu) hari

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

Persyaratan Lelang : 
1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website http://www.lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.
3. Objek lelang tersebut di atas dijual lelang dengan kondisi apa adanya dan kepada peserta lelang 

dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang.
4. Apabila karena suatu hal terjadi gugatan, tuntutan dan pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang 

terhadap objek lelang tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak
diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Bandung maupun 
PT. Indosurya Inti Finance

5. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada PT. Indosurya Inti Finance Telp (021) 38909068/
081280572753 / 081294555929

Pelaksanaan Lelang :

Cara Penawaran Penawaran melalui internet (closed bidding)  dengan mengakses 
website http://www.lelang.go.id

Hari/Tanggal Kamis, 27 Februari 2020

Batas Akhir Penawaran 09.00 WIB (sesuai server)

Penetapan Pemenang 09.00 WIB (sesuai server)

Pelunasan Lelang 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang 

Bea Lelang Pembeli 2 % dari harga lelang

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

Jakarta, 13 Februari 2020
PT. Indosurya Inti Finance

PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Dorong Kabupaten 
Bandung Meraih 
Hattrick WTP 

SOREANG – Badan Peme-
riksa Keuangan (BPK) Repu-
blik Indonesia (RI) Perwakilan 
Provinsi Jawa Barat (Jabar), 
telah menurunkan timnya 
untuk melakukan pemeriksa-
an terhadap Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) 
Kabupaten Bandung Tahun 
Anggaran (TA) 2019.

Bupati Bandung Dadang M. 
Naser mengimbau jajarannya, 
agar menyikapi kehadiran tim 
tersebut secara professional. 
Menurutnya, pemerintah dae-
rah merupakan entitas public 
yang harus mempertanggung-
jawabkan kinerja dalam bentuk 
laporan keuangan.

“Kegiatan atau program yang 
kita lakukan terkait dengan 
keuangan ini, harus taat azas 
dan taat hukum. Tunjukkan 
konsisten kinerja yang sesuai 
dengan peraturan perun-
dangan, sehingga akan men-

ghasilkan sajian laporan keu-
angan yang tertib, ekonomis, 
efisien, efektif dan transparan,” 
kata Dadang Naser belum 
lama ini.

Dadang menjelaskan, opini 
Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) yang diraih Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Bandung 
selama tiga tahun berturut-
turut, harus menjadi pelecut 
semangat untuk meningkatkan 
kinerja jajarannya.

“Alhamdulillah kita sudah 
tiga kali berturut-turut meraih 
WTP, semoga opini ini dapat 

terus kita pertahankan. Saya 
mohon respon dari seluruh 
Perangkat Daerah melalui 
peningkatan kedisiplinan, 
efisiensi terhadap penggu-
naan anggaran, kreatif dan 
inovatif dalam kinerja yang 
berdampak pada pelayanan 
publik yang lebih baik,” jelas-
nya.

Sementara itu, Kepala BPK 
RI Perwakilan Provinsi Jabar 
Arman Syifa mengungkapkan, 
pemeriksaan tersebut meru-
pakan kegiatan rutin yang 
dilakukan pihaknya. Tim ter-

sebut akan melakukan dua 
tahap pemeriksaan, yaitu 
interim dan terinci.

“Pemeriksaan LKPD bertu-
juan untuk memberikan 
opini atas kewajaran penyajian 
laporan keuangan. Di dalam-
nya juga mengandung peni-
laian kepatuhan terhadap 
peraturan keuangan,” katanya.

Menurut Arman Opini, 
merupakan simpulan dari 
pemeriksa mengenai tingkat 
kewajaran informasi dalam 
LKPD, yang didasarkan pada 
beberapa hal. ”Antara lain, 

Kesesuaian dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan, 
Kecukupan pengungkapan, 
Keandalan Sistem Pengen-
dalian Intern dan Kepatuhan 
terhadap peraturan perun-
dang-undangan,” jelasnya.

Dalam proses pemeriksaan, 
jelasnya LKPD tahun sebe-
lumnya dijadikan rujukan 
pada tahun berikutnya. Ia 
juga mengatakan bahwa 
kualitas LKPD harus selalu 
lebih baik dari tahun sebe-
lumnya.

”Opini bukanlah satu-satu-

nya indikator kualitas laporan 
keuangan. Tapi kalau sudah 
WTP, artinya pemerintah dae-
rah tersebut sudah paripurna,” 
tuturnya.

Arman menambahkan, pe-
meriksaan interim (tahap awal 
) akan berlangsung selama 
25 hari kalender, yaitu mulai 
tanggal 4 hingga 28 Februari. 
”Secara keseluruhan, peme-
riksaan dilakukan selama tiga 
bulan. Mudah-mudahan pe-
meriksaan berjalan lancar 
dengan hasil yang baik,” pung-
kasnya. (yul/rus)

Optimalkan Kinerja Perangkat Daerah
ISTIMEWA

OPTIMISTIS: Bupati Bandung Dadang M. Naser (tengah) merasa optimistis Kabupaten Bandung bisa raih WTP, hal itu dikatakannya saat menerima tim BPK RI Jabar di Rumah Jabatannya di Soreang.

SOREANG – Orang tua, tam-
paknya, harus lebih menga-
wasi terhadap anaknya yang 
main media sosial (Medsos). 
Pasalnya salah seorang gadis 
di bawah umur Mira (Nama 
Samaran) warga Kabupaten 
Bandung menjadi korban 
pencabulan oleh seorang pria 
yang dikenal di salah satu 
medsos.

Kasat Reskrim Polres Kota 
(Polresta) Bandung, AKP 
Agta Bhuwana mengungkap-
kan, pihaknya tidak akan 
menyebutkan nama dan usia 
korban, karena korban masih 
di bawah umur, sehingga, 
pihaknya harus menutupi 
identitas korban.

”Korban masih di bawah 
umur, sehingga identitasnya 
harus di rahasiakan,” ungkap 
Agta saat di dihubungi mela-
lui telephone seluler, Rabu 
(12/2).

Menurut keterangan korban, 
lanjut Agta, korban diiming-
imingi akan diberikan peker-
jaan, telepon genggam dan 
uang sebesar Rp 12,5 juta, oleh 
pria kenalannya di media 
sosial Facebook. ”Sebelum 
dicabuli, korban diiming-
imingi pekerjaan, hp dan uang 
senilai 12,5 juta,” kata Agta.

Agta menjelaskan, sebelum 
memberikan pekerjaan, hp 
dan uang tersebut, pelaku 
meminta agar korban mengi-
rimkan foto tanpa mengena-
kan busana atau telanjang. 
Permintaan itu dituruti oleh 
korban, setelah foto telanjang 
dikirim, pelaku malah mengan-

cam korban. Supaya korban 
mau berhubungan intim 
dengan pelaku layaknya su-
ami istri.

”Pelaku meminta korban 
agar korban mau mengirim-
kan foto telanjang, setelah 
dikirim pelaku malah mengan-
cam korban, agar korban mau 
berhubungan intim dengan 
pelaku. Permintaan itu dila-
kukan pelaku dengan cara 
mengancam korban,” jelasnya.

Agta mengatakan, aksi per-
buatan tak senonoh yang 
dilakukan pelaku terhadap 
korban di rumah yang di kon-
trak pelaku, di wilayah Kabu-
paten Bandung Barat (KBB). 
”Pelaku melakukan aksi pen-
cabulan nya di rumah kon-
trakannya di wilayah KBB,” 
ujarnya.

Lebih lanjut lagi, Agta men-
gungkapkan, pada saat mela-
kukan perbuatan tak senonoh 

tersebut, pelaku dengan 
sengaja merekam pencabulan 
itu. Setelah itu, lanjutnya, 
pelaku menyebarkan video 
tersebut di media sosial Fa-
cebook.

”Aksi pencabulan yang dila-
kukan pelaku sengaja direkam 
dan disebarkan melalui me-
dia sosial Facebook, dengan 
durasi 6 menit 49 detik,” ung-
kapnya.

Hingga saat ini, kata Agta, 
pelaku masih DPO, dan ang-
gota Sat Reskrim Polresta 
Bandung masih melakukan 
pengejaran. ”Kami belum 
mengetahui motif pelaku 
melakukan perbuatannya, 
pasalnya hingga saat ini pela-
ku masih DPO dan pelaku 
sebar video itu menggunakan 
akun Facebook Fake atau 
palsu,” katanya.

Setelah mengetahui video 
tersebut, lanjut Agta, orang 

tua korban langsung mela-
porkan kepada pihak kepo-
lisian. ”Meskipun meng-
gunakan akun media sosial 
palsu, namun kami sudah 
mengantongi identitas pela-
ku. Kami juga mengimbau 
kepada orang tua agar sela-
lu mengawasi anak-anaknya 
dalam menggunakan med-
sos,” pungkasnya.(yul/rus)

BALEENDAH – Untuk men-
anamkan pendidikan karak-
ter kedisiplinan kepada anak 
didiknya, SMPN 2 Baleendah, 
Kecamatan Baleendah Kabu-
paten Bandung terapkan 
pembelajaran Senyum, Salam 
dan Sapa (S3).

Hal itu dikatakan Kepala 
SMPN 2 Baleendah Sapto 
Hardono, menurutnya un-
tuk mengimbangi era global 
dan digitalisasi. Pihaknya 
menerapkan beberapa pro-
gram pembelajaran. Selain 
menerapkan pembelajaran 
S3, semua siswa diberikan 
pembelajaran rohani dengan 
menggelar rutin shalat 
duha.

”Setiap pagi, sebelum di-
mulai pembelajaran semua 
siswa diwajibkan melaks-
anakan shalat duda berje-
maah,” kata Sapto saat dite-
mui di ruang kerjanya, Rabu 
(12/2).

Menurutnya, dengan me-
nerapkan pembelajaran 
tersebut diharapakan se-
mua siswa SMPN 2 Bale-
endah memiliki karakter 
dan kepribadian yang di-
siplin. Baik di lingkungan 
sekolah, atau di lingkungan 
masyarakat.

” Karakter kedisiplinan dan 
kejujuran anak didik SMPN 
2 Baleendah diterapkan mu-
lai dari lingkungan sekolah. 
Sehingga, akan terbiasa saat 
berada di lingkungan masy-
arakat banyak,” jelasnya.

Selain menerapkan pembe-
lajaran kedisiplinan melalui 
pendidikan karakter, pihaknya 
juga memberikan pembela-
jaran pramuka yang dilakukan 
setiap hari kamis minggu 
kedua setiap bulan. Hal itu, 
akan memberikan pembeja-
lajar karakter secara kepriba-
dian.

”Dengan mendapatkan 
pendidikan itu, maka semua 
anak didik SMPN 2 Baleen-
dah akan mempunya prila-
ku yang jujur dan disiplin,” 
akunya.

Lebih lanjut Sapto menje-
laskan, adapun untuk mem-
gikuti pendidikan era digi-
tali. Pihaknya menerapkan 
program E-learning melalui 
pembelajaran sistem Online 
berbasis IT.

”Melalui program E-Lear-
ning, semua anak didik kami 
akan mendapatkan pengeta-
huan terkait IT. Sehingga, 
siswa SMPN 2 Baleendah 
bisa mengikuti masa digital,” 
tuturnya.

Salah satu tenaga pendidik 
SMPN 2 Baleendah Supiyem 
mengaku, dengan menerap-
kan program E-Learning. 
Bisa mempermudah dalam 

memberikan pembelajaran 
kepada siswa.

” pembelajaran berbasis 
IT, terus diterapkan kepada 
siswa. Dengan adanya pro-
gram tersebut, bisa mem-
permudah dalam membe-
rikan arahan kepada anak 
anak,” katanya.

Menurutnya, menyambut 
program e-learning, hampir 
semua mata pelajaran dite-
rapkan yang diberikan ke-
pada semua siswa SMPN 2 
Baleendah berbasis IT.

”Alhamdulillah, semua 
guru mapel menerapkan 
pembelajaran berbasiskan 
digital. Hal itu dilakukan 
untuk memberikan pengeta-
huan diera digital. Sehingga, 
semua siswanya memiliki 
pengetahuan tentang IT,” 
akunya.

Untuk merealisasikan pro-
gram E-Learning, SMPN 2 
Baleendah akan melaksana-
kan Try Out (TO) sistem on-
line dan siap melaksanakan 
UNBK secara mandiri.

”Semua siswa kelas IX sudah 
siap mengikuti TO online, dan 
kami juga akan melaksanakan 
UNBK secara mnadiri,” pung-
kasnya. (rus)

Terapkan Kedisiplinan, Sekolah 
Wajibkan Siswa Shalat Duha

ISTIMEWA

EKPOSE KASUS: Kasat Reskrim, AKP Agta Bhuana saat memberikan keterangan kepada awak media terkait proses penangkapan 
tiga tersangka kasus Trafficking di Mapolresta Bandung, Jumat (10/1/2019). 

Masyarakat Waspadai Maraknya 
Kejahatan Melalui Medsos
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Peran Masyarakat 
Dalam Pembangunan 
Jadi Keunggulan

CIMAHI – Pemerintah Kota 
Cimahi optimis bisa bersaing 
dengan Kota Bandung, Kota 
Bogor dan Kota Depok dan 
meraih nilai terbaik dalam 
penilaian tahap dua Penghar
gaan Pembangunan Daerah 
(PPD)Tingkat Provinsi Jawa 
Barat 2020. Pasalnya, peran 
serta masyarakat dalam 

pembangunan menjadi ke
unggulan lebih Kota Cimahi 
daripada tiga kota lainnya.

”Kelebihan kita (Pemkot 
Cimahi) perencanaan 
pembangunan sudah dimu
lai dari tingkat RW. Rencana 
pembangunan datang dari 
aspirasi masyarakat yang 
kita tampung dan kita ren
canakan sesuai kebutuhan 
kota,” kata Kepala Badan Pe
rencanaan dan Pembangunan 
Daerah (Bappeda) Kota Cimahi 
Huzein Rachmadi, usai me
nerima tim penilai PPD dari 

Pemerintah Provinsi, di Ge
dung A, Komplek Perkantoran 
Pemkot Cimahi, Jalan Demang 
Hardjakusuma, Rabu (12/2).

Menurutnya, pemenang 
dari penilaian tahap dua ini 
akan mewakili Jawa Barat di 
tingkat nasional. Sementara 
untuk penilaiannya sendiri, 
lanjutnya, ditekankan pada 
proses perencanaan pem
bangunan. 

”Dilihat mulai dari proses 
perencanaan pembangunan 
bottom up, top down, tekno
kratik, dan politik. Secara 

administrasi, semua dokumen 
perencanaan berjenjang di
lihat dan dinilai. Termasuk 
inovasi program pembangu
nan,” ujarnya. 

Huzen mengatakan, semua 
perencanaan pembangunan 
yang disusun daerah harus 
mengacu pada regulasi pe
merintah pusat maupun pro
vinsi, serta akan disesuaikan 
dengan kebutuhan Cimahi 
yang diturunkan kembali 
dari tingkat kota, kecamatan, 
kelurahan. 

Tahapan perencanaan yang 

dilakukan sejak tingkat RW, 
lanjut Huzen, diawali dengan 
pelatihan kader, setelah itu 
tingkat kelurahan dan keca
matan turut dilombakan un
tuk mencari inovasi pembangu
nan terbaik.

”Semua perencanaan dila
kukan terstruktur dan dima
sukkan ke dalam Sistem In
formasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Sim
renda) Kota Cimahi. Semua 
sudah terintegrasi, termasuk 
capaian ekonomi dan 
pembangunan,” jelasnya. 

Huzen menuturkan, sejauh 
ini inovasi layanan unggulan 
di Kota Cimahi yaitu Cimahi 
Technopark, Kampung Adat 
Cireundeu dengan Gastro
diplomacy, urban farming, 
hingga Unit Transfusi Darah 
RSUD Cibabat. Termasuk pe
ran jurnalis dalam mewarta
kan kegiatan pembangunan 
yang sudah dilakukan Pemkot 
Cimahi. 

”Apakah programprogram 
tersebut benar adanya, dira
sakan manfaatnya oleh ma
syarakat, atau apa ada yang 

perlu dievaluasi kemudian,” 
tuturnya. 

Huzen mengatakan, saat ini 
berbagai program pembangu
nan yang ada disetiap dinas 
ada yang sudah dilakukan, 
ada yang sedang berlangsung 
dan ada juga yang akan se
gera digelar.

”Mekanisme perencanaan 
pembangunan secara siste
matis dilakukan bersama 
seluruh lapisan masyarakat. 
Harapannya, hasilnya bisa 
dirasakan oleh masyarakat,” 
pungkasnya.(mg3/ziz)

ISTIMEWA

TIM PENILAI: Para pejabat di Pemkot Cimahi beserta anggota DPRD dan tokoh masyrakat turut hadir menerima tim penilai tahap dua Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD)Tingkat Provinsi Jawa Barat 2020 di Aula Gedung A, Rabu (12/2)

Optimis Masuk di PPD Tingkat Nasional

NGAMPRAH – Pemerintah 
Kota (Pemkot) Cimahi melaku
kan penandatanganan naskah 
kesepakatan bersama dengan 
Kabupaten Bandung Barat, ter
kait Pengembangan Potensi 
Daerah dan Pelayanan Publik.

Kerjasama tersebut ditandai 
dengan penandatanganan nota 
kesepahaman oleh kedua pim
pinan daerah yaitu Wali Kota Ci
mahi, Ajay M. Priatna dan Bu
pati Bandung Barat, Aa Umbara 
Sutisna, di Kantor Bupati Bandung 
Barat, Desa Mekarsari, Kecamatan 
Ngamprah, Rabu (12/2).

”Kerjasama ini sesuai amanat 
Peraturan Pemerintah Nomor 
28 Tahun 2018 tentang kerja
sama daerah. Dimana kerja
sama antardaerah yang berba
tasan merupakan kerjasama 
wajib dalam hal penyeleng
garaan urusan pemerintahan 
yang memiliki eksternalitas 
lintas daerah serta penyediaan 
layanan publik yang akan lebih 
efisien jika dikelola bersama,” 
kata Ajay usai penandatanga
nan kerjasama.

Ajay berharap kerjasama ini 
dapat terjalin dengan 
mengembangkan potensi dae
rahnya, yang memiliki keterba

tasan sumber daya alam, karena 
itu Ajay ingin mengembangkan 
industri kreatif dan potensi pa
riwisata khususnya wisata mili
ter dan heritage di Kota Cimahi. 

”Kami juga berharap agar 
kerjasama dan koordinasi lebih 
dikembangkan lagi untuk me
menuhi tuntutan masyarakat 
dalam pelayanan publik yang 
lebih baik,” tandas Ajay.

Di tempat yang sama, Bu
pati Bandung Barat,  Aa Um
bara Sutisan menilai begitu 
banyak potensi yang dimiliki 

Kota Cimahi dan Kabupaten 
Bandung Barat yang jika di
kembangkan secara bersama
sama dalam sebuah sinergitas 
program dan kegiatan akan 
meningkatkan perekonomian 
daerah dan kesepakatan ma
syarakat kedua daerah.

”Kami berharap melalui ker
jasama ini dapat mengurangi 
kesenjangan antardaerah dalam 
penyediaan pelayanan publik, 
khususnya yang ada didaerah 
perbatasan, daerah terpencil 
dan tertinggal,” ungkap Aa. 

Menurutnya, kerjasama ini 
dilaksanakan tentu menyesu
aikan dengan programpro
gram prioritas kedua daerah 
sesuai dengan rencana 
pembangunan jangka men
engah daerah, sehingga Ka
bupaten Bandung Barat dan 
Kota Cimahi mampu bersaing 
lebih baik dilingkup regional, 
nasional, dan internasional.

”Mudahmudahan kedua 
daerah ini bisa bersaing baik 
dari segi pemerintahan, so
sial, ekonomi dan kemasy

arakatan lainnya dengan 
menuntaskan berbagai po
tensi yang dimiliki kedua dae
rah,” pungkasnya. (rls/ziz)

CIMAHI – ZNS remaja be
rusia 15 tahun yang menjadi 
korban penganiayaan dan 
pemerkosaan pada Rabu (29/1) 
lalu akhirnya menghembus
kan nafas terakhir pada Rabu 
(12/2) siang, setelah sebelum
nya dirawat selama 15 hari di 
Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Cibabat, Kota Cimahi.

Sebelumnya, ZNS ditemukan 
warga dalam kondisi pingsan 
dengan penuh luka di kebun 
tomat Sentris, Kelurahan Cipa
geran, Kecamatan Cimahi Uta
ra, Kota Cimahi. Setelah Polisi 
melakukan penyelidikan akhir
nya diketahui jika ZNS merupa
kan korban dari kelakuan bejat 
Nanang, 27, dan NN,17. Dan 
kini kedua pelaku sudah dia
mankan di Mapolres Cimahi. 

Mega Aryanti, 21, kakak kor
ban menuturkan, sebelum 
meninggal, kondisi adiknya itu 
terus mengalami penurunan. 
Bahkan selama perawatan, ZNS 
tak bisa diajak berkomunikasi.

”Jadi hanya buka mata, terus 
ngamukngamuk. Posisinya 
tidur terus enggak bisa duduk. 
Sepertinya trauma berat,” tutur 
Mega, saat ditemui di rumah 

duka di Jalan Baros Utama RT 
01 RW 04 Kelurahan Utama, 
Kecamatan Cimahi Selatan 
Kota Cimahi, Rabu (12/2).

Atas kejadian yang menim
pa adiknya tersebut, Mega 
mewakili keluarga meminta 
agar para pelaku dihukum 
seberatberatnya.

Terpisah, Pelaksana Tugas 
(Plt) Direktur Utama RSUD 
Cibabat, Reri Marlia mengata
kan, korban mengalami ci
dera parah pada bagian ke
pala dan pendarahan pada otak 
sehingga kondisinya menga
lami penurunan. Cidera parah 
pada bagian kepala yang dia
lami korban dikarenakan ada
nya benturan keras.

”Cidera parah, karena 
penyiksaan yang dialaminya. 
Siksa fisik. Jadi dua luka itu 
yang membuat kondisi pasien 
menurun,” terang Reri.

Menurutnya, kondisi pasien 
tidak memungkinkan komu
nikasi lama karena itu tidak 
bisa dilakukan visum awal. 

”Kondisi pasien sempat 
membaik tapi Alloh menen
tukan lain,” tandasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim 

Polres Cimahi, AKP Yohannes 
Redhoi Sigiro menegaskan, 
karena korban meninggal 
maka para tersangka akan 
dikenakan pasal tambahan, 
yang awalnya hanya dijerat 
pasal 80 dan 81 Undang
undang Nomor 17 Tahun 2016 
tentang Perlindungan Anak 
dengan ancaman hukuman 
10 tahun hingga maksimal 20 
tahun. Namun sekarang di
tambah dengan Pasal 80 ayat 
3 UU Perlindungan Anak.

