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Tangisan Siswa Saat Demo Membela

Nasib Guru yang Melakukan Pemukulan di SMAN 12 Bekasi

Radiasi Serpong
KALAU benar, ini sangat mencoreng ilmuwan kita. 

Bahkan negara kita.
Bagaimana bisa --seperti diumumkan lembaga 

pengawas nuklir Indonesia kemarin --ditemukan 
sumber radiasi nuklir di perumahan di Serpong, 
dekat Jakarta. 

Tepatnya di sebuah tanah kosong di komplek 
perumahan Batan Indah.

Itulah perumahan yang dibangun untuk dibeli 
karyawan yang terkait dengan Pusat Penelitian 
Teknologi (Puspitek) Serpong.

Di kawasan lebih 200 hektar itu ada Badan Tenaga 
Nuklir Nasional (Batan), ada reaktor nuklir skala 

kecil, ada Badan Pengawas 
Nuklir  (Bapeten), ada BUMN 

Industri Nuklir Indonesia 
(PT Inuki), dan ada Institut 
Teknologi Indonesia (ITI).

Tanggal 30 dan 31 
Januari lalu Bapeten 
mencoba alat yang baru 
dibeli. Yakni alat pende-
teksi radiasi.

Sudah menjadi kewaji-
ban Bapeten untuk 

memonitor bocor tidaknya 
reaktor nuklir milik Batan 

di situ.

Oleh: Dahlan Iskan

SELEBRITI

Seorang guru di SMAN 12 Bekasi melakukan 
pemukulan terhadap siswanya. Perbuatan itu 

terekam kamera dan videonya viral. Sekolah 
memutuskan untuk menonaktifkan guru tersebut. 
Namun, para siswa justru melakukan pembelaan: 

“Terima kasih, Pak Idi.”

BANDUNG - Wakil Gu-
bernur Jawa Barat (Jabar), 
Uu Ruzhanul Ulum menga-
jak kepada masyarakat untuk 
ikut proaktif dalam mendaf-
tar sensus kependudukan 
demi tercapainya Satu Data 
Kependudukan Indonesia.

Sebab, kata Uu, kependud-
ukan yang akurat dan mu-
takhir merupakan dasar 
bagi pemerintah untuk mem-
buat perencanaan di berba-

gai bidang pembangunan, 
mulai dari persoalan pen-
didikan, perekonomian, 
kesehatan, hingga program 
sosial.

“Sensus penduduk adalah 
hal penting bagi pemerintah, 
karena kebijakan pemerintah 
baik itu kebijakan pembangu-
nan maupun kebijakan la-
innya bersumber pada jum-
lah penduduk data statistik 
dan juga hasil sensus pen-

duduk itu sendiri,” kