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Pijatan yang Lahir dan Berkembang dari Kuil

Menikmati Nuad Thai, Warisan Budaya Nonbenda UNESCO

Virus Bersih
SEMUA operator cruise tahu: musuh utama bisnis 

mereka adalah virus atau bakteri. 
Karena itu aturan kebersihan di sebuah perjalanan 

cruise luar biasa ketatnya.
Bagi yang baru pertama cruise --dan punya 

kebiasaan kurang peduli seperti di Indonesia atau 
Tiongkok-- akan terkaget-kaget melihat ketatnya 
aturan di situ.

Toh Diamond Princess terkena juga. Kapal pesiar 
itu kini dikarantina di atas laut. Di dekat Pelabuhan 
Yokohama, Jepang. Dengan 3.700 orang ‘tersandera’ 
di dalamnya.

Tidak terbayangkan ada virus menyelundup masuk 
ke cruise.

Yang selama ini paling ditakuti bukanlah virus 
seperti itu. 

Yang jadi momok adalah bakteri yang satu ini: 
yang membuat penumpang bisa sakit perut. Lalu 
diare masal.

Bayangkan kalau 3.700 orang --apalagi ada cruise 
yang berisi 6.000 orang-- diare bersama.

Lalu mereka bertumbangan meninggal dunia di 
atas kapal.

Maka kebersihan di sebuah cruise dijaga sampai 
harga mati. Seorang penumpang yang masuk 
restoran di kapal itu harus cuci tangan. Ada fasilitas 
untuk itu. Tidak ada yang bisa lolos: ada petugas 
berpakaian serba necis di situ. Petugas itu mengawa-
si yang tidak cuci tangan --lalu dengan sopan dan 

hormat mengajak ke wastafel.
Tidak boleh pula membuka 
pintu tanpa lapisan tisu di 

tangan. Disediakan tisu di 
dekat pintu itu. Tinggal 
ambil.

Ada pula yang menjaga 
di situ --dan siap meng-
ingatkan yang akan 
membuka pintu tanpa 
lapis tisu.

Maksudnya: agar tidak ada 
bakteri yang pindah dari 
tangan ke tangan --hanya 

gara-gara bergantian mem-
buka pintu. 

Oleh: Dahlan Iskan

SELEBRITI

Nuad Thai, pijat tradisional Thailand, 
dinyatakan sebagai warisan budaya dunia 

nonbenda pada Desember lalu. 

BANDUNG- Dinas Sosial 
(Dinsos) bersama Dinas Kese-
hatan (Dinkes) Jawa Barat 
memantau proses pemulang-
an sembilan warga yang terdi-
ri delapan mahasiswa dan 

satu pekerja pasca dikaranti-
na terkait Covid 19 di Natuna.

Kepala Dinas Sosial Jabar, 
Dodo Suhendar mengatakan, 
sampai saat ini pihaknya hanya 
mengetahui paspor kesembilan 

warga dan belum menemukan 
alamat lengkap tempat ting-
galnya. Menurutnya, terkait 
alamat tersebut merupakan 
kewenangan pihak Imigrasi.

Uu Instruksikan Kepala BKKBN 
Berkolaborasi dengan Masyarakat

 Baca Virus... Hal 2

DOAN WIDHIANDONO, Jawa Pos

pleks Kuil / Wihara Wat Po. 
Nama resmi kompleks itu 
adalah Wat Phra Chettuphon 
Wimon Mangkhlaram Ratcha-
wo ramahawihan. Tapi, ”pang-
gilnya” cukup Wat Po (seba-
gian menerjemahkan seba-
gai Wat Pho).

Kuil tersebut terletak di kawa-
san bersejarah di Distrik Rat-
tanakosin. Persis di utaranya 
adalah Istana Besar atau istana 
raja Thailand yang kini banyak 
difungsikan sebagai tempat 
wisata dan museum. Kuil Wat 
Po dibangun sejak zaman Ra-
ja Rama I pada 1798. Meski 
demikian, tempat itu sudah 

difungsikan sebagai wihara 
sejak awal abad ke-16. Pem-
bangunan Kuil Wat Po terus 
berlangsung hingga abad ke-19.

Pusat kompleks kuil ini 
adalah patung Buddha Ber-
baring. Patung keemasan itu 
bertinggi 15 meter dengan 
panjang 46 meter. Wujudnya 
adalah Sang Buddha yang 
berbaring di sisi kanan-kiri. 
Tangan kanan menyangga 
kepala. Bagian telapakung 
setinggi 3 meter dan pan-
jangnya 4,5 meter. Di sekitar 
patung itu terdapat 108 be-
jana perunggu.

JALAAL Madjed Boucher 
tak langsung percaya tentang 
penghargaan dari Organisasi 
Pendidikan, Ilmu Pengetahu-
an dan Kebudayaan PBB 
(UNESCO) tersebut. Warga 
Prancis bermukim di Tunisia 
itu lantas dibuka telepon geng-
gamnya. Googling.

“Benar juga ya. Jadi, hari ini 
kita menikmati dua warisan 

budaya dunia,” katanya sem-
bari menunjukkan hasil pe-
nelusurannya kepada saya.

Kamis (16/1) siang itu ge-
rah itu, Boucher sedang 
duduk di bawah pohon di 
depan Wat Po Sekolah Medis 
dan Pijat Tradisional Thai-
land, Bangkok, Thailand. 
Bangunan berdinding kaca 
gelap di bagian timur kom-

Iis Dahlia Jaga 
Anak dari Narkoba

Fokus Jalankan 
Tupoksi
Selamat pak sekda, 
fokus damel weh 
ulah popolitikan dei 
siga anu kapungkur

Sembilan Warga 
Jawa Barat Dipulang-
kan dari Natuna
Mudah-mudahan 
sarehat sareng teu 
nyandak virus 
kanggo warga Jabar 
lainna

DOAN WIDHIANDONO / JAWA POS

NIKMATI PIJAT: Para turis sedang menikmati pijat tradisional di area Kuil Wat Po. 

BANDUNG- Wakil Gubernur 
Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzha-
nul Ulum mewakili gubernur 
secara resmi melantik Kus-
mana sebagai Kepala Perwa-
kilan Badan Kependudukan 
dan Keluarga Berencana Na-
sional (BKKBN) Provinsi Jabar 
di Gedung Sate, Kota Bandu-
ng, Jumat (14/2).

Selain mengucapkan selamat 

kepada Kusmana, Kang Uu 
pun menyampaikan apresiasi 
kepada pejabat terdahulu, 
Sukaryo Teguh Santoso, atas 
kinerja dan pengabdiannya 
selama dua tahun dalam rang-
ka meningkatkan program 
kependudukan, Keluarga 
Berencana, dan Pembangunan 
Keluarga (KKBPK) di Jabar.

ISTIMEWA

BERIKAN KETERANGAN: Kadinsos Jabar, Dodo Suhendar menyebut jika warga Jabar yang 
dikarantina di Natuna segera dipulangkan ke keluarga. Sementara, Dinsos hanya memantau.

Sembilan Warga Jawa Barat 
Dipulangkan dari Natuna 

 Baca Sembilan... Hal 2

ISTIMEWA

PENGAMBILAN SUMPAH: Uu Ruzhanul Ulum resmi melantik 
Kusmana sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jabar.

 Baca Uu... Hal 2

 Baca Fokus... Hal 2

 Baca Menikmati... Hal 2

 Baca Melalui... Hal 2

Fokus Jalankan Tupoksi

ISTIMEWA

RESMI DILANTIK: Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil resmi melantik Sekda Jabar definitif, Setiawan Wangsaatmaja di Gedung Sate, Jumat (14/2).

Sekda Harus Mampu 
Wujudkan Visi Misi

BANDUNG- Gubernur Jawa 
Barat, Ridwan Kamil mem-
inta kepada Sekda Jabar 
definitif, Setiawan Wangsaat-
maja untuk fokus bekerja. 
Tak hanya itu, sekda juga 
harus mampu menjalankan 

fungsi sebagai fasilitator an-
tara kepala daerah dengan 
dewan, masyarakat, hingga 
organisasi masyarakat.

Emil pun menekankan tiga 
hal yang mesti dimiliki sek-
da yang barus dilantik ini. 
Pertama, integritas, melay-
ani dengan hati, dan profe-
sionalisme.

Maka gunakan jabatan bukan sebagai tujuan, tapi 
sebagai sarana membawa perubahan, sarana 
membawa kemajuan, gunakan jabatan untuk 
memperluas kebermanfaatan, gunakan jabatan 
sekda sebagai sarana ibadah. Kita hadir di sini 
semata-mata untuk ibadah. Mudah-mudahan ini 
mengawali proses berintegritas”

RIDWAN KAMIL, Gubernur Jawa Barat

JAKARTA - Penyanyi dangdut Iis Dahlia mengaku 
khawatir jika putranya, Devano Danendra menjadi 
pemakai narkoba. Oleh sebab itu, dia kerap memberi 
wejangan untuk anaknya.

“Devano harus memerhatikan lingkungan, jangan 
sampai terlibat narkoba,” kata Iis Dahlia saat 
menghadiri peluncuran album baru Devano di 
kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (14/2).

Selebihnya, pelantun Payung Hitam itu tidak mau 
terlalu ikut campur dengan kehidupan Devano 
Danendra. Contohnya soal karier, dia membebaskan 
anaknya itu memilih jalannya sendiri.

“Saya tidak mau ikut campur soal 
karyanya. Dia punya 

planning jauh ke depan,” 
tutur Iis Dahlia.

Sebagai orang tua, Iis 
Dahlia memastikan 
akan selalu mendu-
kung pilihan karier 
sang anak.”Apapun 
pilihan dia, saya 
dukung. Yang penting 
jangan coba-coba 
narkoba,” tegas Iis 

Dahlia.
Devano 
Danendra baru 

saja meluncur-
kan album 

perdana 
berjudul 
Cerita #1. 
Saat acara 
peluncuran 

berlangsung, 
Iis Dahlia 

tampak hadir 
memberi 

dukungan 
untuk sang 
putra. 
(jpnn/
drx)

Melalui E Warong, KPM Ditargetkan Bisa Sejahtera 
SEMARANG- Kementerian 

Sosial terus berupaya menu-
unkan angka kemiskinan. Sa-
lah satu kota dengan angka 
kemiskinan terendah dari 
seluruh kota di Indonesia be-
rada di Kota Semarang dengan 
persentase sebesar 3,98%.

Menurut Menteri Sosial 
(Mensos), Juliari P Batubara 
angka tersebut sudah jauh dari 
angka kemiskinan nasional yang 
persentasenya sebesar 9,22 %.

Dalam kunjungan kerja Men-
teri Sosial bersama Direktur 

Jenderal  Penanganan Fakir 
Miskin (Dirjen PFM), Andi ZA 
Dulung dalam rangka Peny-
aluran Bantuan Sosial Program 
Sembako Tahun 2020 di elek-
tronik warung gotong royong 
kelompok usaha bersama 
(e-warong KUBE) Mandiri Jaya 
di Kelurahan Bojongsalaman, 
Kecamatan Semarang Barat. 
Mensos menyampaikan meski-
pun angka kemiskinan terbilang 
rendah, angka kemiskinan 
tersebut tetap harus ditekan.

Mensos Sosial berharap jika 

beliau berkunjung ke Kota Se-
marang lagi, para Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM) sudah 
tidak menerima bantuan namun 
KPM harus sudah sejahtera.

Untuk dapat sejahtera dilaku-
kan dengan strategi wirausaha 
bagi para KPM. Untuk KPM 
yang memiliki wirausaha bagus 
dan mampu dapat mengajukan 
pembiayaan melalui bank, 
program pemerintah, dan Per-
modalan Nasional Madani 
(PNM) Mekaar.

ISTIMEWA

TINJAU E WARONG: Mensos Juliari P Baturabara menyalurkan bantuan kepada 
masyarakat sekaligus meninjau E Warong Mandiri Jaya Semarang, kemarin.



“Maka gunakan jabatan bu-
kan sebagai tujuan, tapi se-
bagai sarana membawa pe-
rubahan, sarana membawa 
kemajuan, gunakan jabatan 
untuk memperluas keberman-
faatan, gunakan jabatan sek-
da sebagai sarana ibadah. 
Kita hadir di sini semata-ma-
ta untuk ibadah. Mudah-mu-
dahan ini mengawali proses 
berintegritas,” kata Emil, sa-
paan akrabnya di Gedung 
Sate, Jumat (14/2).

Usai dilantik, Setiawan pun 

langsung memaparkan target 
kerjanya sesuai dengan ama-
nat Gubernur Jawa Barat, 
Ridwan Kamil.

Pertama, kata dia, bagai-
mana birokrasi ini bisa me-
layani masyarakat dengan 
baik. Kedua, bagaimana 
pen ye derhanaan reformasi 
birokrasi dan bisa dijalankan 
di Jawa Barat.

“Karena memang birokra-
si reformasi ini akhirnya 
adalah pelayanan publik yang 
lebih baik. Itu yang diharap-
kan oleh bapak gubernur. 
Itu adalah amanat yang saya 
rasa perlu saya pegang betul 

dan harus dijalankan pada 
masa ke depan,” kata pria 
yang akrab disapa Iwan ini.

Dia juga menjelaskan, ala-
san kenapa dirinya dipilih 
sebagai Sekda Jabar, menurut-
nya, dari awal karirnya Iwan 
sudah di Jabar kemudian alih 
tugas di Kemenpan-RB dari 
tahun 2013. Selanjutnya, 
menjabat sebagai sumber 
daya manusia aparatur yang 
mengurusi Jabar.

“Bagi saya Jabar sudah tidak 
asing lagi. Mari kita sama-
sama dan visi misi pak Gu-
bernur dan Wakil Gubernur, 
terutama saya akan perha-

tikan dan akan saya jalankan,” 
jelasnya.

Iwan berharap, dirinya dapat 
menjalankan tugas fungsi 
sekda yaitu untuk membantu 
kepala daerah (gubernur mau-
pun wakil gubernur) dalam 
penyusunan kebijakan mau-
pun koordinasi administratif 
untuk Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD).

“Tentu saja harapan yang 
paling utama bisa bersiner-
gi satu sama lain. Jadi saya 
sebagai sekda, harus punya 
peran, bagaimana memban-
tu kepala daerah untuk men-
sinergikan seluruh OPD dan 
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Saat mengunjungi patung, 
peziarah dan wisatawan ke-
rapohon memasukkan koin 
ke bejana-bejana tersebut. 
Karena itu, suasana hening 
di sekitar patung itu kerap 
berpadu dengan gumaman 
para peziarah, kamera suara 
jepretan, dan permata uang 
pada bejana perunggu.

Karena keelokan itu, Kuil 
Wat Po dimasukkan ke dalam 
daftar Memori Dunia oleh 
UNESCO. Program tersebut 
dibuat untuk mengenang 
warisan budaya dunia yang 
layak diabadikan dalam ken-
angan. ”Saya datang ke sini 
untuk upacara ini. Keabadian 
budayanya, ”kata Boucher.

“Tapi, bagaimana kalau pijat 
ini juga warisan budaya, kena-
pa enggak?” tambah lelaki 38 
tahun tersebut. Dan pada hari 
itu Boucher baru paham itu 
Kuil Wat Po memang adalah 
tempat kelahiran pijat Thailand. 
Tempat lahirnya nuad Thailand 
alias pijat Thailand.

Berita tentang masuknya 
nuad Thailand dalam warisan 
budaya dunia nonbenda me-
mang membuat nama Kuil 
Wat Po naik daun. Karena itu, 
Aon Marneenet, staf Sekolah 
Medis dan Pijat Tradisional 
Wat Po Thai, langsung ngeh 
saat Jawa Pos memanggil ka-
ta UNESCO. ”Anda mau me-
laporkan? Silahkan saja. Am-
bil foto sedikit saja ya. Biar 
pijat yang pijat,” tutur Aon 
sembari menyuruh saya ma-

suk ke area pijat.
Ya, meski disebut sekolah 

pijat, gedung itu lebih tepat 
disebut sebagai panti pijat. 
Di dalam ada 18 tempat tidur 
untuk pijat tubuh (massage 
seluruh tubuh) dan enam 
kursi untuk pijat kaki (pijat 
kaki). Dengan hati-hati saya 
melangkah di antara ran-
jang-ranjang tersebut sem-
bari memotret. Satu dua pa-
sang mata menatap saya. 
Sebagian karena di tempat 
itu ada ”rambu” bergambar 
ponsel dan kamera dicoret: 
dilepaskan memotret dan 
didukung ponsel.

Siang itu Aon terlihat sibuk. 
Dia terus-menerus berdiri di 
depan meja resepsionis. Pe-
rempuan paro baya ini men-
jadi pemandu turis yang in-
gin pijat. Dia menerangkan 
jenis pijat dan harganya. 
Setelah itu, berikan nomor 
antrean untuk menyetujui 
tersebut. Satu orang harus 
menunggu 40 menit hingga 
1 jam untuk menunggu. 
Namun, kursi tunggu di depan 
tidak bisa penuh. ”Banyak 
yang menunggu sambil ber-
jalan-jalan diihara,” katanya.

Apakah setelah ada penghar-
gaan UNESCO, tempat pijat itu 
menjadi ramai? “Di sini selalu 
ramai,” jawab Aon. Kata dia, 
kredibilitas Wat Po sebagai 
pusat kesehatan sudah dikenal 
sejak dua abad lalu. ”Sekolah 
ini adalah yang pertama dari 
Kementerian Kesehatan (Thai-
land, Red),” ujar Aon.

Pada tahun 1955 di kom-
pleks sekolah kesehatan 

tradisional Thailand. Ada 
empat jurusan: ramuan tra-
disional, kesehatan tradisi-
onal, kebidanan, dan pijat. 
Para siswa datang dari ber-
bagai bangsa. ”Muridnya 
banyak sekali. Sekarang 
sekolahnya di luar area kuil,” 
katanya. Selain di Wat Po, 
sekolah pijat itu ada di Chi-
ang Mai, Salaya, Chaeng 
Watthana, dan Tatien.

Pendirian sekolah keseha-
tan tradisional di daerah Kuil 
Wat Po adalah wujud peles-
tarian teknik kesehatan Thai-
land. Dulu para biksu 
kunjungan itu di biara. Me-
reka direkamnya dengan 
detail. Di tempat ini juga 
tampak di luar ruangan. Se-
perti gerakan-gerakan yoga.

Para siswa sekolah pijat akan 
mendapatkan lima kursus 
utama. Tiga kursus dasar ada-
lah pijat dasar, pijat kaki, dan 
minyak pijat aromaterapi. 
Masing-masing diambil selama 
30 jam. Jika lulus, mereka da-
pat mengambil kursus pijat 
yang dilanjutkan dengan pi-
jat anak / bayi. Untuk itu, 
waktu kursusnya adalah 60 
jam. Biayanya THB 10.500–
12.000 (sekitar Rp 4,6–5,2 
juta). Kalau mau yang lebih 
lanjut pun ada. Mulai pijat 
olahraga, manikur-pedikur, 
kursus spa, dan sebagainya. 
Biayanya 2–3 kali lipat.

“Kalau hanya wawancara, 
sayang sekali. Harus menco-
ba. Ini pijat asli Wat Po. Di 
luar sana, banyak yang disam-
but sebagai pijat asli Wat Po. 
Atau berhasil merebut Wat 

Po. Tapi, banyak yang bohong,” 
ungkap Aon.

Maka, saya pun mencoba 
pijat tubuh Thai selama se-
tengah jam. Ongkosnya 320 
baht (sekitar Rp 150 ribu). Saya 
mendapat tempat tidur dekat 
meja resepsionis. Yang memu-
lihkan terapis perempuan. 
Sebelum memijat, dia meng-
atupkan tangan ke dadanya, 
menghormat ke patung Budd-
ha yang ada di pilar di sebelah 
tempat tidur.

Selama setengah jam, di bawah 
kipas angin besar yang berputar, 
saya menikmati warisan dunia 
itu. Sang terapis hanya meng-
gunakan apa saja yang dia punya 
untuk memijat. Jemari, telapak 
tangan, siku, hingga dengkul 
dan telapak kaki. “Pokoknya 
rileks,” tuturnya sambil terus 
menekuk-nekuk tubuhku ber-
hasil rupa.

Tak ada batas lelaki dan pe-
rempuan di tempat pijat itu. 
Tampak terus di samping saya 
adalah seorang wanita Asia 
Timur yang terlihat terus me-
mejamkan mata. Entah tidur 
atau beristirahat ngilu.

Memang, Wat Po bukan sa-
tu-satunya tempat pijat di 
Bangkok. Di seluruh penjuru 
Bangkok bertebaran tempat 
pijat. Namun, seperti kata Aon, 
tak semuanya asli pijat tradi-
sional. Banyak yang menawar-
kan layanan ‘’ lebih dari pem-
bahasan pijat ‘’. Yang begitu 
itu pasti bukan warisan budaya 
dunia non-benda. Dan yang 
terang, prosesnya tak bisa 
dituliskan secara detail di 
surat kabar. (*)

“Yang dipulangkan dari Ja-
bar itu terdiri dari delapan 
mahasiswa dan satu pekerja, 
alamat kewenangan dari pihak 
imigrasi, kita hanya paspor. 
Nah yang tau data paspor itu 
adalah pihak imigrasi,” kata 
Dodo di Gedung Sate, Ban-
dung, Jum’at (14/2).

Lebih lanjut, dia menjelas-
kan, kejadian tersebut mer-
upakan konflik sosial meski 
terbukti sembilan orang ini 
negatif terinveksi Covid 19. 
“Kita bisa melihat dari damp-
ak sosial, kalau ini merupa-
kan konflik sosial,” ucapnya.

Kendati demikian, Dodo 
menyatakan, bahwa pemu-

langan tersebut akan langsung 
disambut oleh pihak keluar-
ga, dan pihaknya hanya me-
mantau prosesnya.

“Rencananya akan dijemput 
oleh keluarga masing-masing, 
kita hanya memantau, sampai 
saat ini lokasi alamat kami 
belum tahu karena yang kita 
data adalah nomor paspor,” 
terangnya.

Sementara itu, Gubernur 
Jawa Barat Ridwan Kamil 
mengatakan, pihaknya sudah 
mengkoordinasikan terkait 
proses pemulangan warga 
Jabar yang ada di Natuna.

“Itu sudah dikordinasikan 
sama dinkes nanti para orang 
tuanya juga diatur sedemi-
kian rupa proses kepulang-
annya dengan lancar yang 

penting berita bahagianya,” 
kata pria yang akrab disapa 
Emil ini.

Dia menyebut, kesembilan 
warga yang dipulangkan 
berstatus negatif terinvesk-
si Covid 19. Namun, pihaknya 
tetap berjaga-jaga dengan 
menyiapkan rumah sakit 
untuk menangani apabila 
ada yang terinveksi.

“Mereka negatif dari ter-
papar Covid 19 atau virus 
corona, setelah itu kita ber-
juang bersama-sama jangan 
sampai ada terditeksi yang 
positif, makannya Jawa Ba-
rat menyiapkan enam rumah 
sakit, Hasan Sadikin sudah 
disiapkan ruang isolasi dan 
lain lain,” jelasnya.

Emil memastikan, peme-

rintah akan terus memoni-
toring atau melakukan peng-
awasan sebagai bentuk 
kewaspadaan. “Mereka sudah 
besar-besar kalau disebut 
pendampingan hanya difa-
silitasi dan kita monitor ju-
ga jangan-jangan setelah 
pulang mungkin ada geja-
la-gejala apa kita tetap harus 
waspada,” ungkapnya.

Selain itu, Emil meminta 
kepada insan media untuk 
bersama-sama melawan be-
rita hoax yang sangat mere-
sahkan masyarakat.

“Media bantu lawan hoax-
nya saja yang bikin mere-
sahkan kalau adapun pasti 
pemerintah paling depan 
memastikan kelancarannya,” 
tandasnya. (mg1/drx)

“Kementerian Sosial diberi 
tugas oleh Presiden untuk 
membantu yang sifatnya se-
mentara bagi masyarakat 
prasejahtera tapi selain itu 
juga membantu atau berupaya 
untuk pemberdayaan supaya 
ekonomi para KPM lebih ba-
ik,” jelas Mensos.

Lebih lanjut Dirjen PFM 
dalam kunjungan tersebut 
menjelaskan tentang Program 
Sembako. Menurut beliau 
tidak mudah untuk menaikkan 
indeks jumlah bantuan dari 
Rp 110 ribu menjadi Rp150 
ribu karena harus menyesu-
aikan anggaran.

“Namun sudah menjadi 

komitmen Menteri untuk di-
jalankan sesuai dengan arahan 
Presiden bahwa indeks jum-
lah bantuan menjadi Rp150 
ribu setiap KPM per bulan,” 
jelas Dirjen PFM.

Berkaitan dengan hal tersebut 
Dirjen PFM melaporkan jum-
lah penerima manfaat Bantu-
an Pangan di Provinsi Jawa 
tengah sebanyak 4.183.935 yang 
tersebar di 35 kabupaten/kota. 

Untuk Kota Semarang sampai 
Tahun 2020 sebanyak 41.326 
KPM senilai Rp. 6.198.900.000 
(Enam Miliar Seratus Sembilan 
Puluh Delapan Juta Sembilan 
ratus Ribu Rupiah) per bulan 
atau Rp. 74.386.800.000,- (Tu-
juh puluh empat milyar tiga 
ratus delapan puluh enam 
juta delapan ratus ribu rupiah) 

selama 12 bulan.
Dalam kegiatan tersebut ha-

dir 1.000 KPM penerima ban-
tuan sosial pangan program 
Sembako yang berasal dari 
Kecamatan Semarang Barat. 
Jumlah e-warong di kota Se-
marang sebanyak 255 terdiri 
dari 60 e-warong KUBE, 174 
agen BNI 46 dan 21 RPK. Untuk 
kecamatan Semarang Barat 
terdapat 30 e-warong terdiri 
dari 5 e-warong KUBE, 24 agen 
BNI 46 dan 1 RPK. SDM Pen-
damping Bantuan Sosial Pang-
an kota Semarang sebanyak 18 
orang yang terdiri dari Super-
visor 1 orang, Korteks/Korda 1 
orang dan Pendamping Sosial 
Bantuan Sosial Pangan Keca-
matan 16 orang.

Selanjutnya dalam kegiatan 

tersebut, Dirjen PFM Bersama 
Menteri Sosial meninjau 
e-Warong KUBE Mandiri Jaya. 
Dirjen PFM mengingatkan 
kepada pengelola e-Warong 
untuk bahan pangan lain be-
rupa buah-buahan yang diju-
al di e-warong diupayakan agar 
menjual buah-buahan lokal.

“Jika yang dijual buah-bu-
ahan lokal keuntungan dari 
penjualan tersebut dapat di-
nikmati oleh masyarakat se-
kitar,” jelas Dirjen PFM.

Selain itu, e-warong Man-
diri Jaya juga menyediakan 
beras, telur, ikan lele, daging 
ayam, buah pir, tahu, tempe, 
kacang hijau dan sayuran yang 
nanti penyalurannya akan 
disaksikan oleh bapak Men-
teri Sosial. (yan/drx)

Wujud Pelestarian Teknik Kesehatan Thailand

Delapan Mahasiswa dan Satu Pekerja

Turunkan Angka Kemiskinan Melalui KUBE

 FOKUS
Sambungan dari hal 1

Jabatan Harus Jadi Sarana Ibadah

Lalu tangan yang terkena 
bakteri memegang makanan. 
Atau memegang hidung. 

Robert Lai, yang sebelum 
bersama saya ke Xinjiang 
melakukan berjalanan cruise 
dari Yunani ke Barcelona, 
selalu menceritakan itu. 

Selama hampir dua minggu 
di Xinjiang cerita soal kebersi-
han di cruise tidak ada habisnya.

Sebagian karena teman saya 
asal Singapura itu memang 
sangat terkesan. Sebagian 
lagi saya merasa: agar saya 
meninggalkan cara hidup yang 
sembrono.

Robert tidak pernah bosan 
mengingatkan saya soal se-
ring-sering cuci tangan. Atau 
soal penggunaan jari untuk 
membuka lift. Juga soal 
mengenakan masker. Ia se-
lalu membawa masker baru 
untuk saya.

Akhirnya Robert meyakinkan 
saya: untuk mau mulai me-
nyenangkan diri sendiri. Den-
gan cara sesekali ikut cruise. 

Saya juga sudah setuju. Apa-
lagi istri saya. 

Ketika Diamond Princess 
terkena virus Covid-19 --na-
ma baru yang resmi untuk 
virus Wuhan-- Robert tidak 
habis pikir: kok ada penum-
pang yang kena juga.

Itu karena ada orang Hong-
kong berumur 80 pernah ke 
Wuhan sebelum ke Yokohama 
untuk naik Diamond Princess. 
Berlayarnya pun hanya satu 
etape: hanya dari Yokohama 
ke Hongkong. 

Sayangnya berita bahwa 
orang tua itu terkena virus 
baru belakangan dilaporkan. 
Setelah kapal meneruskan 
perjalanan dari Hongkong ke 
Vietnam. Lalu ke Taiwan dan 
Okinawa.

Selama pelayaran lanjutan 
10 hari itu virus dari Pak Tua 
beredar terus di cruise itu. 
Dari penumpang ke penum-
pang lain. Lalu ke awak kapal.

Awak kapal melayani pe-
numpang. Peredaran virus 
pun meluas.

Tiap hari ditemukan pende-

rita baru di kapal itu. Tiap ha-
ri sirine ambulance mendekat 
ke pelabuhan. Untuk menjem-
put yang terkena virus. Untuk 
dibawa ke rumah sakit.

Sayangnya pihak Jepang 
tidak mampu melakukan pe-
meriksaan sekaligus. Untuk 
keseluruhan 3.700 orang di 
kapal itu.

Alat pemeriksaannya tidak 
mencukupi untuk orang se-
banyak itu sekaligus.

Inilah yang membuat para 
penumpang seperti menanti 
putaran lotere: kapan men-
dapat giliran diperiksa dan 
bagaimana hasilnya.

Sekaligus penantian itu men-
jadi waktu tambahan bagi 
virus untuk menular lagi ke 
penumpang lain.

Bahkan ada perasaan waswas 
yang lain: apakah pelayan yang 
mengantarkan makanan itu 
masih ‘bersih’. Atau sudah 
pula membawa virus. 

Sampai kemarin --setelah 10 
hari dikarantina di atas laut-- 
belum lagi 600 orang yang 
sudah diperiksa. (dahlan iskan)

Adapun Kusmana sebelumnya 
menjabat Kepala Perwakilan 
BKKBN Provinsi Kalimantan 
Barat. “Kami (Pemda Provinsi 
Jabar) berharap dengan pim-
pinan BKKBN yang baru, akan 
semakin terbangun komuni-
kasi yang baik antara peme-
rintah dan DPRD Jabar, juga 
dengan komunitas masyarakat,” 
ucap Kang Uu.

Kang Uu pun mengajak pim-
pinan dan jajaran BKKBN 
Jabar untuk turun langsung 
ke masyarakat desa maupun 
berkolaborasi dengan komu-
nitas masyarakat demi me-
nyukseskan program pem-
bangunan manusia di prov-
insi dengan jumlah pendud-
uk hampir 50 juta jiwa ini.

Selain itu, Kang Uu meny-
arankan agar BKKBN Jabar 

bekerja sama dengan para 
ulama sehingga program yang 
disosialisasikan bisa lebih 
mudah dipahami dan dite-
rima oleh masyarakat khu-
susnya di desa.

“(BKKBN) harus menyentuh 
kepada masyarakat yang ada 
di lapisan bawah, terutama 
di lembur- lembur (desa/ 
kampung). BKKBN juga bisa 
menyampaikan program ke-
pada masyarakat lewat mulut 
kiai, lewat para ajengan kare-
na ulama bisa menerangkan 
dengan baik sesuai kultur yang 
ada di masyarakat sekitarnya,” 
kata Kang Uu.

Sementara itu, Kusmana yang 
telah resmi menjabat Kepala 
Perwakilan BKKBN Provinsi 
Jabar ini menegaskan bahwa 
Jabar adalah wilayah yang 
akan memberikan kontribu-
si luar biasa terhadap keber-

hasilan program-program 
pembangunan nasional.

Termasuk soal bonus demo-
grafi yang menyokong program 
pembangunan Sumber Daya 
Manusia (SDM) --salah satu 
dari lima program kerja pri-
oritas Presiden Republik In-
donesia Joko Widodo-- untuk 
mewujudkan Indonesia Maju 
2045 alias 100 tahun sejak 
kemerdekaan.

Kusmana pun menegaskan 
siap mendukung visi Jabar 
Juara Lahir Batin dan berko-
laborasi serta berinovasi den-
gan berbagai pihak melalui 
program pembangunan ma-
nusia BKKBN Jabar.

“Peluang yang ada harus 
di-manage dan dikreasikan 
agar memberikan kontribusi 
positif terhadap keberhasilan 
program tingkat nasional,” 
tutur Kusmana. (mg1/drx)

Kapal Pesiar Dikarantina di Atas Laut

Bangun Kualitas SDM di Jabar 

lembaga lainnya di Jabar,” 
paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD 
Jabar Taufik Hidayat menilai, 

sosok Setiawan memiliki ka-
pabilitas yang mumpuni se-
bagai Sekda Jabar.

“Beliau juga bukan orang 

baru di sini, beliau juga di-
tunjuk langsung Pak Presiden. 
Saya kira beliau sudah mum-
puni,” tandasnya. (mg1/drx)

 MENIKMATI
Sambungan dari hal 1

 VIRUS
Sambungan dari hal 1

 UU
Sambungan dari hal 1

 SEMBILAN
Sambungan dari hal 1

 MELALUI
Sambungan dari hal 1

JAKARTA- Jaksa Penuntut 
Umum Komisi Pemberanta-
san Korupsi (KPK) mendakwa 
mantan Menteri Pemuda dan 
Olahraga (Menpora) Imam 
Nahrawi menerima suap se-
besar Rp 11,5 miliar dan gra-
tifikasi terkait jabatannya 
sebesar Rp 8,6 miliar.

Menurut jaksa Ronald Woro-
tikan, suap diberikan untuk 
mempercepat proses persetu-
juan dan pencairan bantuan 
dana hibah Komite Olahraga 
Nasional Indonesia (KONI). 
Penerimaan suap itu diduga 
dari Ending Fuad Hamidy selaku 
Sekretaris Jenderal KONI dan 
Johnny E Awuy selaku Benda-
hara Umum KONI.

Menurut Ronald, perbuatan 
Imam Nahrawi dilakukan ber-
sama-sama dengan asisten 
pribadinya Miftahul Ulum. 
Politikus PKB itu juga telah 
dijerat dalam perkara yang sama.

“Terdakwa Imam Nahrawi 
selaku Menteri Pemuda dan 
Olahraga bersama-sama den-
gan Miftahul Ulum selaku 
asisten pribadi Menpora RI 
telah menerima hadiah atau 
janji berupa uang sejumlah 
Rp 11,5 miliar,” kata dia Hal 
di Pengadilan Tipikor, Jakar-
ta Pusat, Jumat (14/2).

Selain itu, jaksa juga menyebut 
Imam menerima gratifikasi 
bersama-sama dengan Mifta-
hul Ulum. Imam diduga me-
nerima gratifikasi terkait jaba-
tannya sebesar Rp 8,6 miliar.

“Telah melakukan atau turut 
serta melakukan beberapa 
perbuatan yang harus dipan-
dang sebagai perbuatan yang 
berdiri sendiri sehingga mer-
upakan beberapa kejahatan, 
yaitu telah menerima gratifi-
kasi berupa uang yang 
seluruhnya sejumlah total Rp 
8.648.435.682,” ujar Ronald.

Penerimaan gratifikasi itu 
dilakukan secara bertahap. 
Pertama, uang senilai Rp 300 
juta dari Ending, kemudian 
Rp 4,9 miliar sebagai uang 
tambahan operasional Imam 
Nahrawi selaku Menpora pe-
riode 2014-2019.

Selain itu, uang senilai Rp 2 
miliar sebagai pembayaran 
jasa desain konsultan arsitek 
kantor Budipradono Architecs 
dari Lina Nurhasanah selaku 
Bendahara Pengeluaran Pem-
bantu (BPP) Program Indo-
nesia Emas (PRIMA) Kemen-
pora RI Tahun Anggaran 2015 
sampai dengan Tahun 2016 
yang bersumber dari uang 
anggaran Satlak PRIMA.

Kemudian, uang senilai Rp 
1 miliar dari Edward Taufan 
Pandjaitan alias Ucok selaku 
Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) pada Program Satlak 
PRIMA Kemenpora RI Tahun 
Anggaran 2016–2017 yang 
bersumber dari uang angga-
ran Satlak PRIMA.

Terakhir, uang sejumlah Rp 
400 juta dari Supriyono selaku 
Bendahara Pengeluaran Pem-

bantu (BPP) Peningkatan Pre-
stasi Olahraga Nasional (PPON) 
periode 2017-2018 yang bera-
sal dari pinjaman KONI Pusat.

“Penerimaan tersebut ber-
hubungan dengan jabatan 
Imam Nahrawi selaku Men-
pora periode 2014-2019 yang 
berlawanan dengan kewajiban 
atau tugasnya selaku peny-
elenggara negara,” kata Ronald.

Atas perbuatannya, Imam 
Nahrawi didakwa melanggar 
Pasal 12 huruf a juncto Pasal 
18 Undang-Undang Republ-
ik Indonesia Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi seba-
gaimana telah diubah deng-
an Undang-Undang Republ-
ik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi jo. 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Imam juga didakwa melang-
gar Pasal 12B ayat (1) jo. Pasal 
18 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pembe-
rantasan Tindak Pidana Korup-
si sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Peru-
bahan atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-
1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) 
KUHP. (jpnn/drx)

Eks Menpora Didakwa 
Terima Suap Rp 21 M
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SUBANG-Keluarga Besar 
Seniman Rambut sediakan 
waktu disela-sela menjalank-
an profesinya sebagai tukang 
potong rambut. Terbaru, KBSR 
ikut bersam grup Kacida dan 
Karang Taruna selenggara-
kan konser amal dan cukur 
amal untuk membantu Bayu 
Maulana, penderita anemia 
aplastic yang butuhkan ban-
tuan hingga Rp 900 Juta.

Fauzan salah satu anggota 
KBSR wilayah Pantura me-
nyebut, keikut sertaan KBSR 
dalam event atau bakti sosial 
dilaksanaan tergantung kon-
disi dan penyelenggaraan.

“Kalau ada yang buat event 
baksos atau acara amal, kita 
dikasih tau, kalau waktunya 
pas pasti kita ikut gabung, 
meskipun juga disesuaikan 
dengan anggota yang bisa,” 
kata Fauzan Hasan.

Ia menyebut, di wilayah 
Pantura ada 15 anggota KBSR 
yang tersebar dibeberapa 
Kecamatan. KBSR sendiri 
merupakan komunitas seni-
man rambut berada di dua 
Kabupaten yakni Subang dan 
Indramayu.

“Jadi saat kita mengikuti 
event atau baksos, memang 
tidak semua anggota ikut, 
karena balik lagi bisa tidak 
dan ada pekerjaan tidak. Tapi 
biasanya event yang terdekat 

Pedagang  Tunggu 
Tempat Relokasi

SUBANG-Para pedagang di 
pasar Pusakajaya merespon 
positif rencana revitalisasi pasar 
tradisional tersebut. Namun 
mereka berharap pelaksanaan 
pembangunan pasar Pusaka-
jaya bisa dilaksanakan setelah 
lebaran

“Sejauh ini mereka merespon 
positif hanya sekarang berharap 
pelaksanaan  revitalisasi dilak-
sanakan setelah lebaran” kata 
Ketua Badan Pengelola Peda-
gang Pasar (BP3) Pusakajaya 
Dedi Suradi kepada Pasundan 
Ekspres, Jum’at (14/2).

Sebab, pedagang berharap 
ingin mengais rezeki di saat 
momen puasa dan lebaran 
seringkali menjadi ladang 
penghasilan berlebih pedagang 
pasar. “Sejauh ini pedagang di 
Pasar Pusakajaya juga, ya cukup 
kondusif dan mereka menunggu 
untuk adanya tempat relokasi 

pasar,” ujarnya.
Dedi menambahkan, saat ini 

dari informasi yang diterima 
akan dilakukan pengarugan di 
area sekitar pasar untuk men-
jadi tempat relokasi pedagang. 
“Rencananya mau ada pen-
garugan, lokasinya di sekitar 
pasar tidak jauh, tapi belum 
belum tahu pelaksanaannya itu 
kapan,” jelasnya.

Kepala DKUPP Subang, Rah-
mat Faturahman menuturkan 
anggaran revitalisasi pasar Pu-
sakajaya tersebut sebesar Rp15 
Milliar yang bersumber dari 
bantuan Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat.

Menurutnya, revitalisasi Pasar 
Pusakajaya akan dilakukan set-
elah lelang pekerjaan. Sehingga 
diharapkan pelaksanaan pem-
bangunan dilaksanakan dalam 
waktu dekat. “Kita sih inginnya 
Februari atau Maret sudah bisa, 
tapi nunggu lelang dulu,” ucap 
Rahmat.

Dia menuturkan, pendan-
aan untuk revitalisasi Pasar 
Pusakajaya berasal dari APBD 
Provinsi Jawa Barat. Oleh kar-
ena itu, pihaknya saat ini masih 
menunggu perkembangan lebih 
lanjut. “Ya, sumbernya dari 
Provinsi. Kalau sudah lelang 
mungkin akan segera dilaku-
kan pembangunan,” ucapnya.
(ygi/sep) 

Revitalisasi Pasar Pusakajaya Usai Lebaran

YOGI MIFTAHUL FAHMI/PASUNDAN EKSPRES

KONDISI PASAR: Suasana di Pasar 
Pusakajaya yang akan segera dilaku-
kan revitalisasi pada tahun 2020 ini, 
yang akan menggunakan anggaran 
dari APBD Provinsi Jabar.

KONI Siapkan Uang Kadeudeuh 
SUBANG-Komite Olahraga 

Nasional Indonesia (KONI) akan 
memberikan apresiasi berupa 
penghargaan dan kadeudeuh 
kepada atlet berprestasi. Ren-
cananya, pemberian apresiasi 
itu dilakukan pada acara pelan-
tikan pengurus KONI periode 
2019-2023.

Ketua KONI Subang, Asep 
Rochman R Dimyati mengata-
kan pelantikan pengurus KONI 
akan digelar pada 3 Maret 2020 
di Halaman Pemda Subang. 
Pada pelaksanaannya akan me-

nampilkan berbagai atraksi para atlet dari setiap cabang 
olahraga (Cabor) dan juga pemberian penghargaan ter-
hadap wasit serta atlet berprestasi dengan memberikan 
uang kadedeuh.

“Kami sedang sibuk melakukan persiapan jelan pelanti-
kan nanti. Konsep pelantikan sendiri akan dibuat dengan 
meriah dengan menampilkan berbagai aktrasi para atlet 
dan yang paling penting pemberian uang kadeudeuh bagi 
wasit dan atlet berprestasi,” kata Asep kepada Pasundan 
Ekspres, Jum’at (14/2). 

Dia menyebut tujuan pelantikan pengurus KONI 
dibuat meriah tak lain agar nuansa pelantikan tersebut 
lebih hidup. Selain itu, masyarakat Subang juga di ajak 
ikut andil dalam pelantikan tersebut. “Ada atraksi dari 
cabor- cabor sehingga masyarakat bisa mengetahui 
keberadaan atlet dan pengurus KONI Subang dengan 
jelas,” ujarnya.

Adapun penghargaan terhadap wasit dan atlet ber-
prestasi itu lantaran sudah mengharumkan nama baik 
Kabupaten Subang dalam setiap turnamen olahraga. 

Asep pun menargetkan Kabupaten Subang bisa masuk 
10 besar dalam Pekan Olahraga Daaerah (Porda) nanti. 
Ia un optimis bisa meraih banyak medali emas lantaran 
memiliki segudang atlet berprestasi di Kabupaten Sub-
ang. “Saya sangat optimis bisa, dan harus bisa” pungkas-
nya.(ygo/sep)

Tukang Cukur Galang Dana Bantu Maulana
dengan anggota KBSR yang 
ada diwilayah situ biasanya 
datang,” ungkap Fauzan.

Ia menyebut, acara baksos 
yang dilakukan diantaranya 
Indramayu seperti didaerah 
Sukra, Sumuradem. Lalu, 
untuk Subang pernah juga 
baksos di pesantren Al Ishlah 
Compreng dan Binong Sub-
ang. “Semua jenis baksosnya 
kalau kita ya cukur rambut 
amal, bayar seikhlasnya untuk 
acara yang bersangkutan, tapi 
kolaborasi juga bisa, dengan 
konser musik misalnya, sesuai 
dengan keahlian atau jenis 
komunitasnya,” bebernya.

Ia berharap, KBSR bisa terus 
lebih dekat dengan masyarakat 
Subang dan Indramayu. KBSR 
juga tak sungkan untuk diajak 
berkolaborasi dalam kegiatan 
amal. “Kita terbuka dan siap 
berkolaborasi untuk kegiatan 
kemanusiaan,” ungkapnya.
(ygi/sep)

YOGI MIFTAHUL FAHMI/PASUNDAN EKSPRES

KEGIATAN AMAL: KBSR saat mengikuti kegiatan amal fotong rambut bersama dengan grup Kacida di Desa 
Bojong Tengah.
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PAMULIHAN - Guna men-
cegah bencana saat musim 
hujan, Koramil Tanjungsari 
bersama Forkopimka Pamu-
lihan dan Pemerintahan 
Desa Sukawangi, baru-baru 
ini menggelar bersih-bersih 
jalan dan selokan. 

Danramil 1004/Tanjung-
sari, Kapten Inf Dedi Ru-
anto mengatakan, dalam 
giat itu Babinsa Desa Suka-
wangi yang berada di bawah 
Koramil Tanjungsari, meng-
gelar bersih-bersih jalan 
poros desa dan membersi-
hkan parit/selokan yang 
masih tersumbat. 

”Kita tahu bahwa banyak 
musibah yang sering terjadi 
pada musim hujan, baik yang 
disebabkan oleh faktor alam, 
seperti bencana alam ataupun 
dari faktor individu yaitu ja-
tuh sakit akibat lingkungan 
yang tidak bersih terawat. 
Oleh karena itu, untuk meng-
antisipasi agar tidak terjadi 
musibah, maka kita harus 
melakukan tindakan preven-
tif yaitu dengan menjaga 
kondisi tubuh kita agar tidak 
terkena penyakit,” katanya. 

Dedi menambahkan, deng-

KOTA – Masih dalam pe-
ringatan Hari Pers Nasional 
(HPN) Tahun 2020 dan HUT 
ke-74 Persatuan Wartawan 
Indonesia (PWI), Forum 
Komunikasi Wartawan Su-
medang (Forkowas), meng-
gelar doa bersama. Kegia-
tan yang diinisiasi Majelis 
Taklim Bersatu (MTB) Su-
medang itu, digelar di Ma-
sjid Agung Sumedang, Ka-
mis (13/2) malam.

Koordinator Pelaksana MTB 
Sumedang, H. M. Endang 
Hasanuddin mengatakan, 
tausiah dan pimpinan doa 
bersama dipimpin Almukar-
rom Abuya K.H. M. Muhyid-
din Abdul Qodur Al Mana-
fi, MA (Mudiir ‘Aam Pesan-
tren Islam Internasional 
Terpadu Asy-Syifaa Wal 
Mahmuudiyyah) dan Almu-
karrom Syekh Imanuddin 

Najib (Pimpinan Majelis 
Sirojul Munir Majalengka). 
“Mudah-mudahan kita se-
mua mendapat keberkahan-
nya dalam doa bersama 
tersebut,” ucap Endang.

Di tempat sama, Ketua For-
kowas Aziz Abdullah menya-
takan, bahwa kegiatan ini 
menjdi agenda rutin. “Doa 
bersama dalam rangka HPN 
dan HUT ke-74 PWI ini, sudah 
menjadi agenda rutin MTB 
dan Forkowas,” tukasnya. 

Sementara itu, sejumlah 
pewarta di Kabupaten Su-
medang, Jumat (14/2) kema-
rin, menggelar acara bersih-
bersih di seputar Taman 
Endog Sumedang. Menurut 
Ketua PWI Sumedang, Cecep, 
kegiatan itu secara masif itu, 
merupakan bagian untuk 
mendukung Sumedang se-
bagai Kota Buludru.

“Kita melakukan kegiatan 
operasi bersih ini memang 
dalam rangka, kita mendukung 
Pemerintah Kabupaten Su-
medang sebagai Kota Bu-
ludru, itu intinya, dan gerak-
kan ini secara masif dari 
mulai lini pemerintahan sam-
pai masyarakat di lingkungan,” 
ujarnya.

PWI Sumedang juga berha-
rap, dalam momen HPN 2020, 
dapat meningkatkan profe-
sionalisme wartawan dalam 
mendukung Sumedang Sim-
pati. “Tentu saja profesiona-
lisme menjadi tujuan kita 
terutama untuk meningkat-
kan profesionalisme warta-
wan, kita juga tahun ini, 
kita akan melakukan Uji Kom-
petisi Wartawan, untuk me-
ningkatkan kapasitas warta-
wan di Kabupaten Sumedang,” 
pungkasnya. (red)

Hujan, Sumedang Rentan Bencana

an membersihkan lingkungan 
sekitar, diharap tak ada ge-
nangan air, agar tidak terjadi 
wabah penyakit. Juga, mem-
bersihkan selokan yang tidak 
lancar akibat penumpukan 

sampah dan pendangkalan 
dasar selokan. 

”Dengan tujuan selain men-
ghindari perkembangbiakan 
nyamuk, juga menghindari 
bencana banjir akibat selokan 

yang tidak berfungsi dengan 
baik,” ujarnya. 

Menjadi seorang Babinsa, 
lanjut Danramil, harus be-
rada di tengah-tengah ma-
syarakat, serta harus mam-

pu berbaur dengan masy-
arakat desa binaannya. Se-
hingga, diharapkan dapat 
memecahkah permasalahan 
masyarakat yang sedang di-
hadapi. Selain itu, Babinsa 

merupakan garda terdepan 
satuan kewilayahan yang 
langsung berhubungan 
dengan masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan 
kegiatan gotong royong Ba-

binsa dengan masyarakat di 
desa binaanya, sehingga me-
numbukan kebersamaan, 
persatuan dan kesatuan di 
antara kita, serta merupakan 
budaya bangsa Indonesia 
dalam rangka memelihara 
kebersihan lingkungan seki-
tar,” tegas Danramil.

Babinsa Desa Sukawangi 
Serka Ateng dan anggota ba-
binsa lainnya dari koramil 
1004/Tanjungsari  Kodim 
0610/Sumedang, melaksana-
kan giat karya bhakti untuk 
memperlancar aliran air di 
lingkungan pemukiman. 

”Tujuan diselenggarakannya 
Karya Bhakti ini, yaitu untuk 
mewujudkan kondisi ling-
kungan yang Hijau, Bersih 
dan Sehat serta mengingat 
ketika musim penghujan tiba 
di kawatirkan terjadi banjir. 
Kegiatan Karya Bhakti adalah 
wujud nyata kemanunggalan 
TNI-Rakyat,” kata Serka Ateng 
menambahkan.

Serka Ateng menuturkan, 
selain mengantisipasi ben-
cana banjir,  kegiatan ini juga 
untuk membasmi bibit-bibit 
penyakit yang bersarang di 
tempat-tempat yang kotor. 
Karena ketika sebuah desa 
itu bersih, hijau masyarakat 
pun akan nyaman ketika 
beraktifitas. (imn)

IMAN NURMAN /SUMEKS 

bERsIHKaN LINGKuNGaN: anggota Koramil tanjungsari saat membersihkan jalan Desa sukawangi Kecamatan Pamulihan bersama warga.

KOTA - Kemampuan me-
nyelenggarakan pemerintahan 
desa, sangat ditentukan ke-
cakapan menajerial dari 
eksponen pemerintahan. 
Selain itu, juga berfungsinya 
sistem manajemen.

Hal itu disampaikan peng-
amat sosial dan politik, 
Ermi Triaji saat berbincang 
dengan Sumeks, belum 
lama ini. Menurutnya, pe-
rencanaan pembangunan 
di desa tidak berdasarkan 
perencanaan yang berbasis 
kebutuhan. 

Karena alasan teknis, con-
tohnya penyusunan RPJM-
Des yang hanya tiga bulan 
setelah kades dilantik. Ke-
mudian strategis, yaitu pe-
metaan masalah, potensi 
desa dan sebagainya.

Dijelaskan, desa harus di-
beri ruang lebih luas oleh 
regulasi dalam mengaloka-
sikan Dana Desa (DD). 
”Jangan lagi ada penyera-
gaman alokasi, karena setiap 
desa mempunyai kebutuhan 
yang berbeda dan kondisi 
yang berbeda. Terpenting, 

penggunaan anggaran itu 
berbasis kebutuhan dan pe-
metaan potensi,” ujar Ermi, 
baru-baru ini.

Dikatakan, desa yang tidak 
punya jalan desa karena jalan 
yang melintas di desanya 
adalah kewenangan kabupa-
ten ’dipaksa’ harus menggang-
garkan 60% infrastruktur oleh 
regulasi. Sedangkan, desa 
lebih membutuhkan angga-
ran untuk pemberdayaan 
masyarakat.

”Misalnya, proporsi ang-
garan harus berbasis ke-
butuhan desa bukan pen-
gaturan pusat yang ’meng-
krangkeng’ penggunaan 
anggaran,” jelasnya. 

Pria yang juga Ketua DPD 
Partai Gelora Sumedang itu 
mengatakan, daerah bahkan 
desa, berhak melakukan eva-
luasi dan masukan pada pe-
merintah pusat demi lebih 
efektifnya penyelenggaraan 
pemerintahan desa. ”Sehing-
ga, akhirnya semakin men-
dekati tujuan mensejahtera-
kan masyarakat desa,” pung-
kas Ermi. (atp)

Kecakapan 
Manajerial Pengaruhi 

Pemerintahan Desa

IST

Ermi triaji

KOTA – Dinas Koperasi 
Usaha Kecil Menengah 
Perdagangan dan Perindustrian 
(Diskopukmdagin) Kabupaten 
Sumedang, bakal membagikan 
bantuan gerobak dagang 
untuk Pedagang Kaki Lima 
(PKL) yang menetap dan 
memiliki legalitas.

”Kami mendapatkan bantuan 
dari Kementerian Perdagangan 
berupa gerobak dagang untuk 
PKL yang menetap. Tujuan 
bantuan tersebut, untuk para 
pedagang pelaku usaha mikro 
yang nantinya menunjang 
peningkatan omsetnya,” kata 
Kepala Bidang Perdagangan 
pada Diskopukmdagin 
Kabupaten Sumedang, H 
Somali saat dikonfirmasi 
awak media di ruang 

kerjanya, baru-baru ini.
Sampai saat ini,  kata 

H.Somali, bantuan gerobak 
tersebut masih terbungkus 
dengan rapih. Rencananya, 
m i n g g u  d e p a n  a k a n 
d i s e r a h k a n  s e c a r a 
s i m b o l i s  k e p a d a  p a ra 
pelaku usaha mikro.

”Yang berhak mendapatkan 
bantuan gerobak tersebut 
tentunya ada beberapa 
spesifikasi. Di antaranya para 
pedagang yang menetap di 
lokasi yang tidak di larang 
aturan, para pedagang yang 
telah memiliki surat keterangan 
usaha, rencananya minggu 
depan akan di serahkan secara 
simbolis oleh pak bupati 
Sumedang dan pak kadis,” 
tandasnya. (red)

PKL Legal 
Bakal Terima 

Gerobak Gratis

NET/ILUSTRASI

baNtuaN GERObaK: sejumlah gerobak dagang akan dibagikan 
kepada para PKL yang menetap dan memiliki legalitas.

HPN, Forkowas-MTB 
Gelar Doa Bersama 

ASEP NURDIN/SUMEKS

tausIaH: Jemaat Mtb tengah mendengarkan tausiah dalam rangka doa bersama peringatan HPN 
tahun 2020 dan Hut ke-74 PWI di Masjid agung sumedang, Kamis (13/2) malam.
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SUKABUMI-BNNK Sukabumi bersama 
Polres Sukabumi membentuk Satuan Petugas 
(Satgas) Pengawasan Obat-obatan. Pemben-
tukan dilaksanakan di Aula Vicon Polres Suka-
bumi, di Palabuhanratu, Jumat (14/2).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur BNNK 
Sukabumi, perwakilan dari Polres Sukabumi 
dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi.

Ketua BNNK Sukabumi, AKBP Deni Yus 
Danial Deni mengatakan, pembentukan 
Satgas Pengawasan Obat-obatan di Kabu-
paten Sukabumi merupakan komitmen 
bersama para pemangku kepentingan dalam 
mencegah maupun menindak para pelaku 
peredaran obat obatan ilegal atau tanpa izin. 
“Satgas tersebut dibentuk untuk menekan dan 
mencegah peredaran gelap obat obatan yang 
masuk dalam daftar G atau OKT,” jelasnya. 

Selain itu, dibentuknya satgas tersebut 
sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam 
menanggulangi maraknya penyalahgunaan 
obat obatan terlarang. Sebab, korban pen-
yalahgunaan narkotika dan obat-obat terlar-
ang semakin banyak. “Pemberantasan obat-
obatan terlarang ini harus secara bersama, 
bukan hanya BNN, kepolisian dan pemerintah 
daerah, tapi juga unsur masyarakat,” jelasnya. 

Dia berharap, elemen masyarakat ikut mem-
bantu satgas dalam mencegah dan member-
antas narkotika. Elemen masyarakat juga ikut 
menjaga lingkungan untuk mempersempit 
peredaran narkoba. “Mari bersama-sama 
memberantas peradaran narkoba,” pung-
kasnya.(ist) 

Satgas Pengawasan Obat-
obatan Terbentuk di Sukabumi

KESEHATAN

SUKABUMI-Wali Kota Sukabumi, Achmad 
Fahmi mengajak kalangan pelajar dan remaja 
untuk mengedepankan nilai-nilai keagamaan 
dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, 
kasih sayang sesama manusia harus dilaksan-
akan setiap hari sesuai dengan ajaran agama. 
“Ajaran Islam mengajarkan kasih sayang,” kata 
Fahmi pada acara Istighosah Kubro dengan 
tema say no to Valentins Day di Masjid Agung 
Kota Sukabumi, kemarin (14/2).

Dalam kegiatan itu wali kota meluruskan 
pemahaman mengenai Valentine Day kepada 
para peserta istighosah yang merupakan pela-
jar. Sebab, ada yang menganggap hari kasih 
sayang setiap 14 Februari, padahal dalam 
Islam kasih sayang itu setiap hari. “Ini ajaran 
Agama Islam,'' ujar Fahmi.

Dijelaskan, sesuai tuntunan agama, saling 
cinta kasih diantara sesama manusia meru-
pakan keharusan. Sehingga acara ini untuk 
meluruskan pemahaman dan informasi yang 
sampai di pelajar khususnya media sosial yang 
belum tentu kebenerannya.

Selain itu, Dinas Pendidikan Jawa Barat 
mengeluarkan surat edaran yang isinya me-
minta siswa SMA, SMK dan sederajat se-Jawa 
Barat untuk tidak merayakan hari Valentin. 
Surat dengan nomor 430-2062-Set Disdik 
tersebut dikeluarkan pada Selasa (11/2). Seba-
gaimana keterangan yang tertera dalam badan 
surat, tujuan imbauan tersebut adalah untuk 
membangun karakter peserta didik yang bera-
khlak mulia serta menjaga peserta didik dari 
perbuatan yang bertentangan norma agama, 
sosial dan budaya. “Pelajar akan menjadi 
pemimpin masa depan yang berkarakter. 
Sehingga ke depan mari bangun kebersamaan 
agar Kota Sukabumi lebih baik dari waktu ke 
waktu,” jelas Fahmi.(rls) 

Achmad Fahmi : Islam 
Mengajarkan Kasih Sayang

RELIGI 

Nungky Wisnu Prabowo : Lebih Bijak Menggunakan Medsos
SUKABUMI-Menghindari 

hal-hal yang tidak diinginkan 
menghadapai pesta demokra-
si Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) Kabupaten Sukabu-
mi tahun 2020, Ketua Cabang 
Bhayangkari Sukabumi Kota, 
Nungky Wisnu Prabowo in-
gatkan anggotanya agar lebih 
bijak menggunakan media 
sosial." Kami mengimbau 
semuanya untuk bijak dalam 
bermedia sosial, " ujarnya, 
disela-sela kunjungan kerja 
(kunker) di Polsek Kebon-
pedes, Kabupaten Sukabumi, 
beberapa waktu lalu. 

Nucky mengatakan, ban-
yak yang bisa terjadi akibat 
tidak bijak menggunakan 
media sosial. Contohnya, 
saling menjelekkan antara 
pendukung satu sama lain, 
hinga terjadi hal - hal yang 
tidak diinginkan.

Dia meminta  anggotanya 
untuk mewaspadai informasi 
dan berita-berita bohong alias 
hoaks dengan cara chek and 
rechek. Caranya dengan men-
cari kebenaran informasi ke-
pada intansi yang berwenang, 
atau kepada narasumber agar 
tidak terjebak dan terjerat 
hukum nantinya."Hati-hati, 
jangan sampai termakan isu 

atau berita tidak jelas alias 
hoaks yang tujuannya untuk 
menjelekan orang lain. Apal-
agi sampai menyebarkan-

nya. Sangat berbahaya dan 
berdampak kepada sangsi 
hukum nantinya," ujarnya.

Pada kunjungan kerjanya 

Jabar Ekspres

tersebut, Ketua Bhayangkari 
Sukabumi Kota berserta ang-
gotanya memberikan santunan 
kepada pensiunan anggota 

Polri didampingi Wakil Ketua 
Bhayangkari Cabang Suka-
bumi Kota dan Ranting Bhay-
angkari Kebonpedes.(job3) 

Jalan Hasil Karya Bhakti Kodim 0607 Diresmikan

SUKABUMI-Pembangunan 
jalan baru di wilayah Kecama-
tan Kadudampit selesai diker-
jakan. Peresmian jalan yang 
menghubungkan empat kam-
pung tersebut ditandai dengan 
penandatanganan berita acara 
serah terima oleh Bupati Su-
kabumi, Marwan Hamami 
dan Dandim 0607 Letkol Inf. 
Danang Prasetyo Wibowo 
di Kampung Lebak Siuh 2 
Desa Sukamaju Kecamatan 
Kadudampit, kemarin (14/02). 

Akses Menghubungkan 
Empat Kampung di 
Kadudampit 

Jalan sepanjang 3,7 kilom-
eter dengan lebar 18 meter 
tersebut hasil Karya Bhakti 
TNI Kodim 0607 Kota Su-
kabumi. Akses jalan tersebut 
menghubungkan Kampung 
Cinumpang, Pasir tugu, Leb-
aksiuh 1 dan Lebaksiuh 2. 

Selain gunting pita, serah 
terima juga diisi dengan keg-
iatan menembak sasaran 
berupa balon yang berjejer 
mengikat satu baligo besar. 

Usai penandatanganan, Bu-
pati melakukan pengecekan 
dengan menggunakan ken-
daraan motor roda 4 Jenis 
ATV (All Terrain Vehicle). Se-
mentara Dandim 0607 Letkol 
Inf. Danang Prasetyo Wibowo 

menggunakan kendaraan 
jenis trail.

Bupati mengapresiasi Karya 
Bhakti Kodim 0607 karena tel-
ah menyelesaikan pemban-
gunan jalan tahap pertama  
dengan baik. Pembangunan 
jalan tersebut akan dilan-
jutkan dengan pengerasan 
s ehingga lebih  nyaman 
dilalui."Manfaat jalan ini ta-
kan mempermudah akses 
bagi masyarakat dalam berba-
gai aktivitas dan mendukung 
kesejahtraan masyarakat itu 
sendiri," ungkapnya. 

Menurutnya, fasilitas ja-
lan sangat penting peran-
nya mengingat sumberdaya 
alam yang melimpah. Hasil 

produksi pertanian di wilayah 
itu perlu ditunjang dengan 
adanya jalan yang memadai." 
Pembangunan infrastruktur 
harus dilaksanakan untuk 
memenuhi kebutuhan dan 
kepentingan masyarakat. 
Saya mengajak masyarakat 
semua untuk merawat dan 
memelihara hasil pembangu-
nan supaya tidak cepat rusak 
dan memberi manfaat jangka 
panjang," kata Marwan. 

Ditempat yang sama, Dan-
dim 0607 mengatakan, pem-
bukaan jalan tersebut untuk 
mempermudah masyarakat 
dalam mengangkut hasil 
pertanian."Selesainya Karya 
Bhakti TNI ini adalah hasil 

kerjasama Pemkab Suka-
bumi, Kodim 0607 serta 
masyarakat. Alhamdulillah 
hasilnya bisa kita rasakan 
bersama, mudah-mudahan 
terbangun pertahanan yang 
kuat melalui masyarakat  yang 
sejahtera," jelasnya.

S e m e n t a r a  C a m a t 
Kadudampit, Jenal Abidin 
atas nama masyarakat meny-
ampaikan terima kasih hasil 
Karya Bhakti Kodim 0607. Dia 
berharap infrastruktur terse-
but dapat meningkatkan pere-
konomian warga masyarakat 
khususnya di Kecamatan 
Kadudampit. “Ini hasil karya 
nyata yang kami rasakan dari 
TNI,” katanya.(rls) 

ASEP HENDRAYANA/JABAR EKSPRES

ACARA KUNKER: Ketua Cabang Bhayangkari Sukabumi Kota, Nungky Wisnu Prabowo menyampaikan sambutannya pada acara kunker 
di Polsek Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, beberapa waktu lalu. 

DOK.DISKOMINFOSAN KAB SUKABUMI

PERESMIAN JALAN: Bupati Sukabumi, Marwan Hamami bersama Dandim 0607 Kota Sukabumi menggunting pita tanda dimulainya pemanfaatan jalan hasil Karya Bhakti 
Kodim 0607 di Kecamatan Kadudampit, Jumat (14/2). 

IKLAN EKSPRES
BARIS KEHILANGAN

HILANG STNK NOPOL: D-6209-U 
AN. PEMKAB KBB & D-3750-SBE 
AN. IWAN. TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:  D-
3575-SBD AN. ACHMAD SUD-
JADI. TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:  D-
4415-AAA A/N:ENAH ROHANAH.
TDK BRLKU

HILANG STNK NOPOL:  D-
1381-MU AN:SUHERMAN.TIDAK 
BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:  D-
5986-GN TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:  D-
5041-ZS AN.GUNAWAN TIDAK 
BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL: D-3361-
UCF,D-3592-UBY.TIDAK BER-
LAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:  D-
1859-HJ A/N:PIPIH NURLAELA.
TDK BRLKU

HILANG STNK NOPOL:  D-
5509-AAK A/N:AGUS SUPRAYA-
DI.TDK BRLKU

HILANG STNK NOPOL:  D-

BARIS PELUANG USAHA

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

Sempat Viral, Jembatan Linggamanik Kini Nyaman Dilalui
S U K A B U M I - J e m b a t -

a n  L i n g g a m a n i k  D e s a 
Nangerang,  Kecamatan 
Jampangtengah yang be-
berapa waktu lalu sempat 
viral karena kondisinya 
yang r usak parah,  kini 
te lah bisa  di lalui  den-
gan nyaman. Selesainya 
pembangunan jembatan 
y a n g  m e n g h u b u n g k a n 
Kecamatan Jampangten-
g a h  d e n g a n  K e c a m a -
t a n  Pu ra b ay a  t e r s e b u t 
di tandai  dengan acara 
syukuran di Kantor Desa 
Nangerang,  Kecamatan 
Ja m p a n g t e n g a h ,  R a b u 
(12/2). Acara tersebut di-
hadiri Bupati Sukabumi, 
Marwan Hamami. 

Sebelumnya, jembatan 
tersebut sulit dilalui. Alas 
jembatan yang terbuat 
dar i  kayu sudah lapuk 
dan berlubang. 

U s a i  a c a ra  s y u ku ra n , 

Bupati meninjau lokasi 
j e m b a t a n  m e n g g u n a -
kan motor trail bersama 
rombongan.  Di  lokasi , 
Marwan menyapa warga 
s e k i t a r  y a n g  a n t u s i a s 
menunggu diresmikan-
n y a  j e m b a t a n ,  m e n g -
i ngat  m o m e n  t e r s ebu t 
telah lama mereka im-
pikan. “Selain menjadi 
penghubung antara Ke-
c a m a t a n  Ja m p a n g t e n -
ga h  d e nga n  Pu rabaya, 
jembatan ini berpotensi 
meningkatkam pereko-
nomian warga s eki tar. 
Jembatan ini berdampak 
bagi masyarakat sekitar 
dalam percepatan pen-
anganan kesehatan, pen-
didikan dan ekonomi," 
ujarnya.

Bupati menambahkan, 
infrastruktur yang baik 
dapat menjadi peluang 
untuk mendukung akses 

pariwisata. Hal tersebut 
merupakan peluang bagi 
ma s ya ra k at .  " Ma k a nya 
ha r u s  a d a  i d e  d a n  ga-
gasan dari  masyarakat. 
A nak muda har us  bi sa 
memanfaatkan potensi 
p a r i w i s a t a,  m e n g e l o l a 
bisa mengerakan sumber-
daya yang ada," ucapnya.

Marwan mengingatkan, 
j e m b a t a n  y a n g  s u d a h 
bagus harus dirawat dan 
d i j a g a  s e b a i k- b a i k n y a 
agar  member i  manfaat 
besar dan jangka panjang 
bagi masyarakat.

Dia juga berjanji akan 
m e m p e r b a i k i  j a l a n 
sepanjang 2 kilometer di 
wilayah tersebut. Sehing-
ga tingkat kerusakan jalan 
saat ini bisa tertangani. 
“ Mi n i m a l ,  m a s y a r a k a t 
sekitar bisa lebih nyaman 
dalam pengggunaan ja-
lan," ungkapnya.

Sementara Camat Jam-
pangtengah, Sabar Soka 
mengatakan,  Jembatan 
Linggamanik akan men-
dongkrak perekonomian 
m a s y a r a k a t  d a n  t i n g -
kat kesejahteraan akan 
l e b i h  b a i k . " B a g u s n y a 
kondisi jalan akan men-
dongkrak kesejahteraan 
masyarakat dalam bidang 
pendidikan, kesehatan, 
dan ekonomi," terangnya.

Tak hanya itu, pemban-
gunan infrastruktur akan 
terus ditingkatkan untuk 
mewujudkan Kabupaten 
Sukabumi lebih baik."Ke 
depan Pemer intah Ka-
bupaten

Su k ab u m i  a k a n  t e r u s 
meningkatkan pemban-
g u n a n  d i  w i l a y a h  i n i , 
t e n t u  s e m u a  p r o g r a m 
p e m b a n g u n a n  h a r u s 
kita dukung," pungkas-
nya.(rls)

ISTIMEWA/JABAR EKSPRES

PETUGAS SATGAS: Satgas Pengawasan Obat-obatan 
berkomitmen mencegah dan memberantas narkotika 
dan obat terlarang usai terbentuk di Aula Vicon Polres 
Sukabumi, di Palabuhanratu, Jumat (14/2).

2372-DT TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:  D-
1038-AGB TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:  D-
2705-HY TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:  D-
2585-ACR TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:  D-
71-MBO TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:  D-
4403-KY, D-2584-OW, D-4467-MQ, 
D-2761-HT, D-6720-MQ. TBL

HILANG STNK NOPOL:  D-
3074-ACH, D-5762-AAQ, D-
3298-IZ, D-6294-AAA, D-1814-HE.
TBL

HILANG STNK NOPOL:  D-
4591-HZ. TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:  D-
2668-ACS. TIDAK BERLAKU LAGI
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PELANTIKAN

K A R A W A N G  –  D u a 
rumah di Dusun Babakan 
Rt 009/03, Desa Medang 
Asem, Kecamatan Jayakerta 
rusak di  terjang angin 
puting beliung, pukul 16.30 
wib, kemarin (13/2). 

Beruntung dua keluarga 
berjumlah 6 jiwa dapat 
menyelamatankan diri dari 
reruntuhan bangunan, 
kerugian di taksir sekitar 
Rp 50 juta. 

Keluarga Damin (45) dan 
Sadiah (40) saat terjadi 
hembusan angin kencang 
sempat  keluar  rumah. 
Karena mendengar suara 
a t a p  r u m a h  b e r d e r a k , 
setelah itu kedua rumah 
luluh lantak hingga rata 
dengan tanah dari kejadian 
tersebut tidak ada korban 
jiwa ataupun luka.

“ K e j a d i a n n y a  s a n g a t 
cepat sekali, saya ingat 
ada angin kencang dengan 
sigap semua keluarga di 
ajak keluar rumah. Untuk 
menghindar takut kena 
r u b u h a n  b a n g u n a n , 
a l h a m d u l i l a h  s e m u a 
selamat hanya rumah dan 
barang yang rusak parah,” 
ujar Damin kepada KBE.

Diketahui di Kecamatan 
J a y a k e r t a  s u d a h  a d a 
b e b e r a p a  r u m a h  y a n g 
ambruk oleh terjangan 

angin. Berharap rumah 
yang sudah tidak layak huni 
dapat bantuan program 
Rutilahu dari Pemerintah 
pusat melalui Dana Desa 
a t a u  A P B D  k a b u p a t e n 
Karawang

Dari kejadian tersebut 
Kasie Kesos Kecamatan 
Jayakerta Endang Sugiarto 
bersama Mulyadi anggota 
B P B D  c e p a t  s i g a p 
mendatangi lokasi kejadian 
melakukan identifikasi 
m e m i n t a  k e t e r a n g a n 
k e p a d a  k o r b a n  d a n 
koordinasi dengan aparatur 
desa Medangasem untuk 
melaporkan ke intansi 
terkait dalam hal ini Dinsos 
Kabupaten Karawang

“Kita bersama anggota 
BPBD setelah mendatangi 
l o k a s i  k e j a d i a n  d a n 
mendata kerugian langsung 
melaporkan ke pimpinan 
lalu ke Dinsos mengajukan 
b a n t u a n  u n t u k  p a r a 
korban,” pungkas Endang. 
(gie/rie)

Puting Beliung Terjang 
Rumah di Medangasem

YOGIE/KARAWANG BEKASI EKSPRES

PERISTIWA : 
Rumah salah seorang warga di 
Dusun Babakan, Desa Medan-
gasem, Kecamatan Jayakerta 

rusak parah.

HUMAS PEMKOT BEKASI

PELANTIKAN : Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menghadiri 
pelantikan pengurus Ikatan Dai Muda Indonesia (IDMI) Kota 
Bekasi.

Tri Lantikan IDMI Kota Bekasi
KOTA BEKASI – Bertempat di Islamic Center 

Kota Bekasi, Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto 
menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Dai Muda 
Indonesia (IDMI) Kota Bekasi.

Hadir pada kegiatan tersebut unsur tiga pilar, Ketua 
IPIM (Ikatan Persatuan Imam Masjid) Provinsi Jawa 
Barat, DR. KH. Zamaksyari Abdul Majid, Ketua NU 
Kota Bekasi, K.H Madinah, para pengurus pimpinan 
daerah.

Dalam sambutannya Wakil Wali Kota Bekasi, 
Tri mengajak para dai muda Kota Bekasi untuk 
senantiasa melakukan kegiatan dakwah dibarengi 
dengan niat tulus dan ikhlas. “Kalau kita selalu ikhlas 
dalam berdakwah maka Allah akan mencukupkan 
kita,” tuturnya.

Tri juga mengajak para da’i muda berperan aktif 
menjadi pemersatu, mensyiarkan perdamaian, dan 
bersama untuk menjaga Pancasila dan NKRI. “Ulama 
berperan aktif menjadi pemersatu, mensyiarkan 
perdamaian, bersama menjaga Pancasila dan 
NKRI,” ujar Tri Adhianto.

Lanjut Tri, Saat ini peran ulama sangatlah luar 
biasa, menjadi benteng untuk memperbaiki akhlak 
masyarakat, banyak persoalan yang dihadapi mulai 
dari persoalan narkoba hingga seks bebas. Dan ini 
masyarakat butuh bimbingan dan pengajaran yang 
baik dari para ulama.

Sementara itu Ketua Umum IDMI Cabang Kota 
Bekasi, Drs. K.H. Badeng Saputra sendiri bertekad 
mengembangkan organisasi IDMI sebagai wadah 
para dai di Kota Bekasi.

“Melihat banyak yang bisa kita kembangkan di 
bidang dakwah di Kota Bekasi, organisasi ini akan 
mewadahi para pendakwah dan dakwah yang 
menciptakan masyarakat religius dalam bingkai 
NKRI,” tutup Badeng Saputra.(bbs)

INFRASTRUKTUR

HUMAS PEMKAB BEKASI

LINGKUNGAN : Taman Ruang Publik Terbuka Ramah Anak 
(RPTRA) Kecamatan Cikarang Timur.

Pemkab Bekasi akan Bangun 
Taman Setiap Kecamatan

CIKARANG TIMUR – Pemerintah Kabupaten 
Bekasi tahun ini akan membangun taman-taman 
besar di beberapa wilayah kecamatan, berupa 
Taman Lingkungan (sculpture), Taman Bermain 
dan Taman Median Pulau.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Iwan 
Ridwan mengatakan, untuk Taman Lingkungan 
akan dibangun di 5 kecamatan yaitu Tambun 
Utara, Cikarang Pusat, Sukawangi, Sukakarya dan 
Kedungwaringin.

“Untuk Taman Bermain akan dibangun di 5 
Kecamatan yaitu Cibitung, Kedungwaringin, 
Cikarang Barat, Karangbahagia, dan Serangbaru, 
dan Taman Median Pulau atau Taman Pulau 
Mareleng di Kecamatan Kedungwaringin,” ungkap 
Iwan, saat peresmian Taman Ruang Publik Terbuka 
Ramah Anak (RPTRA) Kecamatan Cikarang Timur, 
kemarin.

Terkait keberadaan RPTRA, Iwan mengatakan 
lokasi tersebut merupakan taman pertama di 
Kabupaten Bekasi yang ditunjang dengan beragam 
fasilitas yang lengkap.

“Fasilitas yang disediakan disini sudah lengkap, 
seperti ada lintasan lari, lapangan voli, lapangan 
basket, panggung pentas, arena bermain skateboard, 
pendopo yang difasilitasi dengan Kolecer, serta alat 
bermain anak-anak seperi ayunan, jungkat jungkit 
dan banyak lainnya,” jelas Iwan.

Setelah diresmikan langsung oleh Bupati Bekasi 
pada Rabu (12/2), Iwan berharap Taman RPTRA ini 
dapat menjadi ikon taman ramah anak yang ada di 
Kabupaten Bekasi.

“Dengan didukung fasilitas yang memadai, hal 
ini tentunya diharapkan dapat menjadi daya tarik 
tersendiri untuk masyarakat Kabupaten Bekasi bisa 
datang dan berwisata bersama dengan keluarganya,” 
pungkasnnya.(bbs)

PURWAKARTA- Cendera 
mata merupakan sesuatu 
y a n g  b i a s a n y a  d i b a w a 
wisatawan usai berlibur 
d i  n e g e r i  a t a u  d a e r a h 
orang. Memiliki nilai seni 
tinggi, itulah yang menarik 
perhatian dari souvenir 
khas daerah. 

Tidak sedikit hasil tangan-
tangan kreatif masyarakat 
Indonesia sudah dijual 
hingga ke mancanegara. 

Kabupaten Purwakarta 
m i s a l n y a .  S e j a u h  i n i , 
mungkin sebagian orang 
tahu identiknya kota ini 
adalah Waduk Jatiluhur dan 
beberapa wisata lainnya. 

Tetapi siapa sangka, bah-
wa Purwakarta juga punya 
kerajinan buah tangan yang 
mendongkrak perekono-
mian daerah setempat me-
lalui kreativitas warganya. 
Nah, berikut tiga kerajinan 

tangan Purwakarta yang 
keberadaannya laku keras 
di pasaran. 

Kampung Cikopak, Desa 
Mulyamekar, Kecamatan 
Babakancikao, Purwakarta, 
daerah yang identik akan 
kerajinan bambunya dibo-
rong wisatawan. Kabarnya, 
bambu wulung (hitam) di-
sulap menjadi celengan 
dan gelas multifungsi, yakni 
sebagai tempat minum atau 

tempat pensil. 
Selain itu, juga menawar-

kan cendera mata seperti 
jam tangan, lampu, main-
an anak, yang semuanya 
berbahan dasar bambu. 
Para pengrajin bambu di 
desa tersebut memang me-
manfaatkan keberadaan 
b a m b u  s e b a g a i  b a h a n 
dasar karena pengadaan-
nya yang terbilang cukup 
mudah. 

Untuk harga setiap ker-
ajinannya cukup variatif 
tergantung ukuran, mulai 
dari Rp 20.000 – Rp 100.000. 
Eksistensi Indonesia di mata 
dunia selain dari pesona 
wisatanya, juga dari buah 
tangannya yang unik-unik 
dan kental akan kearifan 
lokal. Kreativitas warga ibu 
pertiwi telah membuktikan 
mampu bersaing di kancah 
internasional.  (san*)

Cenderamata Asli Purwakarta yang Digandrungi Wisatawan

KOTABEKASI – Pemerin-
tah Kota Bekasi senantiasa 
berkomitmen mendukung 
pengembangan usaha di 
segmen UMKM, sebagai 
salah satu motor penggerak 
perekonomian Indone-
sia. Kali ini, upaya Pemkot 
menggandeng BCA melalui 
acara Gathering UMKM 
yang diikuti oleh 95 UMKM 
dari berbagai jenis usaha 
yang ada di Kota Bekasi.

Hadir untuk membuka 
acara ini  adalah Wakil 

W a l i k o t a  B e k a s i ,  T r i 
Adhianto didampingi Ke-
pala Dinas Koperasi dan 
UMKM Kota Bekasi, Ab-
dilah, Kepala BCA Kanwil 
IX Matraman, Joko, Kepala 
KCU BCA Bekasi, Johanes. 
Gathering ini mengangkat 
tema ‘Bersinergi dan Maju 
Bersama BCA’, 

“Pemerintah terus berupa-
ya untuk turut meningkat-
kan berbagai bidang usaha 
masyarakat agar mampu 
bertumbuh dan maju se-

cara mandiri.  Beragam 
program telah kami per-
siapkan untuk mendukung 
upaya tersebut. Melalui pro-
gram yang berkelanjutan, 
pemerintah juga berkomit-
men untuk memfasilitasi 
pelaku UMKM agar dapat 
mengembangkan usahanya 
dalam jangka panjang,” ujar 
Tri Adhianto dalam sambu-
tannya.

Sementara itu, Kepala Di-
nas Koperasi dan UMKM 
Kota Bekasi, Abdillah me-

nambahkan, komitmen 
pemerintah mengembang-
kan UMKM di Kota Bekasi. 
Ini merupakan salah satu 
kontribusi dalam mem-
fasilitasi. Serta membantu 
UMKM di berbagai daerah 
yang ada di Kota Bekasi 
dalam mengembangkan 
usaha, dan dalam rang-
ka  me n g g a r a p  p o t e n s i 
penyaluran kredit di sektor 
UMKM.

“Saat ini pemberdayaan 
U M K M  j u g a  d a p a t 

meningkatkan kegiatan 
ekonomi di Kota Bekasi. 
Besar harapan kami,melalui 
kegiatan ini dapat mendu-
lang kontribusi BCA dalam 
mengembangkan UMKM 
di Indonesia sehingga dapat 
mengurangi angka pen-
gangguran, memerangi ke-
miskinan, dan menciptakan 
produk-produk unggulan 
Indonesia khususnya Kota 
Bekasi yang mampu bersa-
ing di dalam dan luar neg-
eri,” tutup Abdillah. (rls/rie)

Pemkot Bekasi Dukung Pengembangan UMKM

HUMAS PEMKOT BEKASI

PEREKONOMIAN : Pemkot Bekasi menggandeng BCA melalui acara Gathering UMKM yang diikuti oleh 95 UMKM dari berbagai jenis usaha yang ada di Kota Bekasi.
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TAROGONG KIDUL – 
Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut 
kembali memeriksa lima orang 
dalam perkara dugaan tindak 
pidana korupsi pengadaan 
sapi perah seniali Rp 2,3 miliar 
yang bersumber Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Nasional (APBN) Tahun 2015 
di Dinas Peternakan Perikanan 
dan Kelautan (Disnakanla) 
Kabupaten Garut.

“Ia benar, ada lima orang lagi 
yang pernah bertugas di ULP 
(Unit Layanan Pengadaan),” 
ujar Kepala Seksi Pidsus Kajari 
Garut, Deny Marincka, seperti 
dilansir dari radartasikmalaya.
com belum lama ini.

Menurut dia, pemeriksaan 
lima orang ini untuk 
pengembangan kasus dugaan 
tindak pidana korupsi sapi 

perah yang saat ini sedang 
ditanganinya.  “Pengembangan 
ini dilakukan untuk mencari 
alat bukti lainnya. Soalnya 
tidak menutup kemungkinan 
tersangka akan bertambah,” 
terangnya.

Dia mengatakan untuk 
nama yang saat ini menjalani 
pemeriksaan belum bisa 
disebutkan. Itu karena saat 
ini masih dalam proses 
penyelidikan. “Intinya ada lima 
orang dari ULP yang menjalani 
pemeriksaan. Untuk nama 
nanti akan diinformasikan,” 
terangnya.

Dalam perkara ini,  kata 
dia,  pihaknya juga sudah 
menetapkan lima orang 
tersangka salah satunya 
penyedia barang.

“Ke lima tersangka yang 

sudah ditetapkan kemungkinan 
akan menjalani proses sidang 
perdana pada bulan April 
mendatang,” katanya.

Untuk lima tersangka yang saat 
ini sudah ditetapkan tersangka,  
dijerat pasal 3, pasal 12 Undang 
Undang Nomor 31 tahun 1999 
sebagaimana diubah oleh 
Undang Undang Nomor 20 
tahun 2001 tentang Perubahan 
atas Undang Undang Nomor 
31 tahun 1999.

Deni menegaskan perkara 
kasus dugaan korupsi sapi ini  
terjadi di Kecamatan Cilawu 
dan Kecamatan Cisurupan. 
Tetapi perkara ini bukan kasus 
dugaan sapi yang sedang 
ditangani Polres Garut.  “Kalau 
polres, itu kan sapi potong. 
Kalau di ini sapi perah, “ 
paparnya. (yna)

BANJAR – Dua kepala daerah, 
yakni Wali Kota Banjar Hj 
Ade Uu Sukaesih dan Bupati 
Ciamis H Herdiat Sunarya 
meresmikan jembatan Sungai 
Citanduy di perbatasan Desa 
Balokang dan Desa Mekarmukti 
Selasa (12/02). Jembatan 
gantung tersebut merupakan 
penghubung antara Kota Banjar 
dan Ciamis.

Wali Kota Banjar Hj Ade Uu 
Sukaesih mengatakan jembatan 
tersebut akan memudahkan 
akses kedua desa dan kota, yaitu 
Banjar dan Ciamis, sehingga 
dapat mengembangkan 
perekonomian masyarakat 

secara cepat.
“Terima kasih kepada 

yayasan Bakrie Amanah yang 
telah memberikan sodakoh 
infak untuk masyarakat Desa 
Balokang Kota Banjar dan 
Desa Mekarmukti Kabupaten 
Ciamis,” kata Ade Uu, seperti 
dilansir dari radartasikmalaya.
com (Grup Radar Garut).

Ia mengimbau masyarakat 
menjaga dan merawat aset 
yang sudah diberikan, sehingga 
ke depan jembatan tersebut 
bisa dipermanenkan dan 
dipergunakan untuk akses 
kendaraan mobil.

“Kepada masyarakat, tolong 

dirawat, jaga silaturahmi. 
Ke depan, ini akan menjadi 
dasar ide kita berdua antara 
Pemerintah Kota Banjar dan 
Kabupaten Ciamis untuk 
membuat jembatan permanen, 
yang bisa dilalui mobil,” 
ujarnya.

Bupati Ciamis H Herdiat 
pembangunan jembatan 
gantung akan bermanfaat 
bagi masyarakat di Kecamatan 
Banjar Kota Banjar dan 
Kecamatan Cisaga Kabupaten 
Ciamis.

“Silaturahmi lebih erat lagi, 
tidak harus jauh memutar 
sampai 7 hingga 8 kilometer 

lagi, sekarang cukup sekitar 
200 meter, sudah sampai. 
Namun yang paling utama, 
saya yakin dengan adanya 
jembatan penghubung ini 
akan mendongkrak laju 
pertumbuhan ekonomi 
untuk masyarakat sekitar,” 
tuturnya.

Dewan Pengurus Bakrie 
Amanah Maulana Adnan 
mengatakan jembatan 

tersebut dibuat selama 10 
hari bekerjasama dengan 
Vertical Resque Foundation 
Indonesia.

“Ini menjadi jembatan 
gantung ke 93. Vertical Resque 
mempunyai target membuat 
jembatan gantung sebanyak 
1.000 buah. Insya Allah tahun 
2020 ini kita akan menargetkan 
10 jembatan gantung lagi,” 
ujarnya. (cep)

Jembatan Gantung Citanduy Diresmikan

CIAMIS – Wakil Gubernur 
(Wagub) Jawa Barat H Uu 
Ruzhanul Ulum akan turun 
tangan menangani banyaknya 
peternak ayam rakyat di Ciamis 
yang bangkrut. Dia akan 
mencari jalan keluar dari 
permasalahan yang dialami 
peternak ayam pedaging dan 
petelur ini.

“Kami prihatin, padahal 
mereka sudah menggantungkan 
hidupnya puluhan tahun, 
bahkan turun temurun 

dari bisnis peternakan 
milik keluarganya,” ungkap 
Uu, seperti dilansir dari 
radartasikmalaya.com, Selasa 
(11/2).

Akhir-akhir ini, kata Uu, dia 
mendengar banyak keluhan 
dari peternak ayam pedaging 
dan petelur lokal, mereka 
kesulitan mengembangkan 
usaha.

“Situasi yang benar-benar 
membuat terpuruk bagi 
pengusaha ayam dan telur 

lokal seperti di Ciamis. 
Kemudian, saya amati di 
satu sisi harga telur dan 
ayam terus meningkat, 
kemudian permintaan tinggi 
di Priangan Timur dan Jawa 
barat, pengusaha lokal malah 
bangkrut,” tutur dia.

Uu melihat keberadaan 
perusahaan besar peternakan 
ayam dan telur membuka 
usaha peternakan ayam 
rakyat di wilayah Priangan 
Timur mengalami kesulitan. 

Hal itu menjadi salah satu 
faktor kurang berkembangnya 
pengusaha ayam lokal.

“Kami akan coba evaluasi 
kembali datangnya pengusaha 
besar ke wilayah di Priangan 
Timur, atau pengusaha dari 
luar daerah tersebut yang 
membuka usaha di daerah,” 
papar orang nomor dua di 
Pemprov Jabar ini.

Perusahaan peternakan ayam 
besar, kata Uu, memegang 
pangsa pasar pangan, obat-

obatan, DOT dan termasuk 
penjualan telur serta ayam. 
Mereka mampu memproduksi 
ayam dan telur hingga puluhan 
ribu.

“Maka ketika harga telur atau 
ayam naik atau turun tidak 
akan menggoyahkan produksi 
perusahaan besar tersebut, 
karena saking banyaknya 
hasil produksinya. Memang 
kalau dibiarkan berbahaya 
bagi peternak kecil dan lokal,” 
kata Uu.(*)

Tol Baticap Mulai 
Dibangun di Tasikmalaya

KOTA TASIK – Rencana Pemerintah Pusat membangun 
tol Bandung-Tasikmalaya-Cilacap (Baticap) yang melintasi 
kawasan Kota Tasikmalaya, terus diwujudkan.

Rabu (12/2) siang, PT Jasa Marga melakukan pertemuan 
di Kantor Kecamatan Tamansari, sebagai tanda persiapan 
tanda pembangunan tol Baticap dimulai.

Pertemuan itu juga sebagai tanda progres dengan 
dilakukannya konsultasi publik antara PT Jasa Marga, 
konsultan Amdal dengan Pemerintah Kecamatan 
(Pemcam) Tamansari, Cibereum, Kawalu dan para 
tokoh masyarakatnya. Karena, wilayah Tamansari 
akab dilalui trase tol tersebut.

Dilansir dari radartasikmalaya.com, pertemuan 
yang digelar di Aula Kecamatan Tamansari ini lebih 
membahas pada Analisis Dampak Lingkungan (amdal) 
serta menyerap berbagai masukan dan saran dari 
tokoh-tokoh masyarakat, pemeritah kelurahan dan 
pemerintah kecamatan.

Ketua Tim Penyusun Amdal Jalan Tol Gedebage 
– Tasikmaya – Cilacap, Lutfi Hadinata mengatakan, 
konsultasi publik ini sebagai tanda tahapan awal kajian 
penyusunan amdal jalan tol tersebut.

Pihaknya juga terus melakukan road show ke kabupaten/
kota yang terlewati untuk trase tol ini.Seperti Cilacap, 
Pangandaran, Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya dan 
Kota Tasikmalaya. Lantas Garut, Kabupaten Bandung 
dan Kota Bandung.

“Ini baru tahap awal, kebetulan sangat panjang jalan 
tol ini sekitar 206 kilometer,” ujar Lutfi kepada wartawan 
usai konsultasi publik.

“Sebab melewati 8 kabupaten/kota di provinsi ini. 
Maka kita terus melakukan road show konsultasi publik 
bersama masyarakat yang terlewati trase jalan tol,” 
sambungnya.

Pihaknya dalam pertemuan itu menangkap informasi 
bahwa masyarakat masih kebingungan mengenai trase 
jalan tol, karena khawatir berdampak negatif dan juga 
membahas soal pesoalan tenaga kerja nantinya.

Hal itu, kata dia, memang biasa muncul ketika 
pembangunan tol dan pihaknya mencatat segala 
masukan-masukan ini. Idealnya pihaknya bisa mengkaji 
analisis amdal ini paling cepat 6 bulan kedepan.

Akan tetapi, beber dia, bisa lebih lama jika ada kajian 
khusus yang diminta. Seperti kajian melewati hutan 
lindung, lokasi pendidikan dan tempat ibadah.

Sementara prosesnya sendiri masih sangat panjang dan 
memerlukan pengkajian lebih dalam. Meski demikian 
sudah ada titik lokasi trase jalan tol, namun pihaknya 
belum bisa mempublikasikan saat ini.

Mengingat sangat riskan dan khawatir dimanfaatkan 
pihak tidak bertanggungjawab, salah satunya broker 
dan spekulan tanah.

Termasuk belum melakukan pematokan lahan. “Ini 
adalah syarat dokumen kerangka acuan. Lantas nanti kita 
akan menilai di komisi penilai Amdal di Kementerian 
Lingkungan Hidup,” bebernya.

Sementara itu, Camat Cibereum, Rahman,S.Sos 
mengakui, pihaknya cukup bangga bila wilayahnya 
dilewati oleh trase jalan tol.

Sejumlah catatan yang ia sampaikan seperti diperlukanya 
team work yang menghimpun kekuatan bersama yang 
menghimpun tingkat kelurahan, tingkat kecamatan 
dan tingkat kota.

Sehingga, jelas dia, bisa menjawab kesimpangsiuran 
dan masalah teknis yang terjadi di masyarakat. Ia pun 
mendesak agar segera ada kejelasan dari pemerintah 
pusat dalam penentuan titik lokasi.(rezza rizaldi)

Wagub Uu Siap Turun Tangan Bantu Peternak Ayam

RESMIKAN: Bupati Ciamis dan Wali Kota Banjar resmikan jembatan gantung sungai Citanduy di perbatasan Desa Balokang dan Mekarmukti.

RAPAT: Rapat membahas Analisis Dampak Lingkungan 
(amdal) tol Baticap di Kota Tasikmalaya.

Korupsi Sapi, 5 Orang Diperiksa
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LEGISLATIF

Kepala Sekretariat 
DPP PDIP Diperiksa 

JAKARTA- Kasus dugaan 
suap penetapan Pergantian 
Antarwaktu (PAW) anggota 
DPR yang melibatkan nama 
Harun Masiku terus didalami 
oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK). Tim penyidik 
KPK memeriksa Kepala Se-
kretariat DPP PDIP Yoseph 
Aryo Adhi Darmo.

Adhi Darmo dimintai kete-
rangan guna melengkapi 
berkas penyidikan tersangka 
sekaligus eks Komisioner Ko-
misi Pemilihan Umum (KPU) 
Wahyu Setiawan. Wahyu di-
duga berperan sebagai pene-
rima suap dalam perkara ini.

Usai merampungkan pe-

meriksaan, Adhi Dharmo 
melontarkan guyonan keti-
ka dikonfirmasi awak media 
perihal uang suap yang di-
duga diberikan mantan Ca-
leg PDIP Harun Masiku, 
tersangka pemberi suap 
perkara ini.

“Ngeri kali, ngeri kali, ngeri 
kali, ngeri kali kawan,” kata 
Adhi di Gedung Merah Putih 
KPK, Kuningan, Jakarta, ke-
marin (14/2).

Dalam pemeriksaan yang 
telah dijalaninya, dia meng-
aku tak ditanyakan perihal 
aliran dana oleh penyidik. 
KPK, kata dia, justru men-
cecar dirinya soal proses 
serta mekanisme pencalonan 
anggota DPR di internal DPP 
PDIP oleh penyidik.

Dikatakan dia, penyidik ju-

ga menggali keterangannya 
ihwal mekanisme pengajuan 
PAW anggota DPR di internal 
DPP PDIP. “Biasa soal meka-
nisme. Soal rapat pleno, itu 
aja mekanisme rapat-rapat,” 
ujarnya.

Terpisah, Pelaksana Tugas 
Juru Bicara bidang Peninda-
kan KPK Ali Fikri mengatakan, 
penyidik memeriksa Ardhi 
Darmo guna menggali kete-
rangan seputar proses admi-
nistratif serta mekanisme PAW 
DPR di internal PDIP.

“Jadi seputar proses-proses, 
mekanisme dari awal karena 
kita tahu di sana kan ada fatwa 
dari MA (Mahkamah Agung) 
kemudian diusulkan kepada 
KPU dan kemudian terjadi 
OTT,” ucap Ali Fikri.

Namun, Ali Fikri mengaku 

tak bisa menjelaskan lebih 
lanjut mengenai perkembang-
an terkini penanganan per-
kara tersebut. Ia menyatakan, 
fakta-fakta tersebut nantiny 
dapat disimak ketika berkas 
penyidikan telah dilimpahkan 
ke persidangan.

“Karena perkara ini masih 
berjalan dan tentunya kami 
masih akan mengonfirmasi 
saksi-saksi yang lain. Kami 
masih memanggil saksi yang 
lain untuk memperkuat pem-
buktian di dalam pasal-pasal 
yang dipersangkakan dan 
kemudian mengonfirmasi 
juga keterangan saksi yang 
sudah ada sebelumnya kami 
panggil,” tuturnya.

Dalam perkara ini, KPK me-
netapkan mantan Komisioner 
Komisi Pemilhan Umum (KPU) 

Wahyu Setiawan, eks Caleg PDIP 
Harun Masiku, bekas Anggota 
Bawaslu Agustiani Tio Frideli-
na, dan pihak swasta Saeful.

Wahyu diduga meminta fee 
sebesar Rp 900 juta untuk 
meloloskan Harun Masiku 
sebagai anggota DPR peng-
ganti Nazarudin Kiemas yang 
telah meninggal dunia. Namun 
Wahyu baru akan menerima 
Rp 600 Juta dari proses pelo-
losan tersebut.

Uang Rp 600 Juta dibagi da-
lam dua tahapan. Pada tahap-
an pertama, ada aliran suap 
Rp 400 juta yang saat ini masih 
didalami sumbernya. Hanya 
saja, Wahyu hanya menerima 
senilai Rp 200 juta dari total 
Rp 400 Juta. Sisanya atau se-
nilai Rp 200 juta, diduga di-
gunakan oleh pihak lain.

KPK Dalami Kasus Suap PAW

JAKARTA- Wakil Ketua Ba-
dan Anggaran (Banggar) DPR 
RI Edhie Baskoro Yudhono 
mengapresiasi progres pem-
bangunan yang ditunjukkan 
Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK) Bitung, Sulawesi Utara.

Putra bungsu Ketua Umum 
Partai Demokrat itu pun   
mengusulkan agar Pemerin-
tah Provinsi Sulut bisa me-
rancang “Investment Summit” 
untuk mengundang investor 
untuk berinvestasi di KEK 
Bitung. Ia juga menyarankan 
agar KEK Bitung terintegra-
si dengan era Industri 4.0.

“KEK Bitung harus bisa te-
rintegrasi dengan Industri 4.0, 
agar kawasan ini bisa terbuka 
dengan ‘global supply chains’. 
Kita ingin KEK Bitung ini men-
dunia, sehingga investor bisa 
datang dan berinvestasi di KEK 
Bitung,” katanya usai meninjau 
langsung KEK Bitung, Sulut, 
Kamis (13/2).

Turut hadir dalam acara 
itu Wakil Gubernur Sulut 
Stevan Kandouw, Wakil Wa-
li Kota Bitung, Ketua Bappe-
da Sulut, dan jajaran Kantor 
Administrator KEK.

Politisi Partai Demokrat yang 
akrab disapa Ibas ini mene-
kankan bahwa semua perso-
alan dan kendala yang diha-
dapi KEK Bitung saat ini, 
harus diselesaikan. Jangan 
sampai menjadi troublemaker 
bagi para Investor.

Partai Gerindra Soroti Rencana 
Pemulangan Anak WNI Eks ISIS

JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka 
peluang akan memulangkan anak-anak Warga Negara 
Indonesia eks Anggota ISIS ke tanah air.

Namun, kata Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond 
Junaedi Mahesa, hal itu harus dibarengi dengan 
pembinaan tentang paham-paham antiradikalisme.

“Tapi anak ini kan masih ada orang tuanya, masa 
dia mau balik. Naluri saja ya,” ujar Desmond kepada 
wartawan, Jumat (14/2).

Ketua DPP Partai Gerindra ini juga meminta 
kepada pemerintah melakukan pendataan terhadap 
anak-anak eks anggota ISIS tersebut. Sehingga bisa 
kembali ke tanah air lagi.

“Pro aktif ini dalam rangka mendata. Kalau mereka 
tidak punya kewarganegaraan, terus mereka tinggal di 
mana. Di sinilah saya pikir kearifan pemerintah untuk 
mendeteksi sejak awal agar ada kebijakan khusus 
terhadap mereka, harus ada data valid,” ungkapnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mene-
gaskan tidak akan memulangkan para WNI matan 
anggota ISIS ke tanah air. Mantan Wali Kota Solo itu 
mengatakan, alasan pemerintah tidak ingin memu-
langkan eks Anggota ISIS ini, karena untuk menja-
min masyarakat Indonesia ini.

“Bahwa pemerintah punya tanggung jawab 
keaman terhadap 260 juta penduduk Indonesia, itu 
yang kita utamakan,” ujar Jokowi di Kompleks Istana 
Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/2).

Sehingga pemerintah mengutamakan hal tersebut. 
Tidak ingin masyarakat Indonesia keamanannya 
terancam karena memulangkan eks anggota ISIS 
tersebut ke tanah air.

“Jadi tidak memiliki rencana pemerintah memulang-
kan orang-orang ISIS eks WNI tersebut,” katanya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga membuka peluang 
untuk memulangkan anak-anak WNI eks ISIS tersebut. 
”Kita memang masih memberikan peluang untuk yang 
yatim, yatim piatu yang berada pada posisi anak-anak. 
Tapi kita belum tahu,” ungkapnya. (jpc/drx)

JAKARTA- Komisi V DPR yang 
membidangi perhubungan 
terus mendorong Undang-Un-
dang Nomor 22 Tahun 2009  
tentang Lalu Lintas Angkutan 
Jalan (LLAJ) segera direvisi. 

Menurut Wakil Ketua Komi-
si V DPR Syarif Abdullah Alka-
drie, saat ini proses revisi UU 
tersebut sudah masuk dalam 
Program Legislasi Nasional 
(Prolegnas) Prioritas 2020.

Syarif mengatakan, revisi UU 
LLAJ sangat strategis karena 
terkait dengan banyak kepen-
tingan masyarakat. Legislator 
Partai NasDem itu menjelaskan, 
salah satu pembahasan dalam 
proses revisi UU LLAJ adalah 
masalah kewenangan penerbi-
tan surat tanda nomor kenda-
raan (STNK), surat izin meng-
emudi (SIM), dan buku pemilik 
kendaraan bermotor (BPKB).

Menurut Syarif, pengelolaan 
dan penertiban SIM dan STNK 
itu sebaiknya diserahkan ke-
pada Kementerian Perhubung-
an (Kemenhub) sebagaimana 

tugas pokok dan fungsinya. 
Kemenhub yang membawahi 
dinas lalu lintas dan angkutan 
jalan raya memiliki hak untuk 
menerbitkan SIM dan STNK.

“Kalau saya berpendapat se-
baiknya kewenangan mengelu-
arkan SIM dan STNK dikaji lagi 
untuk dikembalikan kepada 
Kementerian Perhubungan,” 
kata Syarif, kemarin (14/2).

Syarif menambahkan, kalau 
Kemenhub merasa tidak ku-
at untuk melaksanakan kewen-
angan tersebut, kementerian 
yang kini dipimpin Budi Ka-
rya Sumadi itu harus mem-
perkuat sumber daya manu-
sianya. “Kalau masih merasa 
tidak kuat dan tak mampu, 
maka ya sebaiknya menterinya 
mundur saja,” ujar Syarif.

Anak buah Surya Paloh di 
Partai NasDem itu menutur-
kan, penerbitan SIM dan ST-
NK oleh Kemenhub  juga 
merupakan upaya untuk me-
ningkatkan pendapatanne-
gara bukan pajak (PNBP).  

“Semua ini juga  berkaitan 
dengan pemasukan negara  
supaya bisa jelas, dan peng-
elolaannya bagus sehingga 
dapat meningkatkan pertum-
buhan ekonomi,” kata Syarif.

Syarif menjelaskan, pengem-
balian kewenangan penerbitan 
SIM dan STNK ke Kemenhub 
juga untuk menempatkan Pol-
ri pada posisi sesuai ketentuan 
Pasal 30 Ayat 4 UUD NRI 1945. 
Ketentuan itu menyebutkan 
bahwa Polri sebagai alat nega-
ra yang menjaga keamanan dan 
ketertiban masyarakat bertugas 
melindungi, mengayomi, me-
layani masyarakat, serta me-
negakkan hukum.

Lebih lanjut Syarif mengatakan, 
tujuan revisi UU LLAJ juga untuk 
meningkatkan kewenangan 
pemerintah pusat dalam perba-
ikan jalan. Dia mengatakan, 
ketika ada jalan rusak di daerah 
tetapi pemerintah provinsi mau-
pun kabupaten tidak mampu 
membenahinya, maka pusat 
bisa masuk. (jpnn/drx)

Namun, saat ini KPK baru 
menahan Wahyu Setiawan, 
dan dua tersangka lain yakni 
pihak swasta Saeful serta man-

tan Anggota Bawaslu Agusti-
ani Tio Fridelina. Sedangkan 
Harun Masiku, saat ini masih 
diburu oleh KPK. (fin/drx)

ISTIMEWA

DIPANGGIL KPK: Kepala Sekretariat DPP PDIP Yoseph Aryo Adhi Darmo (kanan) 
saat tiba di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan kasus suap PAW.

DESMOND JUNAEDI MAHESA 
Wakil Ketua Komisi III DPR

CIMAHI- Politisi senior Par-
tai Golkar yang kini menjabat 
sebagai Ketua DPD Tingkat 
II Golkar Kota Cimahi, Ali 
Hasan enggan untuk masuk 
gerbong kepengurusan di DPD 
Tingkat I Jawa Barat (Jabar). 

Mang Ali sapaan akrabnya 
ini beralasan, karena faktor usia 
yang sudah tidak muda lagi, 
juga ingin memberi kesempa-
tan kepada kaum muda untuk 
turut mengembangkan dan 
memajukan Partai Golkar.

Untuk diketahui, sosok Mang 
Ali ini memiliki pengalaman 
dan jam terbang yang cukup 
lama sebagai politikus. Apa-
lagi, Mang Ali sudah dikenal 
dengan loyalitasnya dalam 
memajukan dan berpartisi-
pasi dalam membesarkan 

Partai Golkar. 
Kepada Jabar Ekspres, Mang 

Ali mengaku, alasan ingin 
menata Partai Golkar di Cimahi 
lantaran dirinya belum puas 
menata dan memajukan DPD 
Tingkat II Golkar Kota Cimahi. 

Padahal, pada Pemilihan 
Legislatif (Pileg) yang lalu, 
perolehan suara Partai Golkar 
Kota Cimahi meningkat, se-
hingga mendapat dua kursi 
tambahan di DPRD.

“Kenaikan ini bukan karena 
kehebatan saya, tapi sumbang-
sih dari semua kader yang 
militan disemua lini,” kata 
Mang Ali, di Kantor DPD Ting-
kat II Golkar Cimahi, Jalan 
Kamarung, Jumat (14/2).

“Keberhasilan kemarin (Pi-
leg) adalah kerja keras bersama 

para kader pengurus dan 
simpatisan serta para calon 
dan juga organisasi sayap 
golkar cimahi,” jelasnya.

Untuk itu, Mang Ali lebih 
memilih mencalonkan kem-
bali sebagai Ketua Golkar Ci-
mahi. Sebab, selain masih 
banyak dukungan dan keing-
inan para kader untuk tetap di 
Cimahi, Mang Ali juga mengaku 
ingin terus memajukan Golkar 
Cimahi dengan berbagai pro-
gram yang menyentuh langsung 
pada masyarakat.

“Saya juga akan mengupay-
akan perolehan sembilan 
kursi di DPRD Cimahi,” ung-
kapnya. “Sampai hari ini ba-
nyak sekali dukungan terha-
dap saya. Makanya saya ma-
sih ingin bertahan di sini 

(Golkar Cimahi),” imbuhnya.
Oleh karena itu, pria yang 

sudah menjadi anggota DPRD 
Jabar selama lima priode ini, 
lebih memilih mendukung 
penuh Ade Barkah sebagai 
Calon Ketua DPD Tingkat I 
Golkar Jabar pada Musyawarah 
Daerah (Musda) yang renca-
nanya akan diselenggarakan 
pada 1-2 Maret 2020 nanti.

“Atas nama kawan-kawan 
golkar Cimahi, kami akan men-
dukung penuh dan mengawal 
pak Ade Barkah sampai jadi 
ketua dan juga sampai kepen-
gurusan tersusun,” tegasnya.

Mang Ali pun berharap, pa-
da penyelenggaraan Musda 
Golkar Jabar yang akan dise-
lenggarakan di Cipanas Cianjur 
nanti berjalan dengan lancar 

dan bisa menyusun program 
kerja yang benar-benar bisa 
menyentuh masyarakat yang 
mampu memajukan Golkar 
lima tahun ke depan.

“Mudah-mudahan ini akan 
menjadi kemenangan Partai 
Golkar dimasa mendatang,” 
katanya.

Dia menuturkan, sampai saat 
ini dukungan terhadap Ade 
Barkah belum tergoyahkan.

“Semua masih kompak dari 
27 DPD Tingkat II kabupaten/
kota, hingga organisasi sayap 
golkar semua dukung pak Ade 
Barkah termasuk pak Dedi Muly-
adi juga mendukung. Itu yang 
membuat kami semua kader 
Golkar daerah senang, karena 
semua sudah sejalan dukung 
pak Ade,” pungkasnya. (ziz/drx)

Ali Hasan Fokus Majukan Golkar Cimahi

NasDem Dorong Revisi UU LLAJ 

DORONG REVISI: 
Wakil Ketua Komisi V 
DPR, Syarif Abdullah 
Alkadrie mendorong 
agar UU LLAJ untuk 

segera direvisi 
dan dialihkan ke 

Kemenhub.

ISTIMEWA

ISTIMEWA

BENAHI PARTAI: Politisi senior Partai Golkar, Mang Ali (kanan) tetap fokus untuk membenahi dan memajukan Partai Golkar Cimahi serta enggan masuk di kepengurusan tingkat DPD Jabar.

Ibas Desak Pemerintah Kembangkan KEK Bitung

ISTIMEWA

BERIKAN PENJELASAN: Wakil Ketua Banggar DPR RI Edhie Baskoro Yudhono mengapresiasi 
progres pembangunan yang ditunjukkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Sulawesi Utara. 

“Kami yakin kita bisa duduk 
bersama untuk menyelesaikan 
masalah dan kendala yang 
masih dihadapi oleh KEK Bi-
tung. Termasuk masalah pem-
biayaan, pembebasan lahan 
dan regulasi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama 
Wakil Gubernur Sulut Stevan 
Kandouw menjelaskan, KEK 

Bitung memiliki potensi eko-
nomi yang sangat besar, bah-
kan saat ini sudah ada kurang 
lebih 35 investor yang siap 
berinvestasi di KEK Bitung.

Akan tetapi, Stevan melanjut-
kan, di tengah potensi ekono-
mi tersebut, KEK juga memiliki 
sejumlah kendala. Salah satu 
kendala terbesar adalah pem-

bebasan lahan yang sepenuhnya 
belum selesai.

“Harapanya Banggar di DPR 
bisa memperjuangkan semua 
kendala yang ada di sini ke 
Pemerintah Pusat. Sehingga 
yang kita harapkan untuk 
peningkatan pertumbuhan 
ekonomi bisa menjadi lebih 
baik,” harap Stevan. (jpc/drx)



BANDUNG – Pemerintah 
Kota (Pemkot) Bandung me-
mastikan akan menegakan 
aturan tentang Aparatur Sipil 
Negara (ASN). Di antaranya 
terkait disiplin kerja, radika-
lisme, dan ujaran kebencian. 
Untuk itu, Pemkot Bandung 
akan memperkuat Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS).  

”Saya perkuat PPNS. Tu-
gasnya juga disiplin tentang 
karyawan,” kata Wali Kota 
Bandung Oded M. Danial, 
usai menerima perwakilan 
Kementrian Pendayagu-
naan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Ke-
menpan RB) di Balai Kota 
Bandung, Jumat (14/2). 

”Kita memang diminta 
untuk menyosialisasikan 
berbagai hal seperti, radi-
kalisme, ujaran kebencian 
dan hal lainnya kepada 
ASN,” lanjut Oded.

Sementara itu, Perwakilan 
Kantor Kemenpan RB, Ros-
diana mengaku terus ber-
koordinasi dengan setiap 

pemerintah daerah ter-
kait penegakan disiplin ASN.

”ASN punya aturan yang 
harus diikuti. Aturannya 
macam- macam, harus ikuti 
aturan pemerintah, tidak 
melanggar narkotika, menge-
nai jam kerja, korupsi dan 
radikalisme,” katanya. 

ILUSTRASI

DISKUSIKAN MASALAH: Wali Kota Bandung, Oded M Danial menerima Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, Tavianto Noegroho di Ruang Tengah Balai Kota Bandung, Jumat (14/2).
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BANDUNG – Menyambut hari kasih 
sayang atau Valentine, PT Daya Adi-
cipta Motora (DAM) selaku Main Dea-
ler Sepeda Motor dan Suku Cadang 
Honda Jawa Barat mengajak konsumen 
pengguna Honda BeAT Series untuk 
mengikuti acara bertajuk “Valentine 
Bareng BeAT”. Peserta yang mengikuti 
acara ini berasal dari pengguna Hon-
da BeAT keluaran tahun 2008 hingga 
saat ini.

Kegiatan yang digelar pada 14 Fe-
bruari 2020 sebagai bentuk apresi-
asi DAM kepada para konsumen 
setia Honda dengan cara Nonton 
Bareng sekaligus City Rolling di 
kota Bandung. Moment kebersam-
aan di hari kasih sayang ini menga-
jak 170 konsumen terpilih pengguna 
Honda BeAT berdasarkan aktivisasi 
digital yang telah dilakukan di akun 
resmi @AlwaysHonda.

Dalam aktivitasi digital, konsumen 
wajib memposting foto di instagram 
pribadi bersama Teman Sehati bisa 
dengan teman, sahabat, kerabat, atau 
pasangan. Setelah melalukan upload 
wajib menyertakan hastag #Teman-
Sehati dan mention 3 orang teman 
sebagai syarat yang wajib dilakukan 
oleh calon peserta. Kemudian tag @
AlwaysHonda dan @ArdanRadio. Pen-
gumuman pemenang aktivitas digital 

dilakukan pada 13 Februari 2020 ke-
marin.

General Manager Motorcycle Sales, 
Marketing, & Logistic, Lerri Gunawan 
mengatakan, Acara ini merupakan 
rangkaian aktivitas dari launching All 
New Honda BeAT Series yang digelar 
beberapa waktu lalu di Bekasi. Kegia-
tan ini juga sebagai bentuk upaya 
kami untuk mendekatkan diri dengan 
konsumen setia Honda sekaligus apre-
siasi kami kepada mereka di hari kasih 
sayang ini.

”Kami mengucapkan terima kasih 
atas kepercayaan konsumen yang te-
lah memilih sepeda motor Honda 
untuk menemani aktivitas keseharian-
nya,” ujar Lerri.

Sebelum acara nonton bareng, ma-
najemen DAM dan seluruh konsumen 
terpilih mengikuti City Rolling dengan 
menggunakan Honda BeAT bersama 
#TemanSehati nya. City rolling dimu-
lai dari kantor Ardan Radio menuju 
23 Paskal Bandung, kegiatan ini dila-
kukan bersamaan dengan sosialisasi 
keselamatan berkendara #Cari_Aman.

Tiba di lokasi, mereka terlebih da-
hulu diajak untuk diberikan pengeta-
huan mengenai All New Honda BeAT 
Series yang kini telah menggunakan 
rangka baru berteknologi eSAF (enchan-
ced Smart Architecture Frame). Rang-
ka yang diusung kini lebih lincah dan 
dapat meningkatkan stabilitas hand-
ling sehingga sepeda motor mudah 
dikendalikan dan nyaman saat dipakai 
bermanuver.

Usai diberikan product knowledge, 
mereka langsung nonton bareng salah 
satu film drama romansa Indonesia, 
yakni Milea. Nonton bareng film Milea 
ini juga tidak hanya disaksikan oleh 
para peserta pemenang aktivasi digi-
tal @alwayshonda, tapi juga dihadiri 
oleh manajemen DAM.(rls/rie)

ISTIMEWA

FOTO BERSAMA: Konsumen pengguna Honda BeAT Series yang mengikuti acara bertajuk “Valentine Bareng BeAT” 
foto bersama usai nonton bareng dan City Rolling di kota Bandung.
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BERI VITAMIN: Ketua TP PKK Kota Bandung Siti Muntamah Danial memberikan Vitamin A 
kepada balita di Posyandu Cempaka RW. 09 Jalan Jalan Pasir Huni Raya No. 2A Kelurahan Ancol.

ISTIMEWA

DENGARKAN ARAHAN: Para peserta tes SKD pada Seleksi CASN 
mendengarkan pengarahan dari panitia sebelum mengerjakan soal ujian.

Ajak Pengguna Honda BeAT Series Nonton Bareng dan Keliling kota Bandung

DAM Gelar “Valentine Bareng BeAT”

Lerri Gunawan
General Manager Motorcycle Sales, 

Marketing, & Logistic

Kami mengucapkan 
terima kasih atas ke-
percayaan konsumen 

yang telah memilih 
sepeda motor Honda 

untuk menemani aktivi-
tas kesehariannya,” 

BANDUNG – Tim Peng-
gerak PKK Kota Bandung 
bertekad membantu Pe-
merintah Kota (Pemkot) 
Bandung mencegah stunting 
melalui berbagai program 
termasuk lewat Pos Pelaya-
nan Keluarga Berencana-
Kesehatan Terpadu (Posy-
andu).

”Anak-anak kita harus se-
hat. Selain diberikan vitamin 
A, juga harus memperoleh 
gizi yang cukup. Sosialisasi 
kepada kepada orang tua 
melalui tim PKK dan kader-
kader posyandu memberi-
kan informasi perihal 
pengendalian pola makan 
yang baik. Sehingga men-

ghasilkan ASI yang berkua-
litas,” ujar Ketua TP PKK 
Kota Bandung Siti Muntamah 
Danial saat menyambangi 
Posyandu Cempaka RW. 09 
Jalan Jalan Pasir Huni Raya 
No. 2A Kelurahan Ancol 
Kecamatan Regol Kota 
Bandung, Jumat (14/2).

TP PKK Siap Cegah Stunting 

BANDUNG – Sebanyak 3.798 
atau 60,79 persen peserta Se-
leksi Kompetensi Dasar (SKD) 
pada Seleksi Calon Aparatur 
Sipil Negara (CASN) berhasil 
melewati ambang batas nilai 
(passing grade). Namun, hanya 
2.604 peserta yang akan dilo-
loskan ke tahap Seleksi Kom-
petensi Bidang (SKB).

Kepala Badan Kepegawaian, 
Pendidikan, dan Pelatihan 
(BKPP) Kota Bandung, Yayan 
Ahmad Brillyana menyatakan, 
tidak semua peserta yang lolos 
ambang batas nilai dapat 
mengikuti tahapan selanjutnya, 
melainkan hanya mereka yang 
lulus pemeringkatan pada 
formasinya masing-masing.

60,79% Peserta SKD CPNS 
Lolos Passing Grade

Masih Ada 
Beberapa Kendala 
Terkait Jumlah

BANDUNG – Pemerintah 
Kota (Pemkot) Bandung 

akan terus berkolaborasi 
dengan Direktorat Jende-
ral Kekayaan Negara 
(DJKN) Jawa Barat untuk 
membenahi aset. Terma-
suk untuk mengelola lelang 
aset-aset milik Pemkot 
Bandung.

”Sebelumnya kita juga 
pernah melakukan kerja 
sama, seperti lelang mobil-
mobil yang sudah tidak 
bisa dipakai. Itu sudah 
berjalan sebelumnya. Se-
karang hanya memperat 
silaturahmi dengan Kan-

wil yang baru,” ujar Wali 
Kota Bandung, Oded M 
Danial saat menerima Ke-
pala Kantor Wilayah DJKN 
Jawa Barat, Tavianto No-
egroho di Ruang Tengah 
Balai Kota Bandung, Jumat 
(14/2).

”Hari ini, bersilaturahmi, 
dari (kepala) DJKN Kan-
wilnya sudah ganti. Sebe-
lumnya Bu Nuning seka-
rang Tavianto Noegroho. 
Jadi mereka sowan ke 
Pemkot Bandung,” imbuh-
nya.

Menurutnya, kolaborasi 
dengan DJKN Jabar mer-
upakan upaya menata aset. 
Oleh karenanya, dirinya 
mendorong Badan Peng-
elolaan Keuangan dan Aset 
(BPKA) Kota Bandung 
untuk menata aset sampai 

tingkat sertifikasi.
”Nantinya ada pening-

katan kompetensi di Kota 
Bandung, khususnya di 
BPKA agar ada pelatihan-
pelatihan. Terutama pe-
nilaian aset,” ujarnya. 

Kolaborasi Benahi Aset

Oded Tegaskan ASN Harus Taat Aturan 

ISTIMEWA
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TERIMA 
KUNJUNGAN: Wali 
Kota Bandung Oded 
M. Danial menerima 
perwakilan 
Kementrian 
Pendayagunaan 
Aparatur Negara 
dan Reformasi 
Birokrasi 
(Kemenpan RB) 
di Balai Kota 
Bandung, Jumat 
(14/2). 



Sementara itu, Kepala 
BPKA Kota Bandung, Da-

dang Supriatna mengata-
kan, dalam proses pena-
taan aset, pihaknya masih 
memiliki beberapa ken-
dala dengan jumlah aset 

yang ada dan masih ber-
gantung dengan pihak lain.

”Ada beberapa permasa-
lahan, pertama untuk ser-
tifikasi. Kita bekerja sama 

dengan BPN (Badan Per-
tanahan nasional). Kedua, 
seperti melelangkan aset 
kita sebelumnya sudah 
pernah beberapa kali be-

Menurutnya,  negara 
menuntut ASN mem-

berikan yang terbaik 
dalam segala perilaku, 
s e h i n g ga  keb i ja k a n 
bisa tercapai  dengan 
cepat.  Dia pun menga-

presiasi  kepada Pe -
m e r i n t a h  K o t a 
Bandung yang terus 
mendukung pemaha-
ma n  d a l a m  k i n e r ja 

sebagai  ASN. Terma-
suk menerapkan pe-
m e r i n t a h a n  y a n g 
transparan dan akun-
tabel.(rls/ziz)

Pada Februari ini meru-
pakan bulan penimbangan 
balita dan pemberian vi-
tamin A. Ini sebagai upaya 
untuk pencegahan balita 
memiliki masalah gizi 
(stunting). Selain Febru-
ari, pembaerian vitamin 
A juga dilaksanakan pada 
setiap Agustus.   

Kedatangan Umi, sapaan 
akrab Siti Muntamah ing-
in memastikan seluruh 
bayi di Kota Bandung 
memperoleh vitamin A.

”Insyaallah bersama 
kader-kader Posyandu dan 
PKK akan membantu se-
kaligus memantau kese-
hatan masyarakat teru-
tama yang memiliki ba-
lita supaya sehat lahir 
bathin. Kita dari PKK tiap 
kelompok kerja (POKJA) 
juga sudah berkolaborasi 

ber-
sama dinas kesehatan 
menyosialisasi tentang 
pentingnya ASI,” tuturnya. 

Menurut Umi, faktor 
penyebab terjadinya stun-
ting adalah asupan ma-
kanan. Terutama ibu yang 
sedang mengandung, 
perlu mengkonsumsi ma-
kan makanan sehat ter-
diri dari pangan beragam, 
bergizi seimbang, dan 
aman (B2SA). Itu terdiri 
dari karbohidrat, protein, 
vitamin dan mineral, 
serta dikonsumsi dalam 
jumlah seimbang. 

”Pastikan anak-anak yang 
lahir mendapatkan ma-
kanan istimewa dari Tuhan, 
yaitu ASI. Karena di Kota 
Bandung angka ibu yang 
memberikan ASI masih 
kecil. Jadi perlu pengawa-
san dan perhatian dari 
keluarga terutama suami-
nya,” katanya. 

S e -
mentara itu, Ketua Posy-
andu Cempaka, Nani seti-
ani memastikan, di Keca-
matan Regol target program 
penimbangan balita dan 
Pemberian Vitamin A bisa 
berjalan dengan baik dan 
sesuai target. 

”Alhamdulillah antusias 
ibu-ibu untuk menimbang 
bayi dan pemberian vita-
min A ini sangat bagus 
sehingga hadir 100 persen. 
Bahkan melebihi dari yang 
kita perkirakan. Kita tidak 
perlu lagi menyisir karena 
semuanya hadir,” tuturnya.

”Atas dukungan dari pak 
camat, pak lurah dan juga 
dari ibu-ibu PKK yang 
kompak. Mulai dari so-
sialisasi hingga pelaks-
anaan bulan penimbangan 
balita dan pemberian 
vitamin A ini bisa berjalan 
dengan baik,” imbuh Na-
ni.(rls/ziz)

”Perhitungannya adalah 
satu formasi diikuti oleh 
tiga kandidat.  Kota 
Bandung ada 868 formasi. 
Artinya tiga kali lipatnya 
yang bisa mengikuti SKB,” 
jelasnya di Balai Kota 
Bandung, Jumat (14/2).

Yayan belum dapat me-
mastikan jadwal pelaks-
anaan SKB. Pasalnya, 
Badan Kepegawaian Ne-
gara (BKN) pusat belum 
merilis jadwalnya.

”Belum ada arahan da-
ri BKN. Tapi kisarannya 
satu bulan dari pelaks-
anaan SKD,” katanya.

Yayan meminta agar 
seluruh peserta dapat 
terus memantau infor-
masi dari kanal-kanal 
resmi pemerintah untuk 
mengetahui kabar terbaru 
pelaksanaan tes. Selain 
dari website resmi sscn.
bkn.go.id, informasi juga 
bisa diakses melalui bkpp.
bandung.go.id  atau Ins-
tagram resmi BKPP Kota 

Bandung @bkppbdg.
”Hanya cari informasi 

dari kanal resmi. Jangan 
percaya dari yang lain. 
Harus hati-hati, jangan 
terprovokasi, tertipu oleh 
informasi yang tidak jelas. 
Percayakan pada situs 
resmi dari BKN dan BKPP,” 
tegas Yayan.

Di luar itu, Yayan ber-
terima kasih kepada 
seluruh pihak yang telah 
mendukung pelaksanaan 
kegiatan sehingga ber-
langsung dengan sukses 
tanpa kendala berarti. 
Dinas Kesehatan selalu 
siaga sejak pagi buta 
hingga malam hari se-
hingga para peserta dapat 
menjalankan tes dengan 
nyaman.

”Ada yang sakit pagi-
pagi, langsung dikasih 
penanganan. Ada juga 
yang hamil, itu kita prio-
ritaskan. Kami juga me-
nyediakan ruang laktasi 
dan ruang penitipan anak 
bagi yang memerlukan,” 
imbuhnya.

Selain itu, kata Yayan, 

jajaran kewilayahan, Sa-
tuan Polisi Pamong Praja 
(Satpol PP), Dinas Keba-
karan dan Penanggulangan 
Bencana (Diskar PB) 
serta Dinas Perhubungan 
(Dishub) juga membantu 
melakukan pengamanan 
di berbagai lini. Sehingga, 
keamanan dan kenyama-
nan peserta bisa terjaga.

”Bahkan Diskar PB sam-
pai menyediakan ke-
rudung bagi perempuan. 
Karena ada banyak yang 
salah kostum, tidak mem-
baca peraturan dengan 
baik. Kami (BKPP) bahkan 
nggak kepikiran untuk 
menyediakan kerudung, 
tapi Diskar PB sudah siap. 
Mereka pinjamkan ke-
rudung ke peserta,” ujar 
Yayan.

Pelaksanaan SKD CASN 
di Kota Bandung diikuti 
oleh 6.609 peserta. Dari 
jumlah tersebut, ada 344 
peserta yang tidak hadir.

Ada juga 18 orang kate-
gori P1/TL yang memilih 
untuk tidak mengikuti 
SKD,” imbuhnya.(rls/ziz)

Dorong BPKA Tata Sampai Sertifikasi

Kemenpan RB Terus Koordinasi dengan Pemda

Harus Konsumsi Makanan Sehat

Minta Hanya Pantau di Kanal Resmi
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KOLABORASI
Samb dari Hal 9

ODED
Samb dari Hal 9

TP
Samb dari Hal 9

60,79%
Samb dari Hal 9

kerja sama dengan DJKN,” 
tuturnya.

”Ke depan, kita juga 
ingin ada pelatihan ter-
kait ‘appraisal’ di Pemkot 
Bandung. Sehingga tidak 
tergantung ke pihak lain 
untuk menilai aset kita 
bisa sendiri. Itu kerja sam-
anya melalui diklat-diklat 
dengan DJKN,” imbuhnya. 

Sedangkan Kepala Kan-

tor Wilayah DJKN Jawa 
Barat, Tavianto Noegroho 
mengaku siap bersinergi 
dengan Pemkot Bandung 
berkaitan dengan peng-
elolaan aset dan kerja 
sama dengan operasional 
DJKN. Hal itu bisa dilaku-
kan melalui Kantor Pe-
layanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL).

”Jadi kami siap mem-

bantu menjembatani hal 
tersebut. Kerjasama ini pun 
konteks tertentu bisa tan-
pa biaya. Seperti pelatihan 
di DKJN atau di Pemkot 
Bandung,” kata Tavianto. 

Dia pun menyatakan siap 
membantu meningkatkan 
kapasitas dan kualitas 
Sumber Daya Manusia 
(SDM) di Pemkot Bandung.
(mg2/ziz)

ISTIMEWA

Oded M Danial, Wali Kota Bandung

Harus Laksanakan 
Program Kang Pisman

BANDUNG – Wali Kota 
Bandung, Oded M. Danial 
mengingatkan kepada 
para lurah untuk amanah, 
ikhlas dan menjadi suri 
teladan di lingkungannya. 
Lurah juga wajib melayani 
warganya.

Oded menyampaiakn itu 
saat kegiatan Berkah Sub-
uh (Bersama Kajian Hikmah 
Subuh) di Ruang Arab, 
Pendopo Kota Bandung, 
Jumat (14/02/2020). Berkah 
Subuh kali ini diikuti oleh 
15 lurah.

”Membagi waktu me-
layani masyarakat dan 
diri sendiri harus dipisa-

hkan. Menjadi sebuah 
amanah, pemimpin perlu 
memiliki sifat ikhlas 
mengayomi masyarakat,” 
ujar Oded.

Menurutnya, jika telah 
menjadi suri teladan atau 
contoh yang baik, maka 
para lurah pasti akan 
dengan mudah melaksana-
kan tugas-tugasnya. Jika 
kondisinya telah ideal, 
maka sejumlah program 
Pemerintah Kota Bandung 
bisa tercapai.

Salah satu program yang 
harus dilaksanakan yaitu 
program Kurangi, Pisahkan, 
dan Manfaatkan (Kang 
Pisman). Para lurah harus 
menjadi penggerak utama 
program ini.  

”Tugas utama para lurah 

ini sebagai tangan kanan 
Mang Oded. Punya andil 
guna mengedukasi masy-
arakat. Sosialisasikan dan 
edukasi warga tentang Kang 
Pisman. Desentralisasikan 
pengolahan sampah agar 
bisa terselesaikan di ting-
kat RW,” pinta Oded.

Sementara itu, Menurut 
Staf Bagian Administrasi 
Umum Badan Kepegawai-
an, Pendidikan, dan Pela-
tihan (BKPP) Kota Bandung, 
Devonia, materi kajian 
Berkah Subuh berkesinam-
bungan dengan tugas po-
kok dan funggsi seorang 
lurah.

”Prioritas dari seorang 
lurah ialah mementingkan 
hal umum, dalam mem-
berikan pelayanan kepada 

masyarakat. Tersosialisa-
sikannya program pemerin-
tah itu tergantung pada 
lurahnya,” imbuhnya.

Devonia menambahkan, 
kegiatan ini diselenggara-
kan sepakan dua kali. Se-
tiap penyelenggaraannya 
mengundang 15 lurah. 
Acara ini dimulai dari sa-
lat Subuh berjemaah, ka-
jian, dan dilanjutkan 
dengan sarapan bersama.

Kegiatan Subuh Berkah 
kali ini mengundang 15 pe-
serta yaitu, Lurah Sukarasa, 
Sarijadi, Taman Sari, Suka-
bungah, Cibangkong, Cijagra, 
Cigereleng, Dago, Cicaheum, 
Warung Muncang, Sekejati, 
Wates, Cisaranten Wetan, 
Jatihandap, Lurah Pasir Im-
pun.(rls/ziz) 

Lurah Wajib Jadi Suri Teladan Warga

BANDUNG – Kabar baik 
datang dari belantika mu-
sik Indonesia, pada hari 
spesial kasih sayang atau 
Valentine day, grub mu-
sik Kabut Salju resmi me-
luncurkan debut single 
album pertama mereka 
berjudul “pergilah”. Se-
buah lagu yang mem-
beri energi positif tentang 
perpisahan.

Kabut Salju mengawali 
penampilannya dengan 
membawakan lagu-lagu 
cover version yang diremix 
sedemikian rupa dari 
lagu-lagu para artis ter-
nama, baik itu band atau-
pun dari penyanyi solo. 

Lahir di tanah Sunda, 
Bandung pada Maret 2019 
lalu, Kabut Salju pertama 
lahir di Fourplay Cafe & 
Resto, Bandung. Grub 
musik yang diprakarsai 
oleh seorang Dj Kota 
Bandung bernama Dj RBA 
alias Riksa Bakti Andaya-
guna mengusung bebe-
rap genre dalam musiknya. 

Dalam konferensi pers 
peluncuran single me-
reka, Dj RBA mengatakan 
grub musik mereka men-
gusung genre musik-mu-
sik etnik, koplo dan be-
berapa musik lainnya.

”Waktu itu buat lagunya 
memang saat koplo sedang 
booming, di musik kami, 
lagunya memang ada ba-
nyak musik yang dimasuk-

kan, seperti kendang, dan 
di reff lagu ini mengguna-
kan koplo,”  ujar  Dj RBA 
dalam Konferensi Pers 
peluncuran debut single 
Kabut Salju Di Fourplay 
Care and Resto, Jalan Ci-
laki Bandung, Jumat (14/2)

Awal terbentuknya grub 
musik Kabut Salju ini ter-
bilanh iseng, dari kejenu-
han Dj RBA terhadap 
musik-musik yang telah 
ada, Ia coba mengkom-
binasi dan membentuk 
sebuah grub musik dengen 
genre yang berbeda.

”Saya sebenarnya sudah 
stuck dengan musik-mu-
sik yang ada, dari club ke 
club dan dari festival ke 
festival tidak sampai lima 
tahun saya ingin buat su-
asana baru bagaimana 
caranya si musik kita 
bisa menghibur dan me-
mang di tahun 2019 koplo 
sedang naik, jadi men-
coba remix ada koplo ada 
etniknya jadi tidak mel-
ulu koplo,”  terangnya. 

Lagu ini mengisahkan 
tentang arti sebuah ke-
hilangan di dalam per-
cintaan antara seorang 
wanita yang ditinggalkan 
oleh seorang pria (keka-
sih) dikarenakan oleh 
kesalahan fatal dari wa-
nita tersebut walaupun 
hubungan mereka telah 
terjalin dalam waktu yang 
lama.

Berkenalan dengan per-
sonil grub musik yang 
lumayan unik ini terdiri 
dari 1 orang DJ yaitu Dj 
RBA, 1 orang penabuh 
Kendang ada Deriana 
Wahyu atau Ahonx, dan 
3 orang vokalis Heryana 
a.k.a Om Her, M.Yusuf 
Tajri a.k.a Cupiew dan 
juga Selvi Intan.

Ide lain menampilkan 
musik dengan mengga-
bungkan tarian etnik 
sunda dan beberap gen-
re, kata Dj RBA akan dila-
kukan dan beberapa kali 
penampilan mereka telah 
dilakukan.

”Kita mencoba menam-
pilkan yang berbeda, ke-
depan dalam penampilan 
kami juga akan mengha-
dir tarian-tarian sunda 
kami akan bekerjasama 
dengan penari, dan juga 
kami berencana untuk 
bekerjasama dengan pe-
merintah dalam hal ini 
Dinas pariwisata dan ke-
budayaan untuk menge-
nalkan lagu dan budaya 
sunda kepada kawan-
kawan Indinesia di luar 
negeri,” katanya.

Kabut Salju sendiri me-
miliki keterkairan erat 
dengan LA Bold Expe-
riences, yang menging-
inkan Kabut Salju untuk 
dapat menghibur para 
pecinta otomotif, dan 
lainnya.(mg4/ziz)

Kabut Salju Resmi Rilis 
Single Debut “Pergilah”

ISTIMEWA

FOTO BERSAMA: Personel grub musik Kabut Salju foto bersama usai meluncurkan debut single album pertama mereka berjudul 
“pergilah”. Album ini dinilai bisa memberikan energi positif tentang perpisahan.
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Berikan Akses Pendidikan, 
Pemprov Jabar Bebaskan 
SPP Sekolah

MARGAHAYU – Wakil Bu
pati (Wabup) Bandung Gun 
Gun Gunawan mengapresi
asi langkah pemerintah Pro
vinsi Jawa Barat (Jabar), yang 
akan membebaskan Sum
bangan Pembinaan Pendidi
kan (SPP) bagi siswa SMA/

SMK se Jawa Barat.
Menurutnya, rencana pem

bebasan SMP digaungkan 
beberapa waktu lalu oleh 
Gubernur. Oleh karena itu, 
pihaknya sangan merespon 
dan mengapresiasi. Sebab, 
dengan dibebaskannya SPP 
tingkat SMA/SMK akan 
mendorong daya minat ge
nerasi muda untuk menla
njutkan pendidikan.

”Sangat menyambut positif 
program itu, dengan dibebaskan

nya SPP. Diharapkan tidak ada
lagi keluhan atau alasan orang
tua siswa untuk tidak menyeko
lahkan anaknya,” kata Gun Gun 
saat menghadiri penyerahan 
bantuan CSR di SMAN 1 Mar
gahayu, Jumat (14/2).

Gun Gun menjelaskan, salah 
satu perusahaan swasta mel
alui Pemprov memberikan 
bantuan sarana untuk menun
jang pelaksanaan pembela
jaran sistem IT, khususnya 
SMA penerima manfaat. ”Saya 

titip kepada SMA Margahayu 
dan Soreang agar menjaga 
dan memanfaat bantuan ter
sebut sesuai kebutuhan 
siswa,”jelasnya.

Sementara Sekretaris Dinas 
Pendidikan Provinsi Jabar 
Wahyu Mijaya mengatakan, 
terkait rencana pembebasan 
SPP bagi SMA/SMK di Jabar 
akan diberlakukan mulai bu
lan Juli 2020 mendatang.

”Untuk pembebasan Iuran 
sekolah (SPP) akan dimulai 

pada bulan Juli 2020 menda
tang, untuk tahap awal diber
lakukan di sekolah Negeri,” 
akunya.

Menurut Wahyu, pihaknya 
sudah menyiapkan anggaran 
sejak Januari sampai Desem
ber. Anggaran tersebut, dip
eruntukan sebagai peng
ganti iuran siswa di sekolah 
yang dibebaskan SPP. Ada 
sekitar 831 Sekolah Negeri 
yang dibebaskan Iuran, ter
diri dari 505 SMA 288 SMK 39 

SLB dengan jumlah siswa 
sekitar 700 ribu siswa.

”Sekarang kita akan mem
bebaskan iuran untuk sekolah 
negeri dulu. Kalau untuk 
swasta kita alokasikan ang
garan melalui dana BPMU,” 
akunya.

Menanggapi pembebasan 
Iuran sekolah oleh Pemprov 
Jabar, Kepala SMAN 1 Panga
lengan Dudi Rohdiana men
gatakan, pihaknya sangat me
nyambut dan mengapresiasi 

adanya pembebasan SPP bagi 
semua siswa khususnya SMA 
Negeri. Sebab, semua anak akan 
menikmati dan mengakses 
pendidikan dimana saja.

”Walau diberlakukannya 
pembebasan iuran sekolah oleh 
pemprov, tidak akan mengurangi 
jalinan atau kepedulian masy
arakat terhadap sekolah. Sebab, 
untuk tercapainya Jabar juara 
dibidang pendidikan diperlu
kan peran dan partisipasi ma
syarakat,”  pungkasnya. (rus)

ISTIMEWA

BERIKAN ARAHAN: Wakil Bupati Bandung Gun Gun Gunawan memberikan sambutan sekaligus mengapresiasi program pemprov, hal itu disampaikan saat menghadiri acara penyerahan bantuan sarana pendidikan di SMAN 1 Margahayu. Jumat, (14/2). 

Wabup Apresiasi Program Gubernur

Sopir Gunakan Hp, Hukuman 
Kurungan Menanti

SOREANG  Satlantas Polresta Bandung gencar 
melakukan sosialisasi pelarangan penggunaan atau 
memainkan handphone (HP) saat berkendara. 
Sebab, tidak sedikit terjadinya kecelakaan akibat 
pengendara menggunakan dan memainkan HP saat 
berkendara.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra 
kurniawan melalui Kasat Lantas Polresta Bandung, 
AKP Hasby Ristama menghimbau kepada para 
pengendara baik roda dua maupun roda empat 
untuk ditidak menggunakan handphone saat 
mengemudi, hal ini dikarenakan dapat mengganggu 
konsentrasi sehingga sangat membahayakan.

”Penggunaan Hp harus dapat dikontrol cara 
penggunaannya. Termasuk menggunakan Hp sambil 
mengemudi dapat mengganggu konsentrasi dan 
berbahaya bagi keselamatan,” kata Hasby saat 
ditemui di Soreang, Jumat (14/2).

Hasby pun menegaskan larangan penggunaan HP 
saat mengemudi, secara spesifik tidak diatur dalam 
UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Tapi, 
pengendara yang menggunakan ponsel  sambil 
mengemudi bisa terkena pasal 106 ayat 1. 

”Pengemudi sambil menggunakan Hp bisa terkena 
pasal 106 ayat 1, yaitu Pengemudi wajib 
mengendarai kendaraan dengan penuh konsentrasi,” 
tegasnya.

Pengertian wajib mengendarai dengan penuh 
konsentrasi, lanjut dia, mencakup melarang 
kegiatankegiatan yang mengganggu konsentrasi 
berkendara. Hal itu, katanya, kalau dibiarkan bisa 
membahayakan keselamatan anda dan pengguna 
jalan lainnya.

”Menggunakan HP saat berkendara merupakan 
kegiatan yang dapat mengganggu konsentrasi. 
Kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan 
kecelakaan lalu lintas,” paparnya.

Hasby menjelaskan, saat ini sudah banyak kejadian 
kecelakaan yang diakibatkan pemakaian HP saat 
berkendara. Oleh karena itu, katanya, piahaknya 
mengajak masyarakat agar bersamasama untuk 
hindari pemakaian Hp saat berkendara yang dapat 
mengganggu konsentrasi. 

”Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Safety 
first zero accident. Pasalnya, sanksi terhadap 
pelanggaran pasal tersebut diatur dalam pasal 283 
UU yang sama, yakni denda maksimal Rp750 ribu 
dan kurungan 3 bulan,” tandasnya. (yul)

SOREANG – Satuan Re
serse Narkoba Polresta 
Bandung berhasil menangkap 
dua orang pengedar narkoba 
jenis sabu, tersangka meru
pakan jaringan lembaga pe
masyarakatan (Lapas) Je
lekong, Kabupaten Bandung.

Kasat Narkoba Polresta 
Bandung, AKP Jaya Sofian 
mengatakan, jaringan peng
edar narkoba ini awalnya 
terungkap dari laporan ma
syarakat bahwa ada pereda
ran narkoba di Kopo Katapang. 
Sehingga pihaknya menugas
kan Unit 2 Sat Narkoba Pol
resta Bandung untuk mela
kukan penyelidikan.

”Setelah dilakukan penyeli
dikan, kami berhasil menga
mankan AS dan H di Kopo 
Katapang Kabupaten Bandung. 
Dari tangan AS kami berhasil 
menyita 0,4 bruto,” ungkap 
Jaya didampingi Kanit 2 Sat 
Narkoba, IPDA Yusup Juhara, 
di ruang kerjanya, Jumat (14/2).

Menurut keterangan AS, 
lanjut Jaya, sabu tersebut 
didapat dari M (59) yang be
rada di Lapas Jelekong. Sabu 
seberat 0,4 bruto tersebut 
merupakan upah mengan
tarkan sabu seberat 20.67 gram.

”Tersangka M meminta AS 
dan H untuk memesan barang 
sabu seberat 20.67 gram untuk 
dijadikan 40 paket yakni paket 
0,4 sebanyak 30 paket dan 0,8 
sebanyak 10 paket. Setelah di 
jadikan 40 paket, pelaku H 

mengirim ke Lapas Jelekong 
dengan dimasukan kedalam 
dubur, lalu diterima oleh 
warga binaan yang berinisial 
C,”jelasnya.

Jaya menjelaskan, M dan C 
merupakan warga binaan 
Lapas Jelekong. Setelah 
mendapatkan keterangan 
dari AS dan H, pihaknya langs
ung berkoordinasi dengan 
pihak Lapas. Saat  mengaman
kan tersangka C, tersangka M 
melihat dan langsung mem
buang barang bukti 20 gram 
sabu dan telepon seluler ke 
saluran air.

”Polresta Bandung telah 
bekerjasama dengan pihak 
lapas. Oleh karena itu, setelah 
mendapatkan informasi ter
sebut pihak lapas mendapat
kan respon yang baik, dan 
langsung mengamankan C, 
namun tersangka M melihat, 
lalu M membuang barang 
bukti dan telepon ke saluran 
air,” akunya.

Jaya menambahkan, ter
sangka AS dan H saat ini sedang 
diproses. Namun M akan di 
lanjutkan kasusnya dan dip
astikan hukumannya akan 
bertambah. Sedangkan ter
sangka C melanjutkan huku
man yang sebelumnya.

”Tersangka C tidak ditambah 
hukumannya, karena terken
dala barang bukti yang hilang 
karena dibuang oleh M. Se
telah ketahuan akan menge
darkan sabu di lapas Jelekong, 

kedua tersangka tersebut 
langsung di pindahkan ke 
Lapas Banceuy. Para tersang
ka akan dijerat dengan Pa
sal 114 Pasal 113 dan Pasal 
127, dengan anacaman hu
kuman 20 tahun penjara,” 
tegasnya.

Saat ditanyakan apakah ka
bupaten Bandung darurat 
narkoba, Jaya pun menegas
kan, saat ini Kabupaten 
Bandung tidak termasuk da
lam darurat narkoba, namun 
peredaran narkoba ada.

”Kabupaten Bandung tidak 
darurat narkoba, kalau pere
daran ada, tapi kami akan 
sikat habis sampai ke akar
akarnya. Selama tiga Minggu 
ini, kami juga telah menga
mankan 24 tersangka dalam 
18 kasus narkoba,” ungkapnya.

Lebih lanjut Jaya menjelas
kan, karena para mengedar 
sudah masuk ke pelosok 
desa, sehingga pihaknya mela
kukan antisipasi akan mem
buat satgas peredaran obat
obatan daftar G yang beker
jasama dengan Dinkes dan 
BPOM.

”Kami akan melaksanakan 
rapat untuk membentuk 
satgas pengawasan obat
obatan daftar G. Selain itu, 
kami juga akan lebih inten
sif untuk menggelar sosia
lisasi ke sekolahsekolah 
mulai dari tingkat SMP SMA 
dan perguruan tinggi,” pung
kasnya. (yul/rus)

ISTIMEWA

AKP Hasby Ristama 
Kasat Lantas Polresta Bandung

KETERTIBAN

RANCABALI – Minimnya 
inflastruktur transportasi, 
sarana penujang fasilitas 
umum menjadi penyebab 
berkurangnya jumlah kun
jungan wisatawan mancane
gara (Wisman) ke Objek wi
sata di Kabupaten Bandung.

Hal itu dikatakan pengelola 
Objek wisata Emte Higland 
Resort Dede Munir, menurut
nya kurangnya sarana serta 
infrastruktur transportasi yang 
terintegrasi di kabupaten 
Bandung salah satu penyebab 
berkurangnya kunjungan wi
satawan.

Oleh karena itu, pihaknya 
berharap kepada pemerintah 
daerah untuk segera mening
katkan kualitas inflastruktur 
transportasi. Jalan menjadi 
salah satu penunjang trans
portasi, sehingga pelebaran 
akses menuju objek wisata 
bandung selatan perlu se
gera dilakukan.

”Akses jalur menuju objek 
wisata Rancabali, sudah be
rubah status menjadi jalan 
Nasional. Tetapi, pemerintah 
Daerah harus tetap mendorong 
untuk program peningkatan 
jalan itu. Karena  perbaikan 
dan peningkatan jalan ini, 
menjadi kewenangan pemerin
tah pusat,” kata Dede saat 
ditemui di Rancabali, Jumat 
(14/2).

Menurutnya, walaupun Tol 
Soroja telah di buka. Namun 
para wisatawan tetap merasa 
tidak nyaman, kalau berkun
jung ke objek wisata. Pasalnya, 
sering terjadi kemacetan ka
rena minimnya akses menu
ju lokasi wisata.

”Kondisi jalan menuju objek 
wisata belum sebanding lurus 
dengan jumlah kendaraan. 
Sehingga sering terjadi kema
cetan, di sepanjang akses 
menuju objek wisata. Banyak 
wisatawan putar arah ken
daraan, karena waktunya 
bekunjung ke objek wisata 
habis di jalan. Hal itu, salah 

satu penyebab berkurangnya 
jumlah wisatawan,” jelasnya.

Dede berharap Pemerintah 
Daerah segera mengusulkan 
rencana pembangunan infra
struktur jalue menuju objek 
wisata alam yang ada di wi
layah Rancabali kepada Pe
merintah Pusat. Dengan de
mikian, Pemerintah Pusat 
juga dapat melihat per
kembangan pariwisata yang 
ada di Kabupaten Bandung. 
”Segeralah mengusulkan ke
pada Pemerintah Pusat, agar 
ada perkembangan jalan dan 
tidak terjadi kemacetan lagi,” 
kata Dede.

Hal yang sama dikatakan 
Kepala Unit Agro Wisata Ci
walini Ade Yuyun Rahayu, 
menurutnya optimalnya 
sarana inflastuktur diklaim 
bisa mendorong tingkatkan 
jumlah kunjungan wisatawan. 
Oleh karena itu, dirinya ber
harap Pemerintah Daerah 
segera mengusulkan peleba
ran jalan kepada pemerintah 
pusat.

”Saya optimistis kunjungan 
wisatawan ke lokasi objek 
wisata bandung selatan akan 
meningkat drastis kalau jalan 
segera ditingkatkan atau dila
kukan pelebaran. Kalau jum
lah pengunjung meningkat, 
secara otomatis akan mendo
rong meningkatnya penda
patan asli daerah,” akunya.

Menanggapi hal tersebut, 
Bupati Bandung Dadang M. 
Naser mengatakan, pihaknya 
terus melakukan perbaikan, 
peningkatan inflastruktur 
jalan. Sebeb, hal itu menjadi 
program pembangunan pe
merintah Kabupaten Bandung.

”Alhamdulillah wisatawan 
lokal terus meningkat. 
Kami akan berusaha me
ningkatkan pembangunan 
inflastruktur, memang kon
disi jalan akan mendorong 
adanya peningkatan jumlah 
pengunjung wisatawan,” 
pungkasnya. (yul/rus)

Polisi Berhasil Gagalkan 
Peredaran Narkoba Lapas 

ISTIMEWA

BARANG BUKTI: Kasat Narkoba Polresta Bandung, AKP Jaya Sofian (tengah) memperlihatkan barang 
bukti narkoba jenis sabu yang berhasil diamankan dari tersangka.

Minimnya Infrastruktur 
Pengaruhi Jumlah Wisatawan

ISTIMEWA

AKSES WISATA: minimnya sarana inflastruktur jalan menyebab 
kemacetan di akses jalan menuju objek wisata alam Ciwidey, 
tumpukan kendaraan sering terjadi akbitnya kondisi jalan yang kecil.
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25 Tenant Cimahi 
Berburu Ilmu Inkubasi

CIMAHI – Program Inkubasi Digital Kreatif tak 
melulu berhasil menciptakan tenant (kelompok 
kreatif ) yang mandiri. Meski begitu, selama empat 
tahun berjalan output-nya tidak terlalu 
mengecewakan.  

Hal itu disampaikan Wali Kota Cimahi, Ajay 
Muhammad Priatna usai menghadiri acara Kick Off 
Inkubasi Digital Kreatif Tahun 2020 di Cimahi 
Techno Park (CTP), Jalan Raya Baros, Jumat (14/2). 

”Memang belum semua, tapi sejauh ini hasilnya 
menggembirakan malah ada yang bisa capai omset 
miliaran rupiah,” ungakpnya.

Tahun ini, ada 25 tenant yang diisi 150 orang 
terpilih yang bakal mengisi program Inkubasi Digital 
Kreatif 2020 jilid ke-4 itu. Ajay mengatakan, inkubasi 
Digital merupakan program untuk memfasilitasi 
Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelatihan 
selama satu tahun penuh. 

Harapannya, kata dia, mereka bisa 
mengembangkan produk usahanya sehingga bisa 
membangkitkan ekonomi Kota Cimahi.

”Ketertarikan anak muda terhadap program ini 
cukup baik, pesertanya terus bertambah, ini target 
awal kita. Harapannya secara manfaat lebih terasa,” 
terangnya. 

Menurut Ajay, tenant yang diikusertakan dalam 
inkbuasi di CPT tahun ini merupakan hasil seleksi. 
Dalam program ini, kata dia, masing-masing tenant 
bisa mengajukan kebutuhan pendampingan sesuai 
bidang garapan masing-masing.

”Diberi ruang kerja atau co-working space dengan 
perangkat komputer, pendampingan juga beda-beda 
sesuai bidangnya. Intinya, mereka dirangsang untuk 
menjadi kreator usaha,” jelas Ajay.

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan 
Perindustrian (Disdagkoperin) Kota Cimahi Adet 
Chandra menambahkan, sudah ada 25 tenant yang 
menetap di gedung Baros Information Technologi 
Creatif (BITC). Artinya, mereka yang ada di BITC 
masuk kategori tenant yang sudah bagus dan 
mempunyai pangsa pasar produknya. 

”Ini menjadi salah satu bukti keberhasilan program 
inkubasi usaha di Kota Cimahi,” sebutnya.

Menurut Adet, lewat kegiatan tersebut sudah bisa 
menyerap tenaga kerja hingga 330 orang freelance 
dan 130 orang tenaga kerja tetap. Secara teori, lanjut 
Adet, sebanyak dua persen dari peserta 
pendampingan usaha yang diberikan pemerintah 
naik kelas dan sudah terbilang baik. 

”Tahun lalu ada sekitar lima tenant yang 
berkembang dan tiga diantaranya maju. Mudah-
mudahan di tahun ini ada juga yang berhasil, 
melihat konten yang beragam, kami optimis,” 
ujarnya. 

Adet menerangkan, fasilitasi yang diberikan tiap 
tenant pun berbeda tergantung kebutuhan dan daya 
juang masing-masing tenant. 

”Ada yang diberi komputer, ada yang hanya laptop. 
Nanti kita lihat, kalau ada perkembangan bagus kami 
support lagi infrastrukturnya,” pungkas Adet. (mg3/ziz)

ISTIMEWA

BERI SAMBUTAN: Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna memberi 
sambutan diacara Kick Off Inkubasi Digital Kreatif Tahun 2020.

UMKM

Dispangtan Terus 
Berupaya Stabilkan Harga

CIMAHI – Bawang putih 
menjadi komoditas pangan 
paling diburu konsumen da-
lam bazar yang berlangsung 
di selasar gedung B Pemkot 
Cimahi Jalan Demang Hard-
jakusumah, Jumat (14/2).

Hal itu wajar terjadi meng-
ingat harga bawang putih saat 
ini memasuki fase kenaikan 
yang cukup tinggi. Harga ba-
wang pasar tradisional saat 
ini mencapai Rp 60 ribu per 
kilogram (kg), dari harga nor-
malnya Rp 30-40 ribu per kg. 
Sementara di Bazar ini harga 
bawang putih di badrol Rp 52 
ribu per kg.

Kepala Bidang Kabid Pangan 
Dispangtan Kota Cimahi, 
Rini Taihuttu mengatakan, 
untuk penyediaan komoditas 
pangan dalam bazar kali ini, 
termasuk bawang putih, pi-
haknya menggandeng Kontak 
Tani Nelayan Andalan (KTNA) 
Kota Cimahi, Toko Tani In-
donesia, dan Kelompok Wa-
nita Tani (KWT) binaan Dis-
pangtan Kota Cimahi dalam 
kegiatan ini.

”Produk yang dijual disini 
merupakan hasil dari petani. 
Selama ini mereka kebing-
ungan memasarkannya 
kemana. Tadinya kan ke toko 
tani, tapi sekarang sudah tidak 
beroperasi lagi,” klaim Rini.

Dia menjelaskan, tujuan 
diadakannya bazar ini seba-
gai upaya dari pihaknya untuk 
menstabilkan harga. Sebab 
komoditi yang dijual di Bazar 

harganya lebih murah diban-
ding dengan di pasar.

Rini mencontohkan, bawang 
putih dijual dengan Rp 52 
ribu per kg. Lebih murah di-
banding di pasar yang men-
capai Rp 60 ribu per kg. Bawang 
merah dijual Rp 24 ribu per 
kg, sementara di pasar Rp 26 
ribu per kg. Kentang dijual 
Rp 12 ribu, sementara di pa-
sar Rp 19 ribu.

”Untuk sementara kami 
masih menjual komoditi 
sayuran dan buah-buahan, 
serta makanan olahan yang 
dibuat ibu-ibu dari KWT,” 
terang Rini.

Diakui Rini, animo masy-
arakat yang berbelanja ke 
Bazar ini cukup tinggi. Hal itu 
bisa dilihat sejak pagi hari, 
banyak Aparatur Sipil Negara 
(ASN) dan warga terutama 
ibu-ibu yang berbondong-
bondong datang ke Bazar.

”Sejak jam enam sudah 
ramai, karena kebetulan kan 
banyak ibu-ibu yang senam 
disini. Dan yang banyak di-
cari bawang putih, dari 20 
kilogram yang disipakan, 
tinggal 1 kg lagi. Mungkin 
nanti siang juga habis,” ka-
tanya.

Untuk selanjutnya kata Rini, 
pihaknya berencana akan 
mengadakan kegiatan yang 
sama di kelurahan-kelurahan 
yang ada di Kota Cimahi. 

”Tapi belum tahu kelurahan 
mana dulu. Tapi yang jelas 
kita gelar di seluruh kelurahan 
secara bergiliran,” katanya.

Umi Nafingah, Ketua KWT 
Taman Kartika RW 12 Kelu-
rahan Karangmekar, Keca-

matan Cimahi Tengah menga-
ku baru pertama berjualan di 
Bazar. 

”Tadinya kami ngga PD (per-
caya diri) kalau harus jualan 

disini. Tapi berkat dorongan 
dari pihak dinas, kami akhir-
nya mau bergabung,” katanya.

KWT Taman Kartika RW 12 
saat ini tengah mengembang-

kan ternak burung puyuh. 
Mereka mendapat bantuan 
bibit burung puyuh dari Dis-
pangtan Kota Cimahi seba-
nyak 300 ekor.

”Setelah diberi burung 
puyuh, kami mengikuti pe-
latihan cara beternak burung 
puyuh di Sukabumi. Ang-
gota kami ada 30 orang, yang 

ikut pelatihan 10 orang. Al-
hamdulillah ternak kami 
berhasil dan bisa menjual 
ke pasar dan warung,” ung-
kapnya. (mg3/ziz)

Bawang Putih Masih jadi Buruan

ISTIMEWA

ADAKAN BAZAR: Harga bawang pasar tradisional saat ini mencapai Rp 60 ribu per kg, dari harga normalnya Rp 30-40 ribu per kg. Sementara di Bazar ini harga bawang putih di bandrol Rp 52 ribu per kg.

CIMAHI – Retribusi dari 
sektor tera dan tera ulang yang 
dikelola Unit Pelaksana Tek-
nis Daerah (UPTD) Metro-
logi Legal pada Dinas Perda-
gangan Koperasi UMKM dan 
Perindustrian (Disdagko-
perind) Kota Cimahi ditarget-
kan bisa menyumbang ter-
hadap Pendapatan Asli Dae-
rah (PAD) Rp 75 juta tahun 
ini.

Kepala Disdagkoperind 
Kota Cimahi, Adet Chandra 
Purnama mengatakan, retri-
busi dari tera dan tera ulang 
baru dipungut sejak Oktober 
2019. Tepatnya setelah ada 
Peraturan Daerah (Perda) dan 
Peraturan Wali Kota (Perwal).

”Jadi baru bisa ditarik retri-
businya itu tahun lalu karena 
berkaitan dengan Perda. Kita 
targetkan tahun ini Rp 75 
juta,” kata Adet saat ditemui 
di Komplek Perkantoran Pem-
kot Cimahi, Jalan Demang 
Hardjakusumah, Rabu (14/2).

Menurut Adet, target yang 
dicanangkan pihaknya sudah 
berdasarkan pemetaan dan 
evaluasi dari kegiatan sebe-
lumnya. Kemudian juga di-
sesuaikan dengan Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang 
dimiliki.

Penarikan retribusi dari sek-
tor yang dikelola UPTD Met-

rologi Legal itu diatur dalam 
Perda Kota Cimahi Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Retri-
busi Jasa Umum dan Perwal 
Nomor 44 Tahun 2019 tentang 
Tata Cara Pemungutan Ret-
ribusi.

Tahun lalu, PAD yang dida-
pat dari tera dan tera ulang 
dari berbagai kegiatan yang 
berhubungan dengan 
timbangan dan alat ukur di 
Kota Cimahi mencapai Rp 34 
juta. Retribusi kita baru masuk 
ke kas daerah sekitar Rp 34 
juta,” sebutnya. 

Tahun lalu tercatat ada 1.815 
Ukur, Takaran, Timbang dan 
Perlengkapannya (UTTP) yang 
ditera ulang. Rinciannya, 
Timbangan Elektronik (TE) 
ada 764, Timbangan Mekanik 
(TM) ada 260, Anak Timbangan 
(AT) ada 543, Pompa Ukur 
BBM ada 192, Timbangan 
Jembatan ada 43 dan lainnya 
ada 13.

Sementara itu, Kepala UPTD 
Metrologi Legal pada Disdag-
koperind Kota Cimahi, Reni 
Septia Syam menambahkan, 
retribusi dari kegiatan tera 
dan tera ulang berpotensi akan 
terus mengalami peningkatan 
sebab masih banyak potensi 
objeknya yang akan terus di-
gali.

”Kalau potensinya semua 

alat ukur, takar timbang dan 
perlengkapannya yang dipa-
kai dalam transaksi perda-
gangan,” ujar Reni.

Beberapa objek UTTP yang 
ditera dan tera ulang seperti 
volume BBM di SPBU, 
timbangan di pasar. 

”Terus di pabrik ada tim-
bangan jembatan, misal un-
tuk pembelian batu bara juga 
wajib tera ulang,” ujarnya. 

Ditegaskan Reni, trans-
aksi yang menggunakan 
alat ukur wajib dilakukan 
tera ulang setahun sekali. 

Hal itu dalam Perda. Tu-
juannya, untuk mewujud-
kan tertib ukur timbangan 
sesuai standar.

”Setahun sekali minimal ha-
rus ditera ulang. Untuk harga-
nya juga ada di dalam Perda 
itu,” pungkasnya. (mg3/ziz)

Tera Ulang Sumbang PAD Cimahi Rp 75 Juta 

KAB. PURWAKARTA – Wa-
li Kota Cimahi, Ajay Muhammad 
Priatna bersama 26 Kepala 
Pemerintah Daerah se-Jawa 
Barat menghadiri acara Komu-
nikasi Pembangunan Daerah 
(KOPDAR) yang membahas 
program prioritas pembangu-
nan strategis untuk tahun 2021, 
di Istora Jatiluhur, Kabupaten 
Purwakarta, belum lama ini. 

Gubernur Jawa Barat Ridwan 
Kamil dan Wakil Gubernur 
Uu Ruzhanul Ulum pada ke-
sempatan tersebut menyerap 
aspirasi dari 27 pemerintah 
daerah se-Jawa Barat.

Wali Kota Cimahi Ajay Mu-
hammad Priatna dalam kesem-
patan tersebut menyampaikan 
salah satu program prioritas 
pembangunan strategis Kota 
Cimahi diantaranya adalah 
renovasi Stadion Sangkuriang. 

”Sekarang ini masyarakat 
membutuhkan fasilitas olah-
raga yang layak dan juga hu-
bungannya de ngan Persatuan 
sepakbola Ko ta Cimahi (PSKC) 
yang berha sil naik level masuk 
liga dua,” ka ta Ajaya melalui 
siaran tertulis nya.

”Dengan naik levelnya PSKC 
ke liga dua, maka dibutuhkan 

tempat pertandingan dan 
latihan yang memiliki sarana 
prasarana yang memadai,” 
imbuhnya.

Selain revitalisasi Stadion 
Sangkuriang, program strategis 
berikutnya yang disampaikan 
Ajay adalah pembangunan 
rumah sakit daerah agar kua-
litas pelayanan kesehatan di 
daerah Ci mahi membaik. Sebab, 
menurut Ajay rumah sakit dae-
rah di Ko ta Cimahi tidak hanya 
mela yani masyarakat Cimahi 
tetapi juga melayani masyara-
kat Kabupaten Bandung Barat 
dan Kabupaten Bandung.

”Satu lagi program prioritas 
pembangunan strategis Kota 
Cimahi yaitu pembangunan 
Depo Arsip karena penyimpa-
nan arsip di Kota Cimahi mem-
prihatinkan masih disimpan 
oleh masing-masing dinas 
dikarenakan Pemerintah Daerah 
Kota Cimahi tidak memiliki 

depo arsip yang cukup me  ma-
dai,” pungkasnya.(rls/ziz)

ISTIMEWA

TERA ULANG: Petugas dari Metrologi Legal pada Disdagkoperind Kota Cimahi melakukan melakukan 
pemeriksaan atau tera ulang pada timbangan yang digunakan para pedagang.

Ajay Minta Pemprov Bantu Revitalisasi Sangkuriang

SAMPAIKAN 
KEINGINAN: Wali 
Kota Cimahi, Ajay 
Muhammad Priatna 
menyampaikan 
keinginannya 
merevitalisasi 
Stadion Sangkuriang 
kepada Gubernur 
Jawa Barat, Ridwan 
Kamil diacar Kopdar.

ISTIMEWA

 Sekarang ini masyarakat membutuhkan fasilitas 
olahraga yang layak dan juga hubungannya 

dengan Persatuan sepakbola Kota Cimahi 
(PSKC) yang berhasil naik level masuk liga dua.”

Ajay M Priatna
Wali Kota Cimahi



NGAMPRAH- Bupa-
ti Bandung Barat, Aa Um-
bara Sutisna mengatakan 
pihak PT. Jasa Marga sudah 
menyiapkan perbaikan 
dan penataan kembali 
lokasi titik longsor di Kam-
pung Hegarmanah, Desa 
Sukatani, Kecamatan 
Ngamprah, Kabupaten 
Bandung Barat.

Dana yang disiapkan 
untuk rehabilitasi daerah 
terdampak itu berasal 
dari dana CSR PT. Jasa 
Marga yang nantinya di-
pergunakan juga untuk 
membantu perbaikan ru-
mah warga yang tertimbun.

“Kemarin sudah rapat 

dengan Jasa Marga soal 
dampak longsor. Jasa 
Marga dalam dua minggu 
ini siap untuk mengelu-
arkan satu tahun CSR-nya 
untuk memperbaiki ke-
rusakan,” kata Bupati, saat 
ditemui di  Pemkab 
Bandung Barat, Jumat 
(14/2).

Bupati mengatakan, di 
lokasi longsor masyarakat 
tidak harus direlokasi. 
Melainkan harus ada pena-
taan lagi di lokasi tersebut.

Teknisnya, lokasi long-
sor itu seharusnya dibeli 
sebagian oleh pihak PT. 
Jasa Marga. Kemudian PT. 
Jasa Marga diminta untuk 

melakukan perbaikan la-
han dengan penanaman 
tanaman keras.

“Misalnya, dari tiga hek-
tare yang terdampak, di-
beli satu hektare oleh 
Jasa Marga kemudian 
ditanami tanaman keras 
jangan di pakai sawah. 
Kalau di pakai sawah tanah 
sekarang ini yang dipakai 
tol gembur (tanahnya),” 
tuturnya.

Seperti diketahui, tebing 
setinggi kurang lebih 20 
meter, di pinggir Jalan Tol 
Purbaleunyi, mengalami 
longsor hingga menerjang 
10 rumah warga dan 
mengancam 80 rumah 

lainnya di Kampung He-
garmanah, Desa Sukatani, 
Kecamatan Ngamprah, 
Kabupaten Bandung Barat.

Kejadian longsor itu, ter-
jadi pada Selasa (11/2) 
malam, sekitar pukul 19.00 
WIB. Selain menimbun 
rumah warga, material 
tanah pun menimbun per-
sawahan dan kolam ikan.

BPBD KBB mencatat ada 
10 rumah yang tertimbun 
longsor, sementara 80 ru-
mah lainnya terancam. 
Warga terdampak longsor 
saat ini tengah diungsikan 
di masjid sekitar dan tak 
korban jiwa dalam peris-
tiwa tersebut. (mg6/drx)
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Jaksa Masuk Sekolah Berikan 
Edukasi Bagi Para Pelajar

NGAMPRAH- Dinas Pendidikan (Disdik) 
Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyambut 
baik program “Jaksa Masuk Sekolah” yang 
digulirkan oleh Kejaksaan Negeri Bale Bandung. 

Program tersebut diharapkan bisa memberi-
kan pengetahuan lebih bagi para siswa terkait 
dengan berbagai tindakan negatif yang bisa 
terjadi di sekolah.

Kepala Disdik KBB, Imam Santoso mengung-
kapkan, program ini sangat bagus agar wawasan 
dan pengetahuan para siswa tentang berbagai 
penyimpangan yang bisa masuk pada ranah 
hukum.

“Saya harap para siswa yang menjadi peserta 
dari program ini dapat mendiseminasikan 
pengetahuan barunya kepada teman-teman 
lainnya. Penyampaian oleh teman sebaya, 
dimungkinkan akan lebih efektif karena mereka 
memiliki kedekatan lebih dak tidak ada rasa 
canggung,” ujar Imam di Ngamprah, Jumat 
(14/2).

Sosialiasi program tersebut, kata Imam, tidak 
dapat menyentuh langsung seluruh siswa di 
Kabupaten Bandung Barat, karena keterbatasan 
yang dimiliki oleh Disdik dan Kejari Bale 
Bandung.

Sementara itu Kasi Intel Kejari Bale Bandung, 
Tengku Sahroni menjelaskan, bahwa program 
Jaksa Masuk Sekolah merupakan kegiatan rutin 
setiap tahunnya, untuk memberi pemahaman 
dan wawasan terkait dengan berbagai tindakan 
negatif yang bisa terjadi di sekolah.

“Tindakan negatif tersebut akan merugikan 
siswa karena bisa saja harus berhadapan 
dengan ranah hukum. Materi yang disampaikan 
dalam program ini, di antaranya penyalahgu-
naan narkoba, bullying, tindak kekerasan, 
penyimpangan pemanfaatan media sosial, dan 
beberapa materi lainnya,” ujar Tengku.

Tengku berharap, melalui program ini dapat 
meminimalisasi terjadinya tindak penyim-
pangan hukum di sekolah. Apalagi, beberapa 
waktu lalu banyak pemberitaan atau kasus 
tentang hal negatif atau penyimpangan yang 
dilakukan siswa. (mg6/drx)

PENDIDIKAN

ISTIMEWA

Imam Santoso
Kepala Disdik KBB

ISTIMEWA

PROTES WARGA: Pohon pisan ditanam di tengah ruas Jalan Cihampelas-Cililin, kemarin (14/2). Penanaman tersebut sebagai protes warga lantaran jalan yang rusak tak kunjung diperbaiki.

Jalan Rusak, Warga Tanam Pohon Pisang

NGAMPRAH- Jalan kabu-
paten penghubung Desa 
Ciharashas, Kecamatan 
Cipeundeuy dan Desa Pu-
teran, Kecamatan Cika-
longwetan, Kabupaten 
Bandung Barat terkena 
longsor. 

Longsor susulan dari te-
bing setinggi 30 meter 
dengan lebar 600 meter 
terjadi sebanyak tiga kali 
dalam sehari mengakibat-
kan akses jalan masyarakat 
tertutup material tanah 
merah.

Kepala Desa Puteran, 
Yandi Handiana menyebut-

kan, longsor pertama ter-
jadi pada, Rabu (5/2) saat 
itu longsor didominasi 
material tanah dan batu. 
Penanganan menyingkirkan 
tanah dibantu alat berat 
dari proyek pengerjaan ke-
reta cepat didekat lokasi.

“Nah kemarin terjadi lagi 
longsoran di titik sama se-
telah turun hujan, longso-
ran bahkan terjadi tiga 
kali,” kata Yandi saat ditemui  
Jumat (14/2).

Akibat longsoran ini, jalan 
penghubung dua kecama-
tan itu lumpuh karena ma-
terial tanah licin dan 

menutup sebagian bahu 
jalan. “Kemarin warga eng-
gak bisa lewat sama sekali, 
bahaya dan jalan licin,” 
sebutnya.

Mulai pagi tadi upaya 
penanganan mulai dilaku-
kan dengan meminta ban-
tuan alat berat di proyek 
KCIC sehingga siang jalan 
sudah bisa dilalui. 

“Sekarang jalan sudah 
bisa dilalui. Namun tetap 
kami imbau warga agar te-
tap berhati-hati karena saat 
ini musim hujan rawan akan 
terjadinya longsor,” pung-
kasnya. (mg6/drx)

Bencana Longsor Ganggu Akses 
Jalan Penghubung Dua Desa 

ISTIMEWA

BERSIHKAN LUMPUR: Sebuah alat berat saat membersihkan jalan kabupaten penghubung dua desa yang terdampak longsor.

ISTIMEWA

AREA DISTERILKAN: Area longsor di kawasan Kampung Hegarmanah, Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah masih dipasang garis polisi untuk langkah penyelidikan.

Jasa Marga Salurkan CSR Bagi Warga Terdampak

, 

Berada di Kawasan 
Jalur Cihampelas-Cililin

NGAMPRAH- Pengen-
dara motor maupun mobil 
yang melewati ruas Jalan 
Cihampelas-Cililin dihe-
bohkan dengan kebera-
daan pohon pisang se-
tinggi dua meter di tengah 
jalan tepatnya di Jalan Raya 
Cihampelas-Cililin yang 
berlubang, ditambah 
dengan rubbercone ber-
warna oranye di depannya 
agar semakin mencolok 
mata pengendara.

Milasari,27, seorang pe-
gawai minimarket dekat 
lokasi jalan rusak itu men-
gatakan, penanaman po-
hon di jalan tersebut sudah 
ada sejak pagi dia masuk 

kerja. Bahkan tong sampah 
yang ada di tempatnya 
bekerja pun ikut dipakai 
sebagai penanda jalan 
berlubang.

“Tadi pagi (kemarin) su-
dah ada, sekitar jam se-
tengah 7. Karena tong 
sampah kita dipakai, jadi 
diambil lagi. Takutnya 
nanti disangka kita (mi-
nimarket) yang pasang 
pohon pisang di situ,” 
kata Mila saat ditemui di 
tempat kerjanya, Jumat 
(14/2).

Namun sekitar pukul 
14.30 WIB, pohon pisang 
dan segala benda yang 
digunakan untuk menutup 
lubang di jalan rusak akhir-
nya disingkirkan lantaran 
diduga menimbulkan ke-
macetan.

“Tadi sama tukang ojek 
di situ dipindahkan, me-
mang membuat macet 
lumayan parah. Tapi kalau 
enggak ada tanda, kasihan 
motor juga banyak yang 
terjebak di jalan rusak itu,” 
jelasnya.

Usut punya usut, pena-
naman pohon pisang itu 
merupakan bentuk protes 
warga setempat. Pasalnya, 
ruas Jalan Cihampelas-
Cililin yang rusak itu tak 
kunjung diperbaiki pe-
merintah padahal sudah 
menelan banyak korban 
pengendara roda dua. 

“Memang itu warga sini 
yang tanam. Kemungkinan 
dari hari Kamis kemarin 
sudah ada. Kondisi jalan-
nya memang rusak parah, 
jadi warga protes dengan 

cara itu,” tutur Asep So-
bari,40, pengendara ojek 
setempat.

Warga dan pengemudi 
ojek sudah mencoba 
menutupi lubang-lubang 
itu dengan material seada-
nya seperti batu dan pasir 
namun terus tergerus oleh 
air hujan sehingga kem-
bali berlubang.

“Karena tadi macet parah, 
jadi diangkat dulu aja po-
hon pisangnya. Kemun-
gkinan nanti  malam 
ditanam lagi biar enggak 
membahayakan dan se-
bagai tanda aja,” jelasnya.

Menanggapi ramainya 
kabar pohon pisang di 
tengah jalan, Kepala Desa 
Cihampelas, Asep Muly-
adi, mengatakan aksi 
tanam pisang di jalan ber-

lubang itu bukan sebagai 
tanda hati-hati bagi peng-
guna jalan yang melintas.

“Kalau enggak ditandai 
sama pohon pisang, ba-
haya. Lubang tergenang 
air kan tidak terlihat oleh 
pengendara, bisa jatuh. 
Itu hanya tanda aja,” ka-
tanya. 

Kabid Jembatan dan Ja-
lan pada DPUPR KBB, Aan 
Sofyan menerangkan ba-
hwa perbaikan jalan itu 
telah masuk dalam agen-
da kerja tahun 2020 ini.

Pekerjaan masih dalam 
tahap lelang kemungkinan 
mulai dikerjakan pada 
pertengahan taun ini. 

“Masuk tahun ini, seka-
rang masuk tahap persia-
pan lelang,” terang Aan. 
(mg6/drx)



Oknum Guru 
yang Melakukan 
Kekerasan Terhadap 
Siswa SMA 12 Bekasi

BANDUNG - Guberur Jawa 
Barat, Ridwan Kamil, menga-
ku telah memerintahkan Di-
nas Pendidikan (Disdik) Jabar 
untuk menindak tegas oknum 
guru yang melakukan tindak 
kekerasan terhadap siswa SMA 
12 Negeri Kota Bekasi, baru-
baru ini.

“Saya sudah perintahkan 
Disdik dan sudah dilakukan 

yaitu dipecat sudah diber-
hentikan sebagai guru dan 
akan dilakukan penyelidikan 
lebih lanjut masuk narapi-
dana atau tidak, itu sedang 
diteliti,” ucap Emil-sapaan 
akrabnya, di Gedung Sate, 
Kota Bandung, Jumat (14/2).

Emil pun menghimbau, se-
tiap guru agar memperlaku-
kan anak didik layaknya 
anaknya sendiri. Sebab kata 
dia, setiap siswa memiliki 
karakter yang berbeda-beda.

“Kalau sudah punya niat 
profesi sebagai guru, harus 
sabar karena anak-anak itu 
karakternya beda-beda,  ada 
yang motoriknya lebih aktif, 
ada yang pendiam harus 
dengan rasa sayang karena 
murid itu melihat guru se-
bagai orang tua,” bebernya.

“Orang tua di rumah ada-
lah ibu bapak kandun-
gnya orang tua dise-
kolah adalah gurunya 

makanya kalau se-
bagai orang tua 

disekolah dalam 
pendidiknya harus 
dengan kasih 
sayang bukan 

dengan kekerasan,” 
sambungnya.

Selain itu, Emil pun 
meminta kejadian 
tersebut untuk dija-
dikan pembelajaran 
agar kedepannya 

peristiwa seperti itu 
tidak terulang kembali.
“Saya menghimbau su-

paya semua guru menja-
dikan peristiwa ini sebagai 
hikmah dan pelajaran dan 
tentunya yang bersangku-
tan sudah diberikan tinda-
kan tegas dari pemerintah,” 

tandasnya. (mg1/tur)

Pengamat: Tak Miliki 
NUPTK, Sebaiknya 
Diberhentikan  

JAKARTA - Pengamat Pen-
didikan Indra Charismiadji 
mengatakan, guru honorer 
yang tidak punya NUPTK 

(nomor unik pendidik dan 
tenaga kependidikan) tidak 
layak dipertahankan.

Menurut Indra, guru hono-
rer yang tidak punya NUPTK 
berarti tidak berkualitas. Ka-
rena itu, kata Indra, mereka 
sebaiknya diberhentikan.

“Kok ada guru honorer bisa 
tanpa NUPTK, tidak tahu di la-

pangan pada seenaknya saja. 
Jumlah mereka banyak banget 
memang dan mereka memang 
tidak layak,” kata Indra kepada 
JPNN.com, Kamis (13/2). 

Data Kemendikbud menca-
tat, 47 persen dari total 
1.498.344 guru honorer telah 
memiliki NUPTK. Dengan 
kata lain, hanya 708.963 guru 

honorer yang punya NUPTK.
Artinya, lebih banyak guru 

honorer yang belum memiliki 
NUPTK, yakni mencapai 789.381 
orang atau 53 persen dari total 
jumlah guru honorer. 

Ditegaskan Indra bahwa 
para guru honorer tanpa 
NUPTK tersebut tidak layak 
dipertahankan. Mereka ini 

tidak bermanfaat untuk 
pembangunan SDM unggul.

“Guru honorer memang 
tidak bisa menopang SDM 
unggul jadi layak diberhen-
tikan,” tegasnya. 

Indra menceritakan saat 
rapat panja di DPR membahas 
revisi UU Sistem Pendidikan 
Nasional, dirinya dicecar ten-

tang nasib guru honorer. 
Di depan pimpinan dan ang-

gota Komisi X DPR RI, Indra 
mengatakan, harus memilih mau 
membela sekelompok guru ho-
norer yang butuh makan atau 
jutaan generasi penerus bangsa. 

“Saya katakan mana yang 
jadi prioritas kita? Kalau kita 
pilih guru honorer, SDM ung-

gul tidak akan pernah tercapai,” 
ucapnya. 

Kalau untuk masa depan 
bangsa, lanjut Indra, tolong 
pindahkan guru honorer ini 
ke bidang lain yang lebih 
layak. Pendidikan bukan tem-
pat penyerapan tenaga kerja 
yang tidak punya keahlian 
mendidik. (esy/jpnn/tur) 
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TERANCAN DIPECAT: Guru honorer yang tidak 
memiliki NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga 

kependidikan), terancam dipecat.

Setujukah Anda Mayoritas Guru Honorer Dipecat?

BANDUNG-Sekolah Men-
engah Atas Negeri (SMAN) 4 
Bandung kembali menggelar 
Festival Ghifari. Dengan 
mengedepankan nuansa is-
lami, kegiatan tersebut sema-
kin memperkuat citra SMAN 
4 Bandung sebagai sekolah 
religius.

Kepala SMAN 4 Bandung, 
Andang Segara mengatakan, 
festival ini merupakan upaya 
sekolah untuk meningkatkan 
kegiatan positif, khususnya 
di bidang keagamaan. Men-
urutnya, kegiatan tersebut 
sebagai salah satu upaya me-
makmurkan masjid sekolah 
dengan berbagai perlombaan 
islami, sekaligus menjaring 
siswa yang memiliki prestasi 
di berbagai bidang.

“Maka dari itu, kegiatan ini 
dinamakan Festival Ghifari, 
sesuai nama masjid SMAN 4 
Bandung,” ungkapnya saat 
ditemui di sekolah, Jalan Gar-

dujati No. 20, Kota Bandung, 
Jumat (14/2) dilansir dari 
disdik.jabarprov.go.id.

Selain itu, bukan tanpa ala-
san mengapa kegiatan terse-
but dilaksanakan pada per-
tengahan Februari. Adang 
mengungkapkan, kegiatan ini 
untuk menghindari siswanya 
melakukan hal-hal tidak 
bermanfaat, seperti meraya-
kan Hari Valentine.

“Bahasa Sundanya, kita nga-
bebenjokeun. Menghindarkan 
anak-anak dari hal negatif. 
Kegiatan ini juga bagian dari 
pembelajaran dan termasuk 
pendidikan karakter bagi 
siswa,” tambahnya.

Andang pun berterima kasih 
kepada Persatuan Alumni 
SMAN 4 Bandung yang telah 
berkontribusi menjadi dona-
tur dalam pelaksanaan festi-
val tahun ini.

Sementara itu, Kepala Ca-
bang Pendidikan Wilayah VII, 

Endang, menghapresiasi ter-
hadap kegiatan yang dilaku-
kan SMAN 4 Kota Bandunng.

“Acaranya diinisiasi oleh siswa-
siswi SMA 4 yang tergabung 
dalam remaja masjid Ghifari 
serta didukung oleh Pasman 
alumni SMA 4,” kata Endang.

Terkait hari kasih sayang 
menurutnya, bukan hanya di 
tanggal 14 Februai saja, te-
tapi harus dilakukan setiap 
hari. “Kegiatan ini sudah 
menggambarkan sebuah ka-
sih sayang. Kasih sayang itu 
harus dilakukan tiap hari. 
Bukan sekadar perayaan saja,” 
terang Endang.

Pada kesempatan yang sama 
juga dihelat penandatangan 
MoU antara Universitas Mu-
hammadiyah dengan SMA 
yang ada di Kota Bandung. 
Hadir Kepada Disdik Jabar 
Dewi Sartika, sekaligus mem-
buka Festival Ghifari tahun 
2020 kemarin. (tur)

BANDUNG-Kabar baik 
bagi kalian siswa kelas XII yang 
ingin melanjutkan pendidikan 
ke perguruan tinggi. Univer-
sitas Muhammadiyah Bandung 
(UMB) membuka program 
beasiswa untuk 5.000 maha-
siswa baru pada tahun ajaran 
2020/2021.

Sebanyak 5.000 beasiswa 
tersebut akan diberikan ke-
pada seluruh siswa  menengah 
atas (SMA) di seluruh wi-
layah yang ada di Jawa Barat 
(Jabar) pada setiap satuan 
pendidikan. Nantinya, para 
peserta akan mendapatkan 
beasiswa pendidikan sebesar 
50% selama 8 semester penuh.

Wakil Rektor I Universitas 
Muhammadiyah Bandung, 
Wahyu Srigutomo menjelas-
kan, program beasiswa ter-
sebut merupakan upaya UMB 
untuk berkontribusi dalam 
meningkatkan angka partisi-
pasi kasar (APK) pendidikan 
tinggi di Jabar yang masih 
rendah.

“Diharapkan, UMB mampu 
berkontribusi dalam pening-
katan APK ini yang nantinya 
akan meningkatkan juga 
kualitas hidup maupun kese-
jahteraan generasi muda di 
Jabar,” tutur Wahyu dalam 

Rapat Penandatanganan MoU 
antara UMB dengan SMA di 
Kota Bandung yang digelar 
di SMAN 4 Bandung, Jalan 
Gardujati nomor 20, Kota 
Bandung, Jumat (14/2) dilan-
sir dari disdik.jabarprov.go.
id.

Ia menuturkan, pendaftaran 
akan dibuka pada Maret 2020. 
Sedangkan mekanisme se-
cara menyeluruh masih dalam 
tahap penyusunan karena 
masih menerima masukan 
dari berbagai pihak, salah 
satunya dari Dinas Pendidikan 
(Disdik) Jabar. “Intinya, kita 
siap membantu Disdik Jabar 
untuk memberikan kesem-
patan bagi siswa untuk menge-
nyam pendidikan tinggi,” 
tuturnya.

Selain itu, lanjut Wahyu, 
guna meningkatkan kualitas 
pendidikan, UMB pun akan 
berperan sebagai mediasha-
ring resource dalam pembi-
naan dan pengembangan 
mutu di satuan pendidikan.

Ia berharap, UMB bisa men-
jadi pilihan alternatif bagi 
siswa Jabar untuk melanjutkan 
pendidikan dengan warna khas 
UMB, yakni menciptakan lu-
lusan islami dan menjadi tech-
nopreneur. (dsdkjbr/tur)

MALANG-Hari yang mene-
gangkan sekaligus membang-
gakan dijalani Ketua Pengurus 
Cabang (PC) Lembaga Kajian 
dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Nahdlatul 
Ulama atau Lakpesdam NU 
Lamongan, Jawa Timur, Win-
arto Eka Wahyudi. Hal terse-
but terjadi dalam sidang pro-
mosi doktor Pendidikan 
Agama Islam Multikultural di 
Universitas Islam Malang atau 
Unisma, Jumat (14/2) sore.  

Dalam sidang promosi yang 
digelar di ruang seminar Ha-
syim Asy’ari, gedung Utsman 

bin Affan, Lt. 7 Unisma, Eka 
-sapaan akrabnya- menyam-
paikan disertasi yang berjudul 
‘Social Pedagogy Muslim Et-
nis Minoritas: Konstruksi 
Muslim Tionghoa dalam Prak-
sis Pendidikan Islam di Sura-
baya’.  Riset ini menurutnya, 
merupakan upaya dalam 
rangka menguak karakteristik 
atau ciri khas bagaimana et-
nis minoritas mentransmisi-
kan ajaran agama mayoritas 
(Islam, red) di internal komu-
nitasnya.   

“Muslim Tionghoa dalam 
perspektif sosiologis sering 

diatribusikan sebagai entitas 
yang memiliki problem ek-
sistensial, yang diistilah se-
bagai minoritas ganda atau 
double minority” terangnya 
dalam sidang promosi di 
hadapan tim penguji, dilansir 
dari nu.or.id.

Dosen di Universitas Islam 
Lamongan (Unisla) tersebut 
menerangkan bahwa komu-
nitas ini, minoritas dalam hal 
keislaman di etnisnya sen-
diri, dan tetap menjadi mi-
noritas di tengah etnisitas lain 
di Indonesia. Realitas sosial 
inilah yang akhirnya meman-

tik untuk diteliti lebih lanjut, 
tentang improvisasi dan desain 
pendidikan Islam yang dija-
lankan oleh Muslim Tionghoa.   

Dalam risetnya tersebut, Eka 
menemukan bahwa langgam 
pendidikan Islam Muslim 
Tionghoa berhasil memadu-
kan tiga unsur yang saling 
menyempurnakan (takamu-
liyah). Yakni: pengajaran, 
kebudayaan dan kewahyuan. 
Ketiganya berjalan secara 
dialektis-integral, bukan hi-
rarkis-piramidal. Melalui 
jalan ini, Muslim Tionghoa 
ingin terhindar dari paham 

keislaman yang justru mem-
perparah eksistensi sosialnya 
sebagai kelompok minoritas. 
Aktivis Ikatan Pelajar Nahd-
latul Ulama (IPNU) ini me-
nambahkan, bahwa corak 
pendidikan Islam bagi Muslim 
Tionghoa tidak bisa dipahami 
hanya sebatas pengajaran 
(teaching) atau pembelajaran 
semata. Menurutnya, pema-
haman itu justru akan mere-
duksi hakikat pendidikan itu 
sendiri. Pendidikan Islam 
Muslim Tionghoa adalah upaya 
transformasi kebudayaan, 
sehingga transmisi antara 

keilmuan dan nilai-nilai ke-
budayaan berjalan secara 
serentak dalam interaksi aka-
demik.    Dengan model pe-
dagogi sosial, pemeluk Islam 
pada komunitas ini tetap 
bisa mempertahankan back-
ground sosio-kulturalnya. 
Menjadi Muslim yang taat, 
tidak berposisi biner dengan 
menjadi Tionghoa sejati.    