”UUPerlindungan Anak tentang 
kekerasan yang mengakibatkan 

meninggal dunia. Ancaman 
hukuman paling lama penjara 
15 tahun,” tegasnya.

Menurut Yohannes, pihaknya 
langsung membawa jenazah 
korban dari kediamannya ke 
Rumah Sakit Sartika Asih un
tuk dilakukan otopsi.

”Otopsi perlu dilakukan un
tuk memastikan penyebab 
kematian korban,” katanya.

Sebelumnya, kepada polisi 
tersangka Nanang, mengaku 
baru bertemu korban di lo
kasi saat dibawa temannya 
yang merupakan mantan 

kekasih korban. 
”Namanya juga saya kurang 

tahu, cuma ketemu karena di
bawa sama teman saya,” ujarnya.

Pria yang seharihari be
kerja serabutan tersebut mela
kukan penganiayaan terhadap 
korban karena alasan agar 
tidak memberontak.

”Biar diam. Ya memang pi
pinya ditusuk pakai kayu se
banyak 4 kali. Abis itu saya 
perkosa kondisinya sudah 
luka, ya karena mabuk jadi 
enggak sadar ada darah juga,” 
katanya. (mg3/ziz)

CIMAHI – Meski minim, 
namun Alat Pemadam Api 
Ringan (APAR) masih bisa 
menyumbang Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) berupa 
retribusi di Kota Cimahi. Ta
hun ini, retribusi dari sektor 
tersebut ditargetkan bisa me
nyentuh Rp52.355.000.

Kepala Seksi Pencegahan dan 
Penyuluhan Kebakaran pada 
Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Pemadam Kebakaran (Damkar) 
Kota Cimahi, Saipul Nurjaman 
mengatakan, retribusi dari 
sektor Alat Pemadam Kebaka
ran (APK) semuanya disetorkan 
ke kas daerah.

”Tahun lalu retribusinya 
alhamdulillah  sampai 
Rp78.160.500. Tahun ini target 
APR 2020 itu Rp52.355.000,” 
kata Saipul saat dihubungi 
melalui sambungan telepon, 
Rabu (12/2).

Penarikan retribusi dari sektor 
APK atau APAR di Kota Cimahi 
sudah tercantum dalam Pera
turan Daerah (Perda) Kota Cimahi 
Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pencegahan dan 
Penanggulangan Kebakaran di 
Wilayah Kota Cimahi.

Saipul menjelaskan, penen
tuan target itu berdasarkan 
objek yang sudah ditentukan 
dari database yang sudah te
ridentifikasi.

”Potensi jumlah objek ret
ribusinya 254 bangunan/
gedung,” ucapnya.

APAR atau fire extinguisher 
merupakan alat yang diguna
kan untuk memadamkan api. 
Setiap bangunan gedung yang 
digunakan untuk keramaian 
seperti industri, rumah sakit, 
perkantoran, perusahaan, mal 
dan lainlain pada dasarnya 
harus memiliki APAR.

Kewajiban pemasangan APAR 
itu diperkuat dalam Perda 
Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 
2012. Saipul mengatakan, 

pendapatan dari retribusi di
hasilkan dari pemeriksaan APAR.

”Pemeriksaan itu dilakukan 
sebanyak dua kali dalam se
tahun,” ucap Saipul.

Dikatakannya, dari hasil 
pemeriksaan rutin yang dila
kukan, APAR yang terdapat 
di gedung keramaian cukup 
bervariasi.

”Kalau hasil pemeriksaan 
kita tahun sebelumnya, ha
silnya bervariasi ada yang 
harus diperbaiki, ada juga yang 
masih baik,” beber Saipul.

Terpisah, Kepala Satpol PP 
dan Damkar Kota Cimahi 
Totong Solehudin menamba
hkan, setiap bangunan gedung 
yang digunakan untuk kera
maian seperti industri, rumah 
sakit, perkantoran, perusa
haan, mal dan lainlain pada 
dasarnya harus memiliki APAR.

”Sudah diwajibkan termasuk 
salah satu syarat ketika IMB. 
Makannya bangunan yang 
sekarang harus ada rekomen
dasi dari Damkar, salah satu
nya behitung soal kebakaraan,” 
tegas Totong.

Menurutnya, berdasarkan ha
sil inventarisir pihaknya, rata
rata bangunan yang digunakan 
sebagai tempat keramaian sudah 
memiliki APAR yang berfungsi 
sebagai alat pencegahan keba
karan sejak dini.

”Tapi kalau perusahan sudah 
kita sisir relatif sudah punya,” 
ucapnya.

Bagi gedung atau bangunan 
yang belum memiliki APAR, 
pihaknya mengimbau masy
arakat segera memasangnya. 
Sebab, kata Totong, preventif 
atau pencegahan sangat pen
ting untuk meminimalisir 
kejadian yang lebih besar.

”Bayangkan kalau me
reka sudah siap, mungkin 
tidak terlalu besar karena 
sudah punya APAR,” tan
dasnya. (mg3/ziz)

PAD dari APR 
Hanya Rp 52 Juta 

ISTIMEWA

BANTU PENYELIDIKAN: Petugas kepolisian dibantu warga membawa jenazah ZNS remaja korban 
penganiayaan dan perkosaan dari kediamannya ke Rumah Sakit Sartika Asih, untuk dilakukan otopsi.

Setelah Dua Pekan 
Dirawat, ZNS 

Akhirnya Meninggal

Cimahi-KBB Kerjasama Pengembangan Potensi Daerah
NOTA 
KESEPAHAMAN: 
Wali Kota 
Cimahi, Ajay 
M. Priatna dan 
Bupati Bandung 
Barat, Aa 
Umbara Sutisna 
memerlihatkan 
nota 
kesepahaman 
yang sudah 
ditandatangani 
sebagai tanda 
dilakukannya 
kerjasama terkait 
Pengembangan 
Potensi Daerah 
dan Pelayanan 
Publik.

Kerjasama ini sesuai 
amanat Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 
Tahun 2018 tentang 
kerjasama daerah. 
Dimana kerjasama 
antardaerah yang 

berbatasan merupakan 
kerjasama wajib dalam 
hal penyelenggaraan 
urusan pemerintahan 

yang memiliki 
eksternalitas lintas 

daerah serta penyediaan 
layanan publik yang akan 
lebih efisien jika dikelola 

bersama.”

Ajay M Priyatna
Wali Kota Cimahi

ISTIMEWA
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Operator Sekolah 
Harus Ikuti Regulasi

NGAMPRAH- Dinas Pen-
didikan (Disdik) Kabupaten 
Bandung Barat (KBB) meng-
ingatkan kepada setiap se-
kolah penerima dana Ban-
tuan Operasional Sekolah 
(BOS), untuk lebih mem-
perhatikan regulasi yang 
berlaku. Hal itu untuk men-
cegah temuan Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK) 
yang berujung pada masa-
lah hukum.

Kepala Bidang (Kabid) 
Pendidikan SMP pada Dis-
dik KBB, Dadang A. Sapar-
dan mengungkapkan, se-
belum penyaluran dana BOS, 
pihaknya terlebih dahulu 
melakukan sosialisasi ke-
pada setiap operator seko-
lah yang sudah digelar be-
berapa waktu lalu. Hal itu 

sebagai upaya memberikan 
pemahaman agar penggu-
naan dana BOS bisa sesuai 
dengan aturan tanpa me-
langgar hukum.

Menurut Dadang, sanda-
ran pada regulasi harus 
dilaksanakan mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, 
sampai dengan pelaporan. 
Dibutuhkan langkah stra-
tegis dalam bentuk treatment 
terhadap berbagai pihak di 
antaranya operator sekolah. 
“Pengelolaan BOS harus 
dilakukan secara baik dan 
benar dengan mengacu 
pada regulasi yang berlaku. 
Mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, sampai dengan 
pelaporan,” tegas Dadang 
di Ngamprah, Rabu (12/2).

Dadang menambahkan, 
seluruh operator sekolah 
diharapkan memiliki pema-
haman yang sama terkait 
dengan penyusunan Ren-

cana Kegiatan dan Angga-
ran Sekolah (RKAS). Seba-
gai dasar penyusunan RKAS, 
setiap sekolah harus meny-
usun RBK terlebih dahulu. 
“Dengan RKAS yang baik, 
sekolah bisa menerapkan 
dana BOS dengan baik da-
ri mulai perencanaan hing-
ga pelaporan. Seluruh peng-
elolan tersebut harus me-
miliki pemahaman kompre-
hensif dalam pemanfaatan-
nya yang dilakukan oleh 
operator sekolah,” kata 
Dadang.

Dadang juga meminta se-
tiap operator sekolah agar 
transparan dan akuntabel 
dalam mengelola dana BOS. 
Transparansi dan akunta-
bilitas akan memberikan 
kepercayaan kepada semua 
pihak lantaran digunakan 
sesuai dengan aturan. “Peny-
usunan RKAS diharapkan 
dapat memberi kemudahan 

pada sekolah dalam pelaks-
anaan BOS yang dikelola 
sekolah,” kata Dadang seraya 
menyebutkan jumlah SMP 
di KBB mencapai 182 seko-
lah terdiri dari negeri dan 
swasta.

Disinggung berapa total 
nilai dana BOS tahun ini 
untuk tingkat SMP, Dadang 
mengaku hingga saat ini 
nilai secara total belum 
muncul. Sebab, aturan tahun 
ini berbeda dengan tahun 
lalu. “Sampai saat ini nilai 
total atau bantuan untuk 
per siswanya belum muncul, 
kami masih menunggu. Ta-
hun ini aturannya baru, 
jadi dari kementerian keu-
angan langsung ditransfer 
ke sekolah, kalau tahun 
lalu itu, dari pusat ke pro-
vinsi dulu baru ke sekolah,” 
ungkapnya.

Saat ini, kata Dadang, peng-
elolaan BOS tidak dilakukan 

secara manual/offline  te-
tapi sudah memanfaatkan 
aplikasi e-RKAS online yang 
dikeluarkan oleh Kemente-
rian Pendidikan dan Kebu-
dayaan. Karena itu, peran 
operator sekolah sangat 
strategis sebagai pengelolan 
dana BOS ini.

Untuk penyusunan RKAS, 
pada tahun 2020 seluruh 
sekolah jenjang SMP harus 
memanfaatkan aplikasi e-
RKAS sebagai langkah pe-
rencanaannya. 

“Seluruh sekolah jenjang 
SMP harus mampu meman-
faatkan aplikasi e-RKAS 
dalam perencanaan peman-
faatan dana BOS,” tandasnya. 
Untuk diketahui, berdasar-
kan catatan Disdik KBB, 
tahun 2019 lalu dana BOS 
yang dikirim dari pusat 
melalui provinsi untuk SMP 
mencapai  angka Rp 
39.439.200.000.  (mg6/drx)

Bupati Instruksikan LPPD 
dan IKK Harus Optimal

NGAMPRAH- Bupati Bandung Barat, Aa 
Umbara Sutisna meminta pengoptimalan 
penyusunan laporan penyelengggaraan pe-
merintah daerah (LPPD) dan indikator kinerja 
kunci (IKK) tahun 2019. 

Hal ini tentunya akan bermanfaat untuk 
mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan 
sekaligus melakukan penilaian terhadap 
capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah 
daerah.

“Tentunya laporan seperti ini bukanlah 
main-main, salah satu bukti tanggung jawab 
kita bersama selama 1 tahun membangun KBB. 
Peserta rapat baiknya memanfaatkan kegiatan 
ini untuk mengoptimalkan proses penyusunan 
laporan,” kata Bupati pada rapat teknis peny-
usunan LPPD dan IKK di Grand Hani Hotel 
Lembang, Rabu (12/2).

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten 
Pemerintahan, Siti Aminah Amsoriyah men-
gungkapkan, nilai evaluasi kinerja penyeleng-
garaan pemerintah daerah (EKPPD) berdasar-
kan LPPD 2018, KBB memiliki peningkatan 
skor, tetapi mengalami penurunan peringkat. 
Hal ini tentunya perlu kerja sama dari berbagai 
pihak.

“Sebenarnya tidak perlu khawatir tentang hal 
ini, saya rasa kita mampu untuk menggapai 
peringkat pertama dengan kerja sama yang 
baik dari pihak-pihak terkait membantu 
dengan kinerja yang optimal, saya yakin KBB 
bisa kembali di peringkat atas,” pungkasnya. 
(mg6/drx)

PEMERINTAHAN

ISTIMEWA

BERIKAN ARAHAN: Bupati Aa Umbara saat memberikan arahan pada 
rapat teknis penyusunan LPPD dan IKK di Lembang, Rabu (12/2).

ISTIMEWA

GELAR SOSIALISASI: Kabid Pendidikan SMP pada Disdik KBB, Dadang A. Sapardan (ketiga kanan) saat memberikan edukasi penyaluran dana BOS bagi operator sekolah di Padalarang, kemarin.

Disdik Pelototi Dana BOS

NGAMPRAH- Masyarakat 
di Kabupaten Bandung 
Barat (KBB) dipersilakan 
untuk membuang sampah 
rumah tangga yang sudah 
dibungkus ke pinggir jalan 
di dekat tempat tinggal 
mereka.

Hal tersebut lantaran Pe-
merintah KBB tidak mem-
punya Tempat Pembuangan 
Sampah Terpadu (TPST) 
yang jadi tempat dikum-
pulkannya sampah dari 
rumah tangga sebelum 
dibuang ke Tempat Pem-
buangan Akhir (TPA) Sa-
rimukti.

Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup (DLH) KBB, Apung 
Hadiat Purwoko menyebut-
kan, hal tersebut menjadi 
opsi terbaik di tengah ke-
tidaktersediannya TPST.

“Warga disilahkan me-
nyimpan sampah di ping-

gir jalan h-1 sebelum peng-
angkutan. Nanti diangkut 
oleh petugas. Waktu ang-
kutnya paling lambat se-
minggu sekali,” ujar Apung 
saat dihubungi, Rabu 
(12/2).

Menurut Apung, Pemkab 
Bandung Barat bukan tidak 
mau membuat TPST. 
Namun pembuatan TPST 
terkendala pada keterse-
diaan lahan.

“Tidak ada lahan yang 
bisa dipakai. Masyarakat 
rata-rata menolak wilayah 
tempat tinggalnya dijadi-
kan penampungan sampah 
sementara,” tuturnya.

Dalam sehari, warga KBB 
bisa memproduksi sampah 
sebanyak 500 ton sampai 
600 ton. Namun hanya 150 
ton yang bisa dikelola pe-
merintah, sedangkan 
sisanya dikelola secara 

konvensional.
“Yang kita kelola atau 

angkut ke TPA itu sehari 
maksimal 150 ton. Sisanya 
dikelola oleh masyarakat, 
terutama di wilayah sela-
tan. Yang kita prioritaskan 
untuk diangkut hanya di 
5 daerah metropolitan KBB 
saja, jadi tidak semua de-
sa atau wilayah,” katanya.

Untuk mengangkut sam-
pah yang diproduksi ma-
syarakat KBB, pihaknya 
mengandalkan 39 armada 
dengan 200 personel, ter-
masuk penyapu jalan.

“Jumlahnya tidak ideal 
sebetulnya, karena ideal-
nya itu 1 desa 1 armada. 
Tapi untuk sekarang di-
manfaatkan seadanya. 
Alhamdulillah tahun ini 
ada penambahan 5 unit 
armada lagi,” tandasnya. 
(mg6/drx)

Minim Lokasi TPST, Warga Bisa 
Buang Sampah di Pinggir Jalan 

ISTIMEWA

ANGKUT SAMPAH: Petugas DLH saat mengangkut sampah yang berserakan di pinggir Alun-alun Lembang.

ISTIMEWA

PELAJARI PERTANIAN: Siswa MTs Sirojul Athfal Cibinong saat melakukan study tour ke BBPP Lembang, untuk mempelajari pengolahan pertanian.

ISTIMEWA

NGAMPRAH- Kemente-
rian Pertanian (Kementan) 
menggalakan Program “Per-
tanian Masuk Sekolah”. Hal 
itu sebagai upaya mendorong 
tumbuhnya pengusaha per-
tanian milenial.

Melalui program ini 
memungkinkan untuk 
mengenalkan pertanian 
kepada genarasi milenial di 
seluruh Indonesia dan me-
narik minat mereka untuk 
terjun menggarap bidang 
pertanian.

Kepala Badan Penyuluhan 
dan Pengembangan SDM 
Pertanian, Dedi Nursyamsi 
mengatakan, seluruh ke-
giatan pendidikan, pelatihan, 
dan penyuluhan akan men-
dukung penumbuhan pen-
gusaha pertanian milenial.

Salah satunya melalui Pro-
gram Pertanian Masuk Se-
kolah dimana sejak dini 
siswa diajak lebih mengenal 
dunia pertanian sehingga 
diharapkan dapat menarik 
minat mereka untuk ikut 
terlibat.

“Bertani bisa menjadi pro-
fesi yang menguntungkan 
asal mau bekerja keras dan 

m e n g e l a b o r a s i k a n n y a 
dengan teknologi kekinian. 
Petani milenial diharapkan 
bisa menjadi generasi yang 
sukses karena di era sekarang 
sektor pertanian tidak lagi 
identik dengan kemiskinan 
dan kotor,” tuturnya, Rabu 
(12/2).

Oleh sebab itu pihaknya 
sangat mengapresiasi ke-
tika ada sekolah yang menga-
jak muridnya baik sekolah 
dasar, menengah, dan atas 
yang menerapkan materi 
pembelajaran dengan 
mengenalkan pertanian 
sejak dini.

Seperti MTs Sirojul Athfal 
Cibinong yang rutin mela-
kukan study tour ke Balai 
Besar Pelatihan Pertanian 
(BBPP) Lembang, Kabupa-
ten Bandung Barat (KBB) 
setiap tahun.

Sebanyak 221 siswa kelas 
8 didampingi guru bidang 
studi, hadir di Inkubator 
Agribisnis sebagai lahan 
praktik di BBPP Lembang, 
Selasa (11/2). Rombongan 
yang dibagi 5 kelompok 
langsung menuju berbagai 
zona praktik.

Antara lain, Zona Kandang 
Sapi dan Rumah Kompos, 
Screen House Aeroponik, 
Kawasan Rumah Pangan 
Lestari, Screen House Ta-
naman Hias, dan Laborato-
rium Pengolahan Hasil 
Pertanian.

Pengelola Lahan Praktik, 
Beben menjelaskan tentang 
budidaya sayuran dengan 
teknologi hidroponik sistem 
aeroponik kepada para 
siswa. Berbagai sayuran se-
perti kentang, selada ro-
maine, kangkung, pakcoy, 
bisa ditanam dengan tek-
nologi modern pengkabutan, 
yang semuanya disampaikan 
secara terperinci.

Sementara di Laborato-
rium Pengolahan Hasil Per-
tanian, rombongan siswa 
praktik membuat selai wor-
tel nanas, stik wortel, dan 
es krim jagung.

Di zona Rumah Pangan 
Lestari, pengelola menje-
laskan konsep rumah pangan 
lestari yang memadukan 
pertanian, peternakan, dan 
perikanan sehingga dapat 
memanfaatkan pekarangan 
dengan berbagai teknologi 

pertanian modern.
Seperti hidroponik sis-

tem deep flow technique, nu-
trient film technique, aqua-
ponik, wick system. Kemu-
dian di zona Screen House 
Tanaman Hias, dijelaskan 
mengenai budidaya kaktut 
dan sekulen yang mudah 
dilakukan dengan teknik 
sederhana.

Guru mata pelajaran ma-
tematika MTs Sirojul Athfal, 
Emawati menyampaikan, 
tujuan membawa anak di-
diknya ke BBPP Lembang 
untuk memperkenalkan 
anak-anak tentang perta-
nian.

Khususnya pengolahan 
hasil pertanian sehingga 
diharapkan mereka memi-
liki life skill yang dapat me-
nambah wawasan dan 
kreativitas siswa di bidang 
pertanian.

“Penting bagi siswa untuk 
mengasah life skill di sektor 
pertanian sehingga mereka 
paham bahwa produk per-
tanian itu bisa diolah men-
jadi produk baru yang me-
miliki nilai tambah,” tan-
dasnya. (mg6/drx)

Dorong Para Pengusaha Petani Milenial



KEPULANGAN WNI Eks 
ISIS sepertinya menghadirkan 
banyak dilema, apalagi masih 
banyak persoalan intoleran-
si nyata-nyata terjadi yang 
menunggu sikap tegas dari 
Pemerintah. Padahal saat ini 
saja Indonesia masih memi-
liki PR untuk meredam radi-
kalisme yang tak kunjung 
selesai. Sudah sepatutnya 
masyarakat dan Pemerintah 
Indonesia menolak kepulangan 
WNI eks ISIS tersebut karena 
berpotensi meningkatkan 
aksi radikali di Indonesia.

Ratusan eks kombatan ISIS 
asal Indonesia hanya bisa 
merutuki nasib mereka, tinggal 
di kamp darurat dekat Raqqa, 
Suriah tanpa kepastian. Lebih 
tepatnya ISIS hanya menawar-
kan janji-janji manis melalui 
internet untuk para jihadis yang 
bersedia bergabung. Utang 

dunia dilunasi hingga peng-
gantian biaya perjalanan dari 
Indonesia menuju Suriah ter-
nyata hanyalah omong kosong 
belaka.

Perlu diketahui juga, ada se-
buah keluarga asal Indonesia 
yang kini ditampung di kamp 
darurat dekat Raqqa yang 
mengaku, pada tahun 2015 
dirinya menjual rumah dan 
harta bendanya, setelah uang 
terkumpul sebanyak Rp 500 
juta, keluarga tersebut berga-
bung dengan para jihadis yang 
menjanjikan ‘surga’ tersebut.

Mimpi buruk para jihadis 
dimulai setelah mereka meng-
injakkan kaki di Raqqa. Di 
mana mereka menyadari ke-
keliruannya setelah masuk 
dalam kalifat Islam ala ISIS. Tak 
ada Surga seperti yang dijan-
jikan, yang ada hanyalah ner-
aka. Apabila kita bicara menge-

nai perlindungan WNI, tentu 
akan menjadi hal yang relevan 
jika kita berbicara tentang per-
lindungan ratusan juta rakyat 
Indonesia di Tanah Air.

Pertanyaanpun muncul, 
siapa yang bisa menjamin 600 
orang eks ISIS tersebut tidak 
membawa virus radikal yang 
justru bisa mengancam war-
ga negara yang lain? Sehing-
ga bukan tidak mungkin, 
kepulangan WNI eks ISIS 
nantinya dapat berdampak 
pada tumbuhnya bibit radi-
kalisme di Indonesia.

Ketua Umum Vox Point In-
donesia, Yohanes Handoyo 
Budhisejati mengatakan, pe-
mulangan WNI eks ISIS tidak 
diperlukan, apalagi ada ma-
salah di Indonesia yang lebih 
urgent, salah satunya adalah 
intoleransi yang semakin 
marak. Menurut Handoyo, 

Indonesia saat ini masih men-
ghadapi persoalan intole-
ransi yang serius, maka dari 
itu jangalan diperumit dengan 
menambah masalah baru.