“Keduanya bisa berjalan 
dengan seiring dan harmonis 
tanpa mereduksi satu sama lain. 
Hal ini bisa dilakukan karena 
pendidikan Islam diartikulasi-
kan dengan pandangan hidup 

serta nilai-nilai kebudayaan 
yang berlaku pada etnis Tiong-
hoa,” urai dia.   Menurutnya, 
melalui pemahaman demikian, 
bisa dipahami bahwa nalar 
pendidikan Islam sesungguh-
nya bukan entitas tertutup 
(isolated entity). Ia akan tetap 
mengalami intervensi dari 
konstelasi sosial dan kebu-
dayaan dominanan dimana 
pendidikan Islam itu dijalankan.    

“Dari sinilah kosmopolitanisme 
Islam bertemu dengan ketiong-
hoaan inklusif melalui interaksi 
akademik pendidikan Islam,” 
pungkasnya. (NUOnline/tur) 

Teliti Pendidikan Muslim Tionghoa, Ketua Lakpesdam NU Sabet Gelar Doktor 

Festival Ghifari Perkuat 
Citra SMAN 4 Bandung 

Emil: Sudah Dipecat 
dan Diberhentikan

Andang Segara 
Kepada SMA 4 Negeri Kota Bandung

UMB Siapkan 
5.000 Beasiswa 

ISTIMEWA

SEDIAKAN BEASISWA: Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB) 
menyediakan 5.000 beasiswa untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2020/2021.

Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat
Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat
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Menpora: Selain Ajang 
Ukir Prestasi juga 
Mempererat Persaudaraan

 JAKARTA – Menteri Pem-
uda dan Olahraga (Menpora) 
Zainudin Amali menegaskan 
untuk seluruh pihak agar tidak 
mengkhawatirkan soal kea-
manan dalam perhelatan 
Pekan Olahraga Nasional 
(PON) 2020 di Papua yang 
rencananya dimulai pada 
Oktober, mendatang. Terma-
suk dari gangguan Kelompok 
Kriminal Separatisme Ber-
senjata (KKSB).

Penegasan ini menyusul 
kedatangan Mabes Polri be-
berapa hari lalu ke Papua 
untuk memastikan berapa 
personel yang harus diturun-
kan dari Mabes Polri untuk 
pengamanan atlet, ofisialnya, 
dan tamu undangan pada 
pelaksanaan olahraga empat 
tahunan tersebut.

Kedatangan Kabaintelkam 
Komjen Pol. Agung Budi, Ka-
korlantas Irjen Pol Istiono, dan 
Asops Polri Irjen Pol Herry 
Rudolf Nahak merupakan 
langkah awal pertama untuk 
membuat strategi besar peng-
amanan PON 2020.

Oleh sebab itu, Zainudin 
meminta agar semua pihak 
tidak perlu mengkhwatirkan 
perhelatan tersebut. Menurut-
nya, pihak baik Polri dan TNI 
terus bersinergi untuk menga-
mankan selama pesta olah-
raga tersebut, sekaligus me-
nepis segala kekhawatiran. Ia 

juga meminta agar seluruh 
pihak ikut mendukung men-
sukseskan pesta olahraga 
multi event terbesar di Tanah 
Air tersebut.

”Jangan ada keraguan, jangan 
khawatir, kita sudah saksikan 
langsung ini. Semua unsur, 
kita bertekad untuk sukseskan 
Papua untuk jadi tuan rumah 
PON. Soal pekerjaan yang 
masih jalan, dipastikan se-
suai rencana,” ungkap Zainu-
din di sela-sela kunjungannya 
ke Stadion Papua Bangkit, 
Kamis (13/2) kemarin.

Tak hanya PON Papua 2020, 
Menpora juga sangat optimis 
pelaksanaan Peparnas juga 
berjalan dengan baik dan 
lancar. ”PON sukses kita se-
marakkan. Peparnas juga akan 
ikut sukses tentunya ya, itu 
satu paket. PON dilakukan 
lebih awal. Kita harap ini terus 
kita gaungkan, termasuk juga 
teman-teman media,” jelasnya.

Hal sama dikatakan Pangdam 
Cenderawasih Mayjen TNI 
Herman Asaribab. Menurut 
Jendral Bintang Dua itu, pi-
haknya siap mendukung 
suksesnya penyelenggaraa 
PON dan Peparnas. Untuk hal 
tersebut, ia mengatakan pi-
haknya juga terus bersinergi 
dengan Polri hingga masy-
arakat. ”Jadi, kami TNI-Polri 
siap untuk mengamankan ini. 
Kita sukseskan dan dukung 
kelancaran PON. Setelah PON 
juga kami dukung,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolda Pa-
pua Irjen Paulus Waterpauw 
juga bertekad PON berjalan 
dengan sukses, aman, dan 

nyaman. ”Kami sebagai 
penanggung jawab keamanan 
dan kenyamanan, tentu ing-
in PON berjalan dengan sukses. 
Kami dengan TNI terus ber-
sinergi,” tegasnya.

Selama berada di Papua 
Menpora juga mengunjungi 
GOR Gidi, Kompleks Doyo, 
venue menembak, Istora dan 
Akuatik hingga temapt serta 
akomodasi untuk. Setiap kun-
jungannya, Menpora menge-
cek secara detil sudut ruangan. 
Hal itu dilakukan untuk me-
mastikan proses berjalan 
dengan baik, sehingga atlet 
bertanding dengan nyaman 
dan berlomba untuk ber-
prestasi.

”Progres (pembangunan 
venue) berjalan baik dan se-
suai rencana. Semua kontin-
gen yang datang akan ter-
layani dengan baik, bertanding 
dengan nyaman dan menda-
patkan pelayanan dari tuan 
rumah,” tuturnya.

Dia menambahkan, Papua 
telah berbenah untuk meny-
ambut PON 2020. Progres 
pembangunan venue pun 
sudah berjalan sesuai progres 
yang direncanakan. Oleh ka-
rena itu, Ia berharap PON 2020 
Papua. Selain jadi ajang men-
gukir prestasi, juga menjadi 
ajang silaturahmi untuk mem-
pererat persaudaraan. 

”Satu hal yang saya perlu 
disampaikan bahwa melihat 
dari persiapan yang sudah 
berjalan ini, secara keseluru-
han Papua siap menjadi tuan 
rumah PON Papua 2020,” 
pungkasnya.(fin/tgr)

JAKARTA – Juventus berha-
sil mengimbangi tuan rumah 
AC Milan dalam leg pertama 
semifinal Coppa Italia di San 
Siro, Jumat (14/2). Tim tamu 
butuh satu kartu merah dan 
tendangan penalti demi 
mengimbangi tuan rumah 
1-1. 

Tuan rumah unggul lebih 
dulu melalui Ante Rebic, se-
belum Theo Hernandez diu-
sir karena menerima kartu 
kuning kedua dan akhirnya 
Cristiano Ronaldo menyama-
kan kedudukan melalui titik 
putih.

Hasil itu cukup menjadi mo-
dal positif bagi Juventus yang 
akan bergantian menjamu 
Milan di Turin pada awal Ma-
ret nanti. Terlebih lagi, Milan 
bukan saja hanya kehilangan 
Hernandez di laga kedua, te-
tapi juga Samu Castillejo dan 
Zlatan Ibrahimovic, lantaran 
keduanya menerima kartu ku-
ning dan harus menjalani hu-
kuman akumulasi kartu. 

Milan tampil begitu tajam 
sepanjang babak pertama, 

tetapi kiper gaek Gianluigi 
Buffon tampil gemilang dengan 
menggagalkan peluang Da-
vide Calabria serta Rebic.

Babak kedua Juventus mu-
lai menemukan ritme per-
mainan mereka, tetapi Buffon 
masih jadi penjaga gawang 
yang lebih banyak disibukkan 
untuk menghalau tembakan 
Rebic dan Hernandez. Sayang-
nya, gawang Buffon akhirnya 
kebobolan pada menit ke-61 
ketika ia tak mampu men-
jangkau bola tendangan voli 
Rebic yang menyambut um-
pan silang Castillejo.

Nasib Juventus seperti mem-
baik ketika Hernandez ter-
lambat berusaha merebut 
bola dari penguasaan Paulo 
Dybala dan jegalannya justru 
mengenai kaki pemain Ar-
gentina tersebut, sehingga 
wasit memberikan kartu ku-
ning kedua, mengusirnya 
dari lapangan.

Ketimpangan jumlah pemain 
tersebut dimanfaatkan dengan 
sempurna oleh Juventus, te-
tapi peluang Dybala pada 

menit ke-84 masih melenceng 
di sisi gawang. 

Pada menit ke-88 Ronaldo 
berusaha melakukan ten-
dangan akrobatik dan bola 
mengenai tangan Calabria 
yang wajahnya bahkan tak 
melihat arah datangnya bola, 
tetapi wasit meninjau tayangan 
ulang VAR sebelum mengha-
diahkan tendangan penalti 
untuk Juventus. 

Ronaldo memanfaatkan 
kesempatan itu dengan baik 
memperdaya kiper Gianluigi 
Donnarumma demi meny-
amakan kedudukan. Kedu-
dukan imbang bertahan hinga 
peluit akhir, setelah Miralem 
Pjanic membuang kesempa-
tan untuk membawa Juventus 
berbalik unggul demikian 
juga tembakan penyelesaian 
Franck Kessie terlalu jinak 
untuk diamankan Buffon.  

Opta Paolo mencatat, hasil 
ini sekaligus membuat AC 
Milan mengakhiri sembilan 
kekalahan beruntun melawan 
Juventus di semua kom-
petisi. (ant/jpnn) 

Terindikasi Virus Corona, Seri 
Thailand Terancan Ditunda

JAKARTA – Perhelatan balapan MotoGP 2020 seri 
Thailand yang rencananya akan digelar di Sirkuit 
Buriram, 19-22 Maret mendatang, terancam ditunda 
karena wabah virus corona di negara tersebut.

CEO Dorna Carmelo Ezpeleta, selaku pengelola 
MotoGP mengatakan, pihaknya masih menunggu 
kepastian dari pemerintah Thailand terkait jaminan 
keselamatan. 

”Kami akan tampil di MotoGP Qatar aman dengan 
jadwal 5-8 Maret, karena mereka memastikan tidak 
ada bahaya. Namun, untuk pergi ke Thailand kami 
harus mendapatkan informasi dari pemerintah 
Thailand dan kami menunggu jawaban,” ujar 
Ezpeleta dilansir dari Associated Press.

Menurutnya, MotoGP Thailand merupakan seri 
kedua MotoGP 2020 setelah MotoGP Qatar. Balapan 
di Sirkuit Buriram mengalami perubahan jadwal di 
MotoGP 2020. Seri MotoGP Thailand dipindah 
Dorna ke Maret 2020 dari musim lalu yang digelar 
pada Oktober 2019. 

Dia menjelaskan, Thailand menjadi salah satu 
negara Asia Tenggara yang terkena penyebaran virus 
corona. Dikutip dari Associated Press, hingga hari 
ini, Jumat (14/2), total ada 33 orang yang terkena 
virus corona di Thailand. 

Ezpeleta berharap pemerintah Thailand bisa segera 
memberikan jaminan keselamatan. Jika tidak, maka 
pihak Dorna akan mengubah jadwal MotoGP 
Thailand 2020.

”Semua tergantung pihak pemerintah Thailand, 
apakah kami akan pergi atau tidak, karena 
keselamatan adalah prioritas utama. Jika kami tidak 
bisa pergi Maret, maka kami akan mencari tanggal 
lain. Kami berharap pemerintah Thailand memberi 
kami sesuatu dalam waktu dekat,” terangnya. 

Untuk diketahui, MotoGP Thailand musim lalu 
menjadi seri penentu gelar juara dunia yang diraih 
pembalap Repsol Honda Marc Marquez. (mg8/jpnn)

Penalti Ronaldo, Menghapus 
Kemenangan Rosoneri
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PUPUS KEMENANGAN: Stiker Juventus Cristiano Ronaldo (pegang bola) melakukan selebrasi setelah 
berhasil mencetak gol dar titik putih gawang AC Milan.

PON Papua 
Bebas KKSB

ISTIMEWA

TINJAU STADION: Untuk memastikan kesiapan PON 2020 di Papua, Menpora RI tinjau progres pembangunan venue di beberapa titik di Provinsi Papua.

MOTOGP

SURABAYA – Kegagalan 
penalti Makan Konate ketika 
Persebaya Surabaya melawan 
Bhayangkara FC (12/2), di-
bayar tuntas ketika melawan 
Madura United. Dipercaya 
sebagai kapten, mantan pemain 
Arema FC itu mencetak dua 
gol dan menyumbang satu as-
sist saat Persebaya menang 4-2.

Bertanding di Stadion Gel-
ora Bangkalan, pelatih Per-
sebaya Aji Santoso kembali 
ke pakem lawas 4-3-3. Aryn 
Williams, Makan Konate, dan 
Hambali Tolib mengisi lini 
tengah. Sedangkan di depan, 
David da Silva sebagai ujung 
tombak ditemani Supriadi dan 
Bayu Nugroho.

Konate yang selama pramu-
sim belum kembali ke per-
forma terbaiknya seperti 
membela Arema, tampil lebih 
luwes melawan Madura Uni-
ted. Baru menit ke-12, dia 
sudah membahayakan gawang 
Madura United. Untung, son-
tekannya masih bisa dianti-
sipasi kiper Satria Tama.

Namun, pada menit ke-21, 
Satria Tama tak mampu mem-
bendung sepakan jarak jauh 
Konate yang sebelumnya 
mengecoh bek Jaimerson. 
Setelah keunggulan satu gol 
itu, Persebaya beberapa kali 
terancam oleh serangan Ma-
dura United melalui Greg 

Nwokolo, Brian Ferreira, Al-
berto da Silva Goncalves, dan 
Haris Tuharea.

Namun, kombinasi Rizky 
Ridho dan Arif Satria sebagai 
bek tengah serta Koko Ari di 
bek kanan dan Abu Rizal di 
bek kiri, mampu menahan 
gelombang serangan itu. Per-
forma kiper Rivky Mokodim-
pit juga cukup baik pada 
babak pertama. Dan, pada 
menit ke-45, Konate menam-
bah keunggulan.

Sayang, keunggulan Persebaya 
pada babak pertama itu mema-
kan tumbal. Gelandang asal 
Australia Aryn Williams ter-
paksa ditarik keluar dan digan-
tikan Ricky Kambuaya. Kakinya 
terpincang-pincang saat dita-
rik keluar. Belum diketahui 
seberapa parah cederanya.

Selain Aryn, pada babak per-
tama, pelatih Aji Santoso juga 
mengeluarkan Bayu Nugroho 
dan digantikan Oktafianus 
Fernando. Situasi pada babak 
kedua berbeda. Madura United 
yang tertinggal dua gol tampil 
lebih meneken. Hasilnya, Beto 
Goncalves mencetak gol pada 
menit ke-60.

Namun, hanya berselang 
empat menit, David da Silva 
yang berdiri bebas depan ga-
wang Madura United mence-
tak gol dengan memanfaatkan 
bola muntah dari sepakan Ricky 
Kambuaya. Pada menit ke-66, 
Madura United kembali menge-
jar dengan gol Haris Tuharea.

Namun, pada akhirnya bera-
wal dari sepakan bebas Makan 
Konate pada menit ke-80, tan-
dukan Arif Satria menjebol 
gawang Satria Tama untuk 
kali keempat. Dengan begitu, 
Persebaya menang 4-2 dan 
lolos ke semifinal Piala Guber-
nur Jatim 2020.  (jpc/rus)

JAKARTA – Pebulutangkis 
tunggal putra kedua Indonesia 
Jonatan Christie memastikan 
langkah skuad Merah Putih ke 
semifinal Badminton Asia Team 
Championships atau BATC 2020.

Jojo, panggilan karib Jonatan, 
yang mengayun raket pada 
partai ketiga Indonesia vs 

Filipina di 8 Besar BATC 2020, 
menang atas pemain tuan 
rumah Lanz Ralf Zafra. Pada 
pertandingan di Rizal Memo-
rial Coliseum, Manila, Jumat 
(14/2), Jojo menang 21-11, 
21-14 dalam pertandingan 
berdurasi 29 menit.

Sebelum Jojo, ganda putra 

Mohammad Ahsan/Hendra 
Setiawan dan tunggal pertama 
Anthony Sinisuka Ginting 
sudah menyumbang poin 
untuk Indonesia. Dengan 
kemenangan Jojo, dua partai 
sisa tak perlu dimainkan lagi. 

Kemenangan kedua Merah 
Putih disumbangkan Moham-

mad Ahsan/Hendra Setiawan 
atau yang akrab disebut Daddies. 
Pebulutamgkis Peringkat dua 
dunia itu tak menemui kesulitan 
meladeni perlawanan ganda 
tuan rumah Peter Gabriel Mag-
naye/Alvin Morada, Bisa dibilang 
nyaris tak berkeringat. Daddies 
menang straight game 2-0 dalam 

durasi 20 menit. 
Sebelum Daddies, Anthony 

Sinisuka Ginting juga meny-
umbang poin setelah 
menaklukkan tunggal per-
tama Filipina Ros Leonard 
Pedrosa 21-10, 21-16. Dengan 
keunggulan 3-0 ini, Indonesia 
dipastikan lolos semifinal 

sekaligus mengamankan tiket 
piala Thomas cup.

Di babak semifinal yang akan 
digelar (Sabtu, 15/2-red), In-
donesia yang menyandang 
status juara bertahan akan 
berhadapan dengan pemenang 
dari perempat final antara 
Thailand vs India.

Keberhasilan Indonesia ke 
semifinal BATC 2020 tersebut, 
sekaligus memastikan satu 
tempat di Piala Thomas, yang 
akan digelar di Denmark 
pada Mei mendatang. Ya, 
para semifinalis di BATC 2020 
ini berhak lolos mewakili Asia 
di Thomas Cup. (adk/jpnn) 

Taklukan Tuan Rumah, Indonesia Tembus Semifinal BATC

ISTIMEWA

BERSAING KETAT: Marc Marquez bersaing dengan pembalap lain 
untuk mendapatkan posisi terdepan, di MotoGP seri hailand 2019.

Dua Gol Konate Loloskan 
Persebaya ke Semifinal

TEBUS KESALAHAN: Bintang 
Persebaya Makan Konate 
merayakan golnya ke gawang 
Madura United, berhasil 
mencetak dua gol di Stadion 
Gelora Bangkalan. Seakan 
menebus kegagalan saat 
mencetak penalti.

ISTIMEWA



SURABAYA-Tim Honda 
DBL Indonesia All-Star 
2019 kembali menjalani 
training camp di Surabaya. 
Training camp ini meru-
pakan yang terakhir se-
belum mereka diberang-
katkan ke Amerika Serikat, 
18 Februari nanti. Pada 
hari pertama training 
camp, Senin (13/2) malam, 
tim putra dan tim putri 
Honda DBL Indonesia 
All-Star 2019 kembali 
melakukan latihan. Sete-
lah sekian lama berpisah 
akhirnya mereka kem-
bali dipertemukan dalam 
satu tim untuk menjalin 
kembali chemistry yang 
mungkin sempat hilang 
beberapa waktu.

Selama dua jam, me-
reka melakukan rangka-
ian latihan yang dipimpin 
oleh Coach Athini Mard-
latika El Hassan dan Coach 
Dhimaz Anies. Beberapa 
pemain pun tampak kele-
lahan dan mengalami 
minor injury. Coach Athi-
ni mengatakan, latihan 
untuk skuad putri yang 
berhadapan dengan ‘Su-
rabaya Fever’, Jumat (14/2) 
menitikberatkan conditio-
ning, mengulas pattern 
yang sudah pernah dila-
tih sejak training camp 
pertama serta 
meningkatkan 
kekompakan 
a nt a r  p e -
main.

“Yang pa-
ling susah 
yaitu me-
mastikan 
konsistensi 
f isik ma-
sing-masing pemain, 
karena ada yang baru se-
lesai dari Kejurnas. Jadi 
tim pelatih harus kem-
bali menyesuaikan sistem 
latihan dengan sistem yang 
juga mereka dapatkan di 
Kejurnas ataupun di se-
kolah,” tutur Coach Athi-
ni.

Namun sayang, persia-
pan mereka seolah belum 
cukup. Srikandi Honda 
DBL Indonesia All-Star 
2019 harus mengakui ke-
unggulan Surabaya Fever 
dengan skor akhir 90-33.

Do-
minasi Surabaya Fever 
memang terlihat dari awal 
laga. Skuad yang diper-
kuat oleh beberapa man-
tan pemain All-Star se-
perti Jovita Elizabeth, 
Henny Sutjiono, Annisa 

Widiarni 
dan Su-
miati ini 

pun tampil 
t r e n g g i n a s . 

Tembakan 
tiga angka 
dan drive 
p a n j a n g 

S u r a b a y a 
Fever terus 

menggempur pertaha-
nan putri All-Star. Sura-
baya Fever pun unggul 
cepat di paruh awal laga 
dengan skor 38-14.

Putri All-Star juga men-
coba bermain lebih enjoy 
di kuarter ketiga. Drive-
drive tajam yang dilaku-
kan Evelyn Fiyo dan Bry-
lia Tumanduk juga be-
berapa kali menghasil-
kan angka. Sayang, 
usaha mereka masih 
belum berhasil mengejar 
ketertinggalan skor. Ke-
unggulan 90-33 untuk 

Surabaya Fever bertahan 
hingga akhir laga.

Meski timnya kalah hari 
ini, pelatih putri DBL All-
Star, Rustawijaya tetap 
memberikan apresiasi. Ia 
pun mendapatkan bebe-
rapa catatan penting untuk 
timnya dari laga hari ini.

“Mereka sudah bermain 
dengan semangat apala-
gi lawannya adalah salah 
satu tim basket profesio-
nal. Hanya saja saya akan 
benahi lagi soal teamwork 
dan juga finishing. Teru-
tama untuk para center-
nya,” ujar coach Rusta.

Hal serupa pun juga 
diungkapkan oleh 
pelatih Surabaya 
Fever, Welly-
anto Pribadi.

“Saya rasa 
setiap 

tahunnya tim All-
Star ini mengalami 
peningkatan dari 
segi kualitas in-
dividunya. Ha-
nya saja saya 
melihat variasi 
serangannya 
masih kurang 
dan finishing 
masih perlu 
diperbai-
ki,” ujar-
nya. (*)
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Yang paling susah yaitu memastikan 
konsistensi fisik masing-masing pemain, 

karena ada yang baru selesai dari 
Kejurnas. Jadi tim pelatih harus kembali 

menyesuaikan sistem latihan dengan 
sistem yang juga mereka dapatkan di 

Kejurnas ataupun di sekolah,”

Skor Akhir 90-33, Akui Keunggulan Surabaya Fever

Evaluasi Berharga untuk Tim Skrikandi Honda DBL All-Star

AKUI KEUNGGULAN LAWAN:
Srikandi Honda DBL Indonesia All-Star 2019 harus mengakui keunggulan Surabaya 

Fever dengan skor akhir 90-33 dalam training camp di Surabaya.

Athini Mardlatika
Pelatih Tim DBL All-Star Putri

Jelang Liga 1, Persib Su-
dah Miliki 26 Pemain 

BANDUNG-Pelatih Persib 
Bandung  Robert Rene Al-
berts telah menetapkan 26 
pemain untuk mengarungi Li-
ga 1 2020. Tim yang dijuluki 
Panji Biru itu masih berpelu-
ang untuk menambah pemain 
baru.

Dua minggu jelang kick-off 
Liga 1 2020, Persib memiliki 
23 pemain outfiled dan tiga 

orang kiper. Di lini depan 
Persib memiliki empat orang 
striker berupa Zulham Zam-
run, Beni Oktavianto, Geoff-
rey Castillion dan Wander 
Luiz.

Sementara itu di lini tengah, 
stok pemain Persib lumayan 
menumpuk. Di sana ada 
Dedi Kusnandar, Omid Na-
zari, Gian Zola, Beckham Putra 
Nugraha, Kim Jeffrey Kurnia-
wan, Erwin Ramdani, Abdul 
Aziz, Ghozali Siregar , Esteban 
Vizcarra, Frets Butuan, Febri 

Hariyadi.
Sementara di lini belakang, 

Persib memiliki tiga orang 
stoper Nick Kuipers, Victor 
Igbonefo, Fabiano Beltrame 
yang disokong lima bek sayap, 
yakni Henhen Herdiana, Su-
pardi Nasir Bujang, Mario 
Jardel, Ardi Idrus, Zalnando.

Kendati begitu, Komisaris 
Persib Kuswara S Taryono 
masih membuka peluang 
bagi Persib untuk menambah 
lagi pasukan.

“Nanti untuk menjadi tim 

dari Persib akan diperkenal-
kan, bukan hanya pemain, 
tapi juga sponsor dan jersey 
juga akan diperkenalkan ini 
persiapan yang matang,” 
kata Kuswara, Jumat (14/2) 
dilansir dari sport.detik.com 

“Akan lebih pas pokoknya 
yang penting fokus untuk 
Persib ini biar jelas saat 
launching nanti. Walaupun 
sekarang sebetulnya sudah 
terlihat kan siapa sia-
panya. Karena 
dari Coach 

Robert sudah menyampaikan 
juga,” tambahnya.

Kuswara mengatakan, kalau 
pun ada perubahan dalam 
komposisi skuat saat ini. Ten-
tunya, akan segera diumum-
kan sebelum 29 Februari 
mendatang.

“Persib kan main tanggal 1 
(Mare jadi paling tidak sebe-
lum liga dimulai atau sebelum 
Persib melakoni laga per-
dana. Insya allah akan ada 
rencana agenda launching,” 

ujarnya. (cas/mrp/tur)

Berpeluang Tambah Amunisi
ISTIMEWA

BERPELUANG TAMBAH PEMAIN BARU: Persib Bandung sudah memiliki 26 pemain, namun masih berpeluang untuk menambah pemain baru.

El Loco, Striker Paling 
Ditakuti Kiper 

SOLO-Kiper Persib Bandung, I Made Wirawan, 
secara terang-terangan mengungkapkan sosok 
penyerang yang paling ditakutinya di ajang Liga 
Indonesia. Penjaga gawang kelahiran Gianyar itu 
mengaku takut tiap kali bertemu penyerang 
naturalisasi asal Uruguay, Cristian Gonzalez.

Gonzalez merupakan salah satu penyerang terbaik 
yang berkiprah di persepakbolaan Tanah Air. 
Semenjak tiba di Indonesia pada 2003, penyerang 
yang mendapatkan kewarganegaraan Indonesia 
pada 2010 itu akrab dengan gelar top skor.

Tercatat, Gonzalez pernah menjadi top skor Liga 
Indonesia 2005, 2006, 2007-2008 dan 2008-2009. 
Selain itu, penyerang berbadan gempal itu juga 
sempat menjadi top skor Piala Indonesia 2010. 
Penempatan posisi dan kehebatannya mengubah 
peluang menjadi gol merupakan dua dari sekian 
kelebihan yang dimiliki suami dari Eva Gonzalez 
tersebut.

“Striker yang paling berbahaya menurut saya itu El 
Loco Gonzales. Dia striker yang pintar. Dia selalu 
berada di posisi dan waktu yang tepat. Sehingga kiper 
sulit menghentikannya,” kata Made, Jumat (14/2) 
dilansir dari bola.okezone.com.

El Loco –julukan Gonzalez – sebenarnya sempat 
membela Persib pada 2009-2011. Hanya saja, saat itu 
Made Wirawan masih membela Persiba Balikpapan. 
Baru pada 2012, Made meninggalkan Persiba untuk 
melanjutkan karier bersama Persib.

Saat ini, Gonzalez tercatat membela PSIM 
Yogyakarta, klub yang mentas di Liga 2 2020. 
Meski sudah berusia 43 tahun, keandalan 
Gonzalez dalam mengoyak jala gawang lawan tak 
perlu diragukan. (fmh/tur)
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PALING DITAKUTI: Cristian Gonzalez, merupakan sosok penyerang di Liga 
Indonesia yang paling ditakuti kiper Persib Bandung, I Made Wirawan.
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