Terkait dengan Wacana pe-
mulangan WNI Eks ISIS, Man-
tan Ekstrimis Sofyan Tsauri 
angkat bicara, dimana dirinya 
menyatakan termasuk pihak 
yang menolak rencana pe-
mulangan tersebut. 

Pernyataan tersebut juga 
memiliki alasan yang kuat, 
dimana Sofyan sendiri yang 
merupakan mantan ekstrimis 
juga mengenal pelaku bom 
bunuh diri saat masih berada 
di pusat rehabilitasi. Ia me-
nilai bahwa wacana pemu-
langan WNI eks ISIS meru-

pakan sesuatu yang berbahaya. 
Mantan ekstrimis terebut 
secara tegas mengatakan ba-
hwa WNI eks ISIS akan mem-
bawa masalah apabila dipu-
langkan ke Indonesia.

Dirinya juga mengatakan, 
bahwa WNI bekas anggota 
ISIS bukanlah orang yang 
dapat dipercaya. Apalagi se-
telah kematian pemimpinnya, 
Sofyan mengatakan ada be-
berapa tempat yang menjadi 
sasaran para jihadis. Tempat 
tersebut di antaranya adalah 
Filipina yang menjadi tempat 
pilihan di kawasan Asia Teng-
gara, lalu Afghanistan untuk 
kawasan Timur Tengah.

Dipilihnya Filipina kemun-
gkinan besar karena banyaknya 
area-area yang tidak dapat 
terpantau oleh pemerintah. 
Hal ini jika dibiarkan tentu 
akan membuat para teroris 

dan calon teroris bergerak 
bebas tanpa terdeteksi.

Penolakan terhadap WNI 
Eks ISIS tersebut juga disu-
arakan oleh Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar Pranowo, men-
urutnya, ada banyak hal yang 
perlu dipertimbangkan. Di-
rinya menjelaskan, Jawa 
Tengah memang memiliki 
program deradikalisasi. Namun 
untuk Eks ISIS yang di luar 
negeri, sudah tidak menjadi 
tanggungjawabnya selaku 
pemprov, karena mereka su-
dah sengaja membakar paspor.

Penolakan juga datang dari 
Ketua Komisi Dakwah dan 
Pengembangan Masyarakat 
Majelis Ulama Indonesia Pusat 
(MUI) Muhammad Cholil Na-
fis. Dirinya secara tegas men-
gatakan bahwa Indonesia tidak 
perlu memperjuangkan WNI 
eks ISIS untuk pulang ke Indo-

nesia. Sebab menurut Cholil, 
mereka telah melupakan NKRI.

Melalui akun sosial medi-
anya, Cholil menyampaikan 
‘Jika secara hukum warga ISIS 
atau eks ISIS dari Indonesia 
otomatis adalah eks WNI 
maka tak perlu pemerintah 
dan kita memilirkan apalagi 
memperjuangkan untuk ma-
suk ke Tanah Air Kita’.

WNI Eks ISIS tersebut sudah 
jelas bukan warga negara In-
donesia dan tidak setia ke-
pada Pancasila, UUD dan 
NKRI. Mereka juga tidak 
mengakui keberadaan ne-
gara maka pemerintah tidak 
perlu hadir untuk menyelamat-
kan dan menyelesaikan ma-
salah eks WNI yang bergabung 
telah dengan ISIS. (**)

* Penulis adalah 
Pengamat Sosial Politik
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Oleh:

DODIK PRASETYO*

Untuk Tingkatkan 
Akuntabilitas Dana BOS

JAKARTA-Melalui kebi-
jakan Merdeka Belajar 

Episode 3, pening-
katan transpa-

ransi dan akun-
tabilitas dana 

bantuan ope-
rasional se-

k o l a h 
(BOS) sa-

lah satu-
n y a 

dila-

kukan dengan mengubah 
skema transfer daerah. Mulai 
tahun 2020, dana BOS dit-
ransfer oleh Kementerian 
Keuangan langsung ke re-
kening sekolah, sehingga tidak 
lagi melalui Rekening Kas 
Umum Daerah (RKUD) Pro-
vinsi. Kementerian Pendidi-
kan dan Kebudayaan (Kemen-
dikbud) juga tengah menyi-
apkan platform teknologi 
untuk perencanaan, penyalu-
ran, dan pelaporan dana BOS 
dengan tujuan meningkatkan 
transparansi dan akuntabili-
tas dana BOS.

Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Mendikbud) 
Nadiem Makarim mengatakan, 
platform teknologi penting 
digunakan untuk transpa-
ransi penggunaan dana BOS. 
“Ke depannya yang akan 

kami lakukan juga, yang 
saat ini sedang dalam 

proses perencanaan, yaitu 
bagaimana kita bisa meng-
gunakan teknologi untuk 
meningkatkan transparansi 
dari penggunaan dana BOS. 
Dan teknologi inilah yang akan 
kami gunakan untuk mening-
katkan kualitas transparansi 
pengadaan dana BOS untuk 
semua sekolah di Indonesia,” 
ujarnya, baru-baru ini, dilan-
sir dari kemdikbud.go.id.

Menurut Nadiem, platform 
teknologi menjadi solusi ter-
baik dalam meningkatkan 
transparansi dan akuntabili-
tas penggunaan dana BOS. 
“Tapi masih kami rancang. 
Akan memakan waktu lebih 
lama untuk mendesainnya,” 
tuturnya.

Ia menambahkan, sekolah 
juga harus memublikasikan 
penerimaan dan penggunaan 
dana BOS di papan infor-
masi sekolah yang mudah 

diakses masyarakat. Hal ter-
sebut kata dia, menjadi ba-
gian dari kebijakan Merdeka 
Belajar Episode 3.

“Jadi bukan hanya Kemen-
dikbud yang bisa melihat 
hasil laporannya, tapi masy-
arakat sekitar sekolah, komu-
nitas, dan orang tua, bisa 
melihat dana BOS itu diguna-
kan untuk apa saja. Ini untuk 
meningkatkan transparansi,” 
ucapnya.

Ia berharap, dengan diberi-
kannya fleksibilitas dan ke-
bebasan untuk kepala sekolah 
dalam menggunakan dana 
BOS, pelaporannya pun harus 
lebih akurat. “Apa yang dila-
porkan untuk apapun harus 
lebih akurat. Jadi kita bisa 
menganalisis, mengevaluasi, 
dan melakukan kebijakan lain 
dengan cara yang lebih baik,” 
katanya.

Selain kebijakan penyalu-

ran dan penggunaan, tahun 
ini pemerintah juga mening-
katkan harga satuan BOS per 
peserta didik untuk jenjang 
sekolah dasar (SD), sekolah 
menengah pertama (SMP), 
dan sekolah menengah atas 
(SMA) sebesar Rp100.000 per 
peserta didik. Untuk SD yang 
sebelumnya Rp800.000 per 
siswa per tahun, sekarang 
menjadi Rp900.000 per sis-
wa per tahun. Begitu juga 
untuk SMP dan SMA masing-
masing naik menjadi 
Rp1.100.000 dan Rp1.500.000 
per siswa per tahun. Besaran 
BOS untuk SMK pada tahun 
ini sama dengan tahun lalu, 
yakni Rp1.600.000. BOS un-
tuk SMK sudah dinaikkan 
pada tahun 2019, yaitu dari 
Rp1.400.000 di tahun 2018 
menjadi Rp1.600.000 per 
siswa per tahun mulai 2019. 
(kemendikbud/tur)

Kemendikbud Siapkan 
Platform Teknologi

JAKARTA - Pemerintah 
memutuskan meningkatkan 
persentase dana BOS (Ban-
tuan Operasional Sekolah) 
yang digunakan untuk gaji 
guru honorer. Yakni maksimum 
50 persen dana BOS. Ketua 
Komisi X DPR Syaiful Huda 
menyambut baik kebijakan 
tersebut.

“Menaikkan anggaran dana 
BOS untuk guru honorer yang 
naik maksimal menjadi 50 
persen merupakan terobosan 
baik dari Kemendikbud. Hal 
ini bertujuan untuk meny-
ejahterakan guru honorer yang 
selama ini mendapatkan 
gaji tak layak,” ujar Syaiful 
Huda di Jakarta, Selasa (11/2) 
dilansir dari jpnn.com. 

Menurut dia, secara aturan 
hal itu tidak salah. Meskipun 
dengan syarat guru honorer 
penerima gaji dari dana BOS 
harus yang memiliki Nomor 
Unik Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (NUPTK) dan 

tercatat di Dapodik sebelum 
31 Desember 2019. Satu sya-
rat lagi, yakni yang belum 
memiliki sertifikasi pendidik.

Huda juga mengingatkan 
sekolah dapat menjaga ama-
nah dalam menyalurkan 
dana BOS, karena dana ter-
sebut langsung ditransfer ke 
rekening sekolah. Mendikbud 
Nadiem Makarim meluncur-
kan kebijakan Merdeka Belajar 
episode III terkait perubahan 
mekanisme dana BOS. Salah 
satu poinnya adalah pening-
katan persentase untuk gaji 
guru honorer hingga 50 per-
sen dari dana BOS. 

Sebelumnya, persentase 
untuk gaji guru honorer hanya 
15 persen (untuk sekolah ne-
geri) dan 30 persen (untuk 
sekolah swasta) dari dana BOS. 
Poin selanjutnya tentang pe-
rubahan mekanisme, yang 
sebelumnya ditransfer terle-
bih dahulu ke pemerintah 
provinsi namun sekarang 

langsung ke rekening sekolah. 
Kemudian, tahapan penyalu-

ran dana BOS juga berubah. 
Tahapannya dilakukan tiga 
kali mulai 2020, yakni 30 per-
sen pada tahap awal, 40 per-
sen tahap kedua, dan 30 per-
sen tahap ketiga. 

Untuk tahap pertama, akan 
dicairkan pada Januari. Tahap 
kedua pada April, dan tahap 
ketiga paling cepat September. 

Selanjutnya, nilai satuan BOS 
juga meningkat. Untuk SD 
sebelumnya Rp800.000 per 
siswa menjadi Rp900.000 per 
siswa. Kemudian SMP/MTs 
sebelumnya Rp1.000.000 men-
jadi Rp1.100.000 per siswa. 

Kemudian untuk SMA yang 
sebelumnya, Rp1.400.000 
menjadi Rp1.500.000 per 
siswa. Untuk SMK yang sebe-
lumnya Rp1.400.000 menjadi 
Rp1.600.000 per siswa. Untuk 
SMK dengan pendidikan khu-
sus Rp2.000.000 per siswa. 
(antara/jpnn/tur) 

Diharapkan Nasib Guru 
Honorer Bisa Sejahtera

ISTIMEWA

NASIB GURU HONORER: Kebijakan Kemendikbud dengan meningkatkan persentase dana BOS hingga 50 
persen yang digunakan untuk gaji guru honorer, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

BANDUNG-Wakil Gubernur 
(Wagub) Jabar, Uu Ruzhanul 
Ulum didampingi Kepala Di-
nas Pendidikan (Kadisdik) 
Jabar, Dewi Sartika, meres-
mikan masjid di lingkungan 
SMA 26 Negeri Bandung, 
Jalan Sukaluyu, Kota Bandung, 
Rabu (12/2). 

Masjid yang dinamai Nurul 
Ilmi ini, dibangun sejak 25 
Januari 2020. Masjid terse-
but dapat menampung se-
kira 400 jamaah dan dapat 

dipergunakan oleh warga 
sekitar sekolah.

Menurut Uu Ruzhanul 
Ulum, tidak semua sekolah 
mampu memiliki masjid 
semegah yang dimiliki SMA 
26 Negeri Kota Bandung. 
“Alhamdulillah, pembangu-
nan masjid ini sebagai sara-
na prasarana menuju anak-
anak yang memiliki karakter 
hebat karena masjid adalah 
tanda kebesaran Islam,” ujar 
Uu, usai meresmikan masjid 

tersebut, kemarin (12/2).
Dia mengatakan, pembangu-

nan masjid SMA 26 sangat 
positif sebagai fasilitas kea-
gamaan di sekitar sekolah. 
Masjid tersebut kata dia, di-
bangun dengan gotong-royong 
sebagai jalan tawasul.

Di tempat yang sama, Ka-
disdik Jabar Dewi Sartika, 
juga memberikan apresiasi 
terhadap pelaksanaan 
pembangunan masjid ter-
sebut. 

“Saya ucapkan terima kasih 
kepada seluruh pihak, teru-
tama donatur yang telah ber-
kontribusi dalam pembangu-
nan masjid ini. Insya Allah, 
dengan didirikannya masjid 
ini dapat memperkuat karak-
ter rohani siswa,” tutur pe-
rempuan berkerudung ini.

Dewi berharap, agar masjid 
tersebut menjadi masjid yang 
makmur serta menjadi amal 
kebaikan bagi warga sekitar 
khususnya warga sekolah. 
“Jangan pernah lelah mem-
bimbing anak-anak. Karena, 
mereka butuh karakter kuat, 
jujur, mandiri, dan berdaya 
saing di abad 21 ini,” pung-
kasnya. (tur)

Wagub Resmikan Masjid Nurul Ilmi SMA 26
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RESMIKAN MASJID: Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum didampingi Kadisdik Jabar, Dewi Sartika, meresmikan 
masjid di lingkungan SMA 26 Negeri Bandung, Jalan Sukaluyu, Kota Bandung, Rabu (12/2). 

Saya ucapkan 
terima kasih 

kepada seluruh pihak, 
terutama donatur yang 

telah berkontribusi dalam 
pembangunan masjid ini. 

Insya Allah, dengan 
didirikannya masjid ini 

dapat memperkuat 
karakter rohani siswa.”

Dewi Sartika 
Kadisdik Jabar

JAKARTA- Menteri Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) 
Erick Thohir mengatakan, 
ke depannya sebanyak 30 
persen dana tanggung jawab 
sosial perusahaan atau cor-
porate social responsibility 
(CSR) perusahaan pelat me-
rah akan dialokasikan ke 

bidang pendidikan.
“Dana CSR akan dimaksi-

malkan 30 persen untuk pen-
didikan. Karena memang 
salah satu kekurangan bang-
sa kita, suka tak suka bagai-
mana pendidikan di gene-
rasi mendatang,” ujar Erick 
di Jakarta, Rabu (12/2) dilan-

sir dari kompas.com.
Selain itu, lanjut Erick, 

dirinya juga tengah meng-
kaji universitas-universitas 
milik perusahaan BUMN. 
Menurut dia, ketimbang 
dana itu dikelola sendiri, 
lebih baik dikerjasamakan 
dengan universitas negeri 

yang ada di Indonesia.
“Saya sedang review apa 

benar BUMN punya univer-
sitas-universitas. Karena wong 
bersaing di bisnisnya saja 
belum tentu survive, apalagi 
jalankan sesuatu yang bukan 
expertise-nya,” kata Erick.

Mantan pemilik klub sepak 

bola Inter Milan itu menging-
inkan adanya peningkatan 
kualitas pendidikan di uni-
versitas milik BUMN. Dengan 
begitu, para generasi muda 
di Indonesia bisa mendapat-
kan pendidikan yang mum-
puni sebelum masuk ke dunia 
kerja. (bbs/tur) 

30 Persen Dana 
CSR BUMN untuk 

Pendidikan

Nadiem Makarim
Mendikbud

ISTIMEWA



Menpora: Akibat 
Gagal Lolos Review 
Proses Administrasi 

JAKARTA – Sebanyak 10 
cabang olahraga (cabor) di-
pastikan belum menerima 
pencairan dana pemusatan 
latihan nasional (pelatnas) 
Olimpiade Tokyo 2020. Hal 
itu diungkapkan langsung 
Menteri Pemuda dan Olah-
raga (Menpora) Zainudin 
Amali.

Sepuluh cabor yang belum 
menerima dana pelatnas Olim-
piade 2020 tersebut diantaranya, 
PASI (atletik), ISSI (balap se-
peda), PELTI (Tenis), PB TI 
(Taekwondo), PERTINA (tinju), 
PODSI (dayung), PERBAKIN 
(menembak), PORSEROSI 
(sepatu roda), PRSI (renang) 
dan PERPANI (panahan).

Menpora menjelaskan, ala-
san pemerintah dalam hal ini 
Kementerian Pemuda dan 
Olahraga (Kemenpora) belum 
mencairkan dana pelatnas 
Olimpiade kepada 10 cabor 
itu lantaran mereka gagal lo-
los review proses adminis-
trasi Kemenpora, baik untuk 
laporan pertanggungjawaban 
(LPJ) anggaran 2019 maupun 
proposal program tahun ini.

”Bukan kami menahan, bu-
kan kami tidak mau berikan 
kepada cabor yang lain, te-
tapi kita mau tertib adminis-
trasi. Kalau ada yang kurang 
saja maka pasti itu bisa men-
jadi temuan oleh BPK dan 
akhirnya yang bertanggung 
jawab Kemenpora,” ungkap 
Zainudin saat menyaksikan 
penandatanganan MoU Ke-
menpora dengan tiga cabor 

penerima bantuan pemerin-
tah untuk pelatnas Olimpia-
de Tokyo, Selasa (11/2).

Menurut Zaenudin, meski 
demikian, pihaknya memasti-
kan penandatanganan MoU 
terhadap 10 cabor tersebut akan 
segera dilakukan jika persya-
ratan administrasi mereka 
dinyatakan lengkap. ”Kalau ada 
yang tanya kenapa cabor ini 
belum (cair), sabar, hari ini 
kami pastikan yang beres kami 
akan langsung tanda tangan 
MoU. Kami akan transparan, 
akuntabel, dan kita akan per-
cepat dan tak tertunda satu jam 
pun,” jelasnya.

Zainudin mengatakan, pe-
nandatanganan MoU antara 
Kemenpora dengan perwaki-
lan pengurus dari tiga induk 
cabor. Diantaranya Persatuan 
Bulutangkis Seluruh Indonesia 
(PBSI), Persatuan Bola Voli 
Seluruh Indonesia (PBVSI) dan 
Pengurus Besar Persatuan Ang-
kat Besi, Berat, Binaraga Seluruh 
Indonesia (PABBSI).

Ketiga cabor tersebut mene-
rima kucuran dana denga no-
minal yang berbeda-beda. Un-
tuk PBSI menerima kucuran 
dana sebesar Rp18,6 miliar dari 
Rp32,2 miliar yang diajukan. 
PBSI menargetkan dapat mengi-
rim 12 atlet ke Olimpiade 2020. 
PB PABBSI mendapat anggaran 
sebesar Rp10 miliar, Sementara 
PB PBVSI menerima Rp3,2 mi-
liar. Satu tim voli putra ditarget-
kan bisa lolos kualifikasi pesta 
olahraga multievent paling ber-
gengsi di dunia.

”Hari Kemenpora menan-
datangani Perjanjian Kerja 
Sama (PKS) dengan cabor yang 
sedang mempersiapkan untuk 
berangkat ke Olimpiade. Pe-
nandatanganan PKS dilakukan 

secara terbuka, hal ini kita 
lakukan sebagai upaya Ke-
menpora untuk akuntabel dan 
transparan,” jelasnya.

”Saya dan teman-teman 
dari Kemenpora berusaha ter-
buka. Bahkan transfernya 
langsung dari Kementerian 
Keuangan ke cabor masing-

masing, tidak ada yang mam-
pir ke Kemenpora. Kemen-
pora tugasnya hanya melaku-
kan verivikasi, dan yang lolos 
verifikasi ditahap pertama ini 
adalah 3 cabang olahraga 
yaitu, cabor bulutangkis, ang-
kat besi dan bola voli. Kenapa 
hari ini hanya tiga cabor, ka-

rena ini terkait soal kepatuhan 
adminitrasi,” ujarnya.

Setelah MoU ini, dana yang 
disetujui akan akan ditrasns-
fer langsung dari Kemente-
rian Keuangan (Kemenkeu) 
melalui KPPN ke rekening 
cabor dengan dua tahap. Ta-
hap pertama, dana yang cair 

sebesar 70 persen dari total 
anggaran. Selanjutnya tahap 
kedua sebesar 30 persen di-
cairkan setelah minimal 80 
persen dari dana tahap per-
tama telah dipakai dan dilen-
gkapi dengan LPJ dan laporan 
kegiatan.

”Saya ingatkan kepada para 

cabor supaya penggunaannya 
sesuai dengan perjanjian. Be-
berapa kejadian yang lalu peng-
gunaannya berbeda dengan PKS 
dan itu akhirnya jadi masalah. 
Bahkan oleh BPK tetap diminta 
untuk diselesaikan karena ini 
menyangkut uang negara,” pung-
kasnya. (gie/fin/tgr/rus)

Messi Hengkang, Klub 
Besar Siap Memburu

JAKARTA – Situasi kamar ganti Barcelona saat ini 
sedang tidak kondusif. Pemicunya adalah 
kemarahan Lionel Messi kepada direktur Barcelona 
Eric Abidal yang tiba-tiba memecat manajer Ernesto 
Valverde.

Sepeninggal Valverde, hubungan Messi dan Abidal 
begitu sangat dingin. Masalah yang dialami Messi 
membuat pemain Argentina berusia 32 tahun itu 
langsung digosipkan bakal mempertimbangkan 
untuk hengkang dari Camp Nou pada musim panas 
nanti.

Jika memang benar Messi ingin hengkang, 
pertanyaannya adalah kemanakan dia akan 
berlabuh?, Juventus diyakini akan menjadi klub 
nomor satu yang akan memburunya. Si Nyonya Tua, 
sangat berambisi menduetkan Messi dengan 
Cristiano Ronaldo yang berlabuh di Turin terlebih 
dahulu.

Eks direktur Barcelona, Ariedo Braida yakin, duet 
Messi dan Ronaldo akan menjadi ancaman terbesar 
di muka bumi ini. Keduanya diyakini bisa klop ketika 
bermain dalam satu tim.

Meski demikian, Braida yang juga mantan petinggi 
AC Milan lebih menyarankan agar Messi bergabung 
dengan Rossoneri jika memang akan meninggalkan 
Barcelona. ”Mereka tak akan menemui masalah 
bermain di tim yang sama karena mereka berdua 
adalah pemain hebat,” ujar Braida dalam acara Radio 
Anch’Io Sport di Rai Radio 1.

Meski demikian, Braida meyakini bahwa Messi tak 
akan pergi dari Camp Nou yang telah 
membesarkannya. ”Secara pribadi saya rasa Messi 
tidak akan meninggalkan Barca. Dia bermain sangat 
bagus di saba, meski saya tak bisa menyangkal bahwa 
suatu hari dia bisa pindah,” pungkasnya. (wsa/fin)

SUDUT LAPANGAN

ISTIMEWA

Lionel Messi
Pesepakbola Dunia
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Dana Pelatnas Belum Cair

KEMENPORA

ANGGARAN PELATNAS: Menpora Zainudin Amali saat menyaksikan penandatangan kerja sama antara Kemenpora dengan tiga cabor terkait pelatnas Olimpiade Tokyo 2020.

JAKARTA – Tim putri Indo-
nesia menyelesaikan laga 
perdana babak penyisihan 
grup Y Badminton Asia Team 
Championships 2020 dengan 
sempurna. Merah Putih me-
nyikat tuan rumah Filipina 
dengan skor 5-0 di Rizal Me-
morial Coliseum, Rabu (12/2).

Gregoria Mariska Tunjung 
membuka kemenangan tim 
Indonesia dengan mengala-
hkan Airah Mae Nicole Albo 
dengan skor 19-21, 21-11, 21-
9. Pada game pembuka, Gre-
goria masih beradaptasi 
dengan situasi lapangan dan 
akhirnya kalah. Apalagi, fo-
kusnya terganggu karena 
wasit memberikan poin bagi 
Albo pada saat Gregoria 
sengaja tidak melakukan peng-
embalian bola.

Albo awalnya memberikan 
tanda masih belum siap. 
Namun, dia tetap mengem-
balikan servis Gregoria. Nah, 
Gregoria yang sengaja mele-
pas dan tidak mengembalikan 
bola, malah dirugikan. Sebab, 

umpire memberikan tamba-
han satu angka kepada pemain 
Filipina ranking 320 dunia itu.

Tetapi, Gregoria bangkit dan 
menang mudah dalam dua 
game beruntun. Sementara 
Ganda putri nomor satu In-
donesia Greysia Polii/Apri-
yani Rahayu membuat kedu-
dukan 2-0 karena kemenangan 
mudah atas ganda Filipina 
Alyssa Yasbel Leonardo/Thea 
Marie Pomar. Mereka menang 
nyaman 21-18, 21-12.

Ruselli Hartawan menjadi 
penentu kemenangan Indo-
nesia dengan merebut angka 
ketiga setelah mengalahkan 
Maria Bianca Ysabel Carlos 
dengan skor 21-10, 21-18. 
Ganda putri Siti Fadia Silva 
Ramadhanti/Ribka Sugiarto 
tak menemukan kendala saat 
menundukkan ganda kedua 
Filipina Joella Geva De Vera/
Lunod Chanelle, dengan skor 
telak, 21-7, 21-8.

Pemain berusia 17 tahun 
Putri Kusuma Wardani yang 
turun di partai kelima, me-

nyempurnakan kemenangan 
Indonesia dengan mengala-
hkan Sarah Joy Barredo dengan 
kedudukan 21-19, 21-14.

”Hasil ini sesuai dengan pre-
diksi, kami bersyukur bisa menang 
5-0. Sebetulnya yang agak dik-
hawatirkan di tunggal ketiga, 
karena ini kan pengalaman 
pertama buat Putri,” kata mana-
jer tim Indonesia Susy Susanti 
dalam siaran pers PP PBSI yang 
juga diterima Jawa Pos.

“Secara keseluruhan, atlet 
main cukup oke, meskipun di 
awal masih ada adaptasi. Se-
perti Gregoria, lawannya kan 
pemain kidal, jadi beberapa 
kali salah antisipasi. Di awal 
masih adu cepat-cepatan, 
datar-dataran, dan ini men-
guntungkan untuk lawan,” 
tambahnya.

Susy berharap kemenangan 
tersebut menjadi bekal bagi tim 
putri untuk menghadapi tim 
Thailand yang jauh lebih berat. 
Pertandingan tim putri Indone-
sia melawan Thailand berlangs-
ung Kamis (13/2). (jpc/rus)

JAKARTA – Manchester Uni-
ted bukan lagi tim elite. Seti-
daknya musim ini. Itulah yang 
dikatakan pelatih Tottenham 
Hotspur Jose Mourinho. Tac-
tician asal Portugal itu sama 
sekali tidak memasukkan Uni-
ted dalam daftar pesaing empat 
besar. Justru, dia memasukkan 
Sheffield United dan Wolver-
hampton Wanderers.

Ya, saat ini Chelsea yang du-
duk di urutan keempat dalam 
klasemen sementara, unggul 
dua poin dari Sheffield asuhan 
Chris Wilder dengan satu pertan-
dingan lebih sedikit.

Tottenham kini hanya terpaut 
empat poin dari slot Liga 
Champions, setelah bangkit 
dari awal musim yang buruk 
hingga penunjukan Mou-
rinho sebagai pelatih baru 
pada November.

Everton berada di urutan 
ketujuh, dengan Manchester 
United dan Wolves tetap ter-
tinggal enam poin dari Chel-
sea setelah bermain imbang 
0-0 di Old Trafford tepat se-
belum liburan musim dingin.

Arsenal kemungkinan besar 
tidak akan finis empat besar 
keempat, setelah turun ke 
urutan ke-10 di klasemen 
setelah 25 pertandingan, te-
tapi Mourinho menolak untuk 
melupakan The Gunners se-
penuhnya.

Mourinho yang dipecat 
dari Old Trafford pada 
Desember 2018, tidak 
menyebut nama 
United saat men-
gungkapkan daftar 
tim-tim yang menurut-
nya akan merebutkan posisi 
keempat dan memuji Sheffield 
United dan Wolves.

”Wolves dan Sheffield Uni-
ted sedang bersaing untuk 
empat besar, (para mana-
jer) mereka dapat men-
gatakan tidak, dan saya 
mengerti bila mereka 
mengatakan tidak te-
tapi kenyataannya 
tidak demikian. Bukan 

hanya karena posisi mereka di 
klasemen, tetapi karena ke-
kuatan dan kualitasnya,” kata 
pelatih Spurs itu kepada Sky 
Sports, Selasa (11/2).

“Mereka berada dalam si-
tuasi ini di mana mereka se-
harusnya lebih dari bahagia, 
tetapi mereka tidak bahagia. 
Wolves membeli pemain pen-
ting (Daniel Podence senilai 
Rp300 miliar) untuk men-
coba memperbaiki situasi 
mereka,” katanya.

”Sheffield membeli pemain 
penting (Sander Berge senilai 
Rp389 miliar), mereka meme-
cahkan rekor mereka di bursa 
transfer untuk mencoba me-
ningkatkan tim mereka. Jadi 
ini bukan hanya tentang Tot-
tenham, Arsenal, Chelsea dan 
Everton. Ini bukan hanya ten-
tang kita. Ini juga tentang dua 
klub yang harus saya akui 
fantastis,” jelas Mourinho.

Tottenham akan kembali 
beraksi pada akhir pekan saat 
mereka bertandang ke Aston 
Villa, dengan United dan 
Chelsea akan berhadapan di 
Stamford Bridge sehari ke-
mudian. Setelah itu Mou-
rinho akan mulai mempersi-
apkan para pemainnya untuk 
pertan- dingan leg pertama 

16 besar Liga 
Champions. 

(jpc/rus)

Pelatih Hotspur Tak 
Perhitungkan MU
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SEMPURNAKAN KEMENANGAN: Tunggal ketiga, Putri Kusuma Wardani menyempurnakan kemenangan 
Indonesia dengan skor 5-0 atas Filipina pada laga Grup Y Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Asia 2020 di Filipina.

Taklukan Filipina, Timnas 
Putri Hadapi Thailand

JAKARTA – Pembalap peng-
uji Yamaha, Jorge Lorenzo, me-
nilai tim berlambang garpu tala 
memiliki peluang lebih besar 
berbanding tim lain di MotoGP 
2020. Alasannya karena tim Ya-
maha diisi oleh banyak pemba-
lap yang kompetitif. 

Menurut Lorenzo, sedikitnya 
ada tiga pembalap kompetitif di 
Yamaha yang siap berjuang me-

raih kemenangan di setiap ba-
lapan. Tentu saja Maverick Vi-
nales, Valentino Rossi, dan Fabio 
Quartararo. Secara kuantitas, 
jumlah pembalap Yamaha lebih 
banyak ketimbang tim Honda, 
Ducati, hingga Suzuki. 

Lorenzo menjelaskan, Hon-
da hanya Marc Marquez, Su-
zuki, hanya bisa mengandalkan 
penampilan Alex Rins. Adapun 

Ducati, meski Lorenzo menilai 
ada tiga pembalap yang kom-
petitif, yakni Andrea Dovizioso, 
Danilo Petrucci, dan Jack Mil-
ler, ia merasa peluang untuk 
meraih kemenangan tetap tak 
sebesar Yamaha.

Apalagi, persiapan yang jauh 
lebih matang telah dilakukan 
Yamaha hingga siap untuk 
mengarungi musim 2020. ”Saat 

ini Yamaha adalah satu-satunya 
yang memiliki tiga pembalap 
yang mampu memenangkan 
balapan. Honda hanya memi-
liki Marquez, Suzuki Rins. 
Mungkin, Ducati memiliki tiga 
orang seperti kami, tetapi kami 
memiliki lebih banyak peluang 
untuk menang,” ujar Lorenzo, 
melansir Tutto Motori Web, 
Selasa (11/2). 

Sementara itu, Pembalap 
Monster Energy Yamaha, Va-
lentino Rossi, mengaku belum 
bisa memaksimalkan kemam-
puan tunggangan barunya, 
YZR-M1 spesifikasi 2020. Usai 
menjalani tes pramusim, pe-
kan lalu, Rossi memang me-
rasakan ada perbedaan sig-
nifikan di beberapa bagian 
M1 2020 berbanding spesifi-

kasi 2019. 
M1 baru, sudah mengalami 

peningkatan. Selain lebih baik 
dari segi pengereman, motor 
baru Yamaha juga lebih cepat 
kala melaju di trek lurus. Ken-
dati demikian, pembalap ber-
paspor Italia itu mengakui kalau 
dirinya belum bisa memaksi-
malkan potensi M1 2020. Alasan-
nya ialah proses adaptasi. 

“Sepeda motor ini berbeda dan 
baru, jadi kami belum sepenuh-
nya memanfaatkan potensi 
tersebut. Rem mesin juga men-
jadi semakin penting di kelas 
MotoGP modern. Sejauh ini 
kami memiliki sedikit kerugian. 
Namun terima kasih kepada 
teknisi elektronik kami, kami 
telah melakukan perbaikan,” 
pungkasnya. (mg8/jpnn/rus)

Yamaha Miliki Peluang, Rossi Merasa Belum Maksimal

jose mourinho
Pelatih Tottenham Hotspurs

jose mourinho
Pelatih Tottenham Hotspurs
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Kaget, Lantaran 
Kondisi Lapangan Tak 
Kunjung Diperbaiki

BANDUNG-Pelatih Persib 
Bandung  Robert Rene Al-
berts  tak bisa menyembu-
nyi- kan rasa k a g e t 

setelah akhirnya main lagi di 
Stadion Si Jalak Harupat. Pa-
salnya, kondisi lapangan Si 
Jalak Harupat (SJH) yang di-
anggapnya belum kunjung 
membaik.

Persib Bandung memetik 
kemenangan 2-1 atas Barito 
Putera dalam laga uji coba di 
Si Jalak Harupat, Soreang, 

Kab Bandung, Selasa (11/2) 
kemarin.

Sebelum laga Persib Vs Ba-
rito Putera itu, kali terakhir 
Maung Bandung melakoni 
pertandingan di stadion ber-
kapasitas 27 ribu penonton 
itu adalah pada Desember 
2019 lalu. Kala itu, Persib ber-
sua PSM Makassar dan 

menutup Liga 1 

dengan pesta gol 5-2.
Lantas apa yang bikin Robert 

Alberts kaget? Hal itu adalah 
kondisi lapangan Si Jalak 
Harupat yang dianggapnya 
belum kunjung membaik, 
walaupun ia juga tampak 
berusaha hati-hati dalam 
menyampaikan keluhannya.

“Bagaimana mengatakannya 
supaya tidak ada yang me-

rasa dikritik karena orang-
orang sangat sensitif soal hal 
ini. Tapi realitanya adalah 
kami berhenti (memakai la-
pangan) pada Desember 
tahun lalu dan kembali pekan 
lalu ke lapangan ini dan kon-
disi lapangannya masih sama 
dengan seperti kami mening-
galkan ini bulan Desember,” 
ujar Robert, Rabu (12/2) di-

lansir dari detik.com.
“Secara pribadi saya me-

rasa sangat terkejut karena 
kondisi dari lapangan sangat 
buruk saat kami mengakhiri 
kompetisi musim lalu dan itu 
tentu bukan hal yang positif,” 
kata pelatih asal Belanda itu 
melanjutkan.

Ia membandingkan dengan 
kualitas lapangan di Eropa 
yang amat terjaga dengan baik. 

Pasalnya, klub diberi ke-
wenangan untuk merawat 
lapangan dan stadion milik 
mereka sendiri, hal itu dila-
kukan agar tim bisa tampil 
dengan performa terbaik.

“Tapi kami juga paham ba-
hwa situasi di Indonesia ber-
beda, seperti di Bandung, 
pemerintah yang menjadi 
pengelola stadion dan kami 
harus bersepakat dengan itu,” 

ucapnya. (krs/
mrp/tur)

Robert Alberts Keluhkan SJH

ISTIMEWA

KONDISI LAPANGAN BURUK: Pelatih Robert Alberts mengeluhkan kondisi lapangan Si Jalak Harupat (SJH) yang berlokasi di Soreang, Kabupaten Bandung tersebut yang dinilai buruk namun tak kunjung diperbaiki. 

Irfan Bachdim Resmi 
ke PSS Sleman

BANDUNG-Bukan Persib Bandung ataupun Barito 
Putera. Irfan Bachdim resmi dilepas Bali United ke 
PSS Sleman. 

Sebelumnya nama Bachdim sempat dihubung-
hubungkan dengan dua klub tersebut sebelum 
akhirnya menemukan pelabuhan barunya musim 
ini.

“Ya, Irfan Bachdim resmi kami lepas. Setelah 
berkomunikasi dengan pihak PSS, kami mencapai 
kesepakatan untuk proses transfer Bachdim ke 
Sleman,” ungkap CEO Bali United, Yabes Tanuri, 
dilansir dari republikbobotoh.com

Irfan bergabung bersama Bali United pada awal 
musim 2017 lalu. Bersama Serdadu Tridatu, kakak 
ipar Kim Jeffrey ini meraih prestasi sebagai runner 
up Liga 1 dan membuat Bali United tampil di 
kancah Asia untuk pertama kali pada tahun 2018. 

Irfan juga menjadi bagian dari Bali United saat 
menjuarai kompetisi Liga 1 2019. 

“Mewakili manajemen Bali United, saya 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada Irfan Bachdim atas dedikasinya selama ini 
bersama kami. Semoga semakin sukses di karier 
selanjutnya,” ucap Yabes. 

Sebelumnya diberitakan, usai rumor ke Persib 
Bandung surut, eks Chonburi FC itu dirumorkan 
masuk radar Barito Putera. Disinggung terkait 
ketertarikan Laskar Antasri mendatangkan 
Bachdim, sang pelatih, Djadjang Nurjaman 
langsung memberi komentar. Pelatih asal 
Majalengka itu menepis kabar tersebut karena ia 
baru saja mempromosikan pemain binaan Barito 
Putera.

“Irfan Bachdim engga, kita sudah semua pemain 
cukup, termasuk dari pemain elite pro yang 
promosi,” ujar pria yang akrab disapa Janur saat 
dihubungi wartawan, Rabu (5/2).

Kendati demikian, Djanur masih membuka lebar 
pemain baru yang ingin membela Barito Putera 
pada Liga 1 2020. Menurutnya apabila regulasi baru 
telah resmi dirilis oleh PT Liga Indonesia Baru, 
peluang Irfan gabung Barito Putera terbuka lebar. 

“Kalau nanti regulasi untuk 33 pemain belum 
tahu karena belum ada info resmi itu wajib atau 
tidak. Tapi 25 ini cukup untuk 2 kompetisi,” 
tuntasnya. (bbs/tur)

RESMI KE PSS 
SLEMAN:Sempat diisukan 
ke Persib Bandung, Infan 

Bachdim resmi tinggalkan 
Bali United dan 

berlabuh ke PSS 
Sleman.

SUDUT LAPANGAN
BANDUNG- Pelatih Persib 

Bandung, Robert Alberts, me-
nilai timnya masih memiliki 
banyak kekurangan meski 
sudah terbukti kuat dan tajam. 
Persib Bandung perlahan ikut 
muncul sebagai salah satu 
kandidat juara terkuat di Liga 
1 2020.

Dari enam laga uji coba yang 
sudah dijalani, Maung 
Bandung sukses meraih lima 
kemenangan beruntun. Ter-
baru, Febri Hariyadi dkk ber-
hasil menghentikan perlawa-
nan Barito Putera setelah 
menang dengan skor 2-1.

Dua gol Persib Bandung 
diborong oleh Esteban Viz-
carra dalam laga yang digelar 
di Stadion Si Jalak Harupat, 
Bandung, Selasa (11/2).

Terakhir kali Persib menga-
lami kekalahan adalah ketika 
menghadapi Selangor FA 
dalam turnamen Asia Chal-
lenge 2020 di Stadion Shah 
Alam, Malaysia, Sabtu (18/1).

Dalam laga itu, Persib 
Bandung dibantai lawannya 
tiga gol tanpa balas. Akan te-
tapi, Persib Bandung saat itu 
tidak diperkuat oleh pemain-
pemain andalannya. Pelatih 
Persib Bandung, Robert Alberts, 
banyak memainkan pemain 
muda dan pemain trial yang 
jarang dimainkan di Liga 1 2019 
dalam laga tersebut.

Sejauh ini, Persib juga ber-
hasil menyarangkan 17 gol 

Enam Laga Berhasil Cetak 17 Gol

dan hanya kebobolan tujuh 
gol saja. Meski sudah mem-
buktikan kekokohan dan ke-
tajamannya, Robert Alberts 
menilai bahwa timnya masih 
memiliki kekurangan. Hal itu 
tampak ketika menghadapi 
Barito Putera, Persib sedikit 
kesulitan saat mengawali 
laga.

“Di 30 menit babak pertama, 
kami memulainya dengan 
sangat lambat. Itu bukan ren-
cana dari apa yang sudah 
kami diskusikan sebelumnya,” 
kata Robert, dilansir dari bo-

lasport.com.
“Kami terlihat masih ba-

nyak kerumitan dalam for-
masi. Tapi di 15 menit terakhir 
babak pertama kami mulai 
lebih cepat dan membahaya-
kan di depan gawang Barito,” 
ucap Robert dalam sesi kon-
ferensi pers seusai laga.

Juru taktik asal Belanda itu 
lantas menyoroti soal keta-
hanan fisik dari para pemain-
nya. Menurutnya, hal yang 
mesti ditingkatkan sebelum 
bergulirnya Liga 1 2020 ada-
lah daya tahan fisik dari para 

pemain Persib Bandung.
Sebab, kebugaran yang baik 

akan sangat membantu seo-
rang pemain dalam berkon-
sentrasi pada jalannya pertan-
dingan.

“Di babak kedua, kami men-
gubah sedikit permainan 
dengan pergantian pemain. 
Mulai sejak itu, kami terlihat 
lebih dominan dan bermain 
dengan sepak bola yang bagus. 
Tapi Barito mulai merespons-
nya. Di 15 menit terakhir, 
kita terlihat mulai kelelahan,” 
katanya.

“Jadi skor bukanlah hal pen-
ting dalam laga ini. Kami 
mencari kekurangan apa yang 
mesti dibenahi. Salah satunya 
ialah harus lebih siap untuk 
bermain selama 90 menit,” 
katanya lagi.

Persib Bandung rencananya 
masih akan menjalani dua 
laga uji coba lagi sebelum 
beristirahat jelang memulai 
musim 2020. Tim yang men-
jadi lawan dalam dua pertan-
dingan tersebut adalah Per-
sis Solo (15/2) dan PSS Sle-
man (17/2). (bbs/tur)

ISTIMEWA

PERLU DIEVALUASI: Meski Persib Bandung memenangi lima laga secara beruntun, namun pelatih Robert Rene Alberts menilai tim-nya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki.

BANDUNG-Nomor pung-
gung 10 diyakini men-
jadi nomor kramat dalam 
dunia sepakbola khusus-
nya bagi  t im Persib 
Bandung. Nomor tersebut 
identik dengan sosok yang 
paling berpengaruh di 
dalam sebuah tim sepak 
bola. Di tubuh Persib 
Bandung, sepeninggalan 
Ezechiel N’Douassel yang 
hijrah ke Bhayangkara FC, 
nomor punggung 10 Per-
sib Bandung kini masih 
tak bertuan. 

Diresmikannya Wander 
Luiz dan Geoffrey Castil-
lion beberapa waktu lalu, 
nyatanya tak menjadi 
jawaban atas kepemilikan 
nomor punggung 10 ter-
sebut. Mereka berdua 
lebih memilih nomor lain 
ketimbang nomor keramat 
tersebut. 

Rupanya Esteban Viz-
carra berganti nomor 
punggung dari nomor 9 
ke nomor 10. Ia meng-
gunakan nomor tersebut 
peninggalan Ezechiel 

Esteban Vizcarra Bakal Pakai ‘Nomor Keramat’ 

Ndouassel. Vizcarra men-
galah dan memberikan 
nomor punggung sebe-
lumnya yaitu 9 kepada 

Wander Luiz. Pemain 
berusia 33 tahun tersebut 
mengungkapkan bahwa 
Wander Luiz meminta 

izin kepadanya untuk 
menggunakan nomor 
punggung tersebut.

“Saya akan pakai nomor 

10, sudah pasti pakai no-
mor 10, karena dia (Wan-
der Luiz) minta nomor 9, 
karena nomor 11 sudah 
ada jadi saya pakai nomor 
10,” ujar Vizcarra saat di-
temui usai laga kontra 
Barito Putera pada Se-
lasa (11/2) malam, dilan-
sir dari republikbobotoh.
com.

Nomor punggung 10 di 
tim Persib memang kerap 
dikenakan oleh pemain 
dengan nama besar, di-
antaranya ialah Ridouane 
Barkouwi, Alejandro To-
bar, Sergio Van Djik, Ma-
kan Konate, Robertinho 
Pugliara, dll. 

Mengemban tongkat 
estafet nomor punggung 
10 di Persib, tentu men-
jadikan Vizcarra seman-
gat untuk membuktikan 
bahwa dirinya pantas 
mengenakan nomor pung-
gung tersebut. 

“Motivasi pakai nomor 
10 di tim besar ini. Iya 
jadi tantangan bagi saya,” 
tuntasnya. (bbs/tur)

ISTIMEWA

GANTI NOMOR PUNGGUNG: Esteban Vizcarra rela berganti nomor punggung dari 9 ke nomor punggung 10 
yang sebelumnya dikenakan Ezechiel N’douassel, sedangkan nomor punggung 9 digunakan Wander Luiz.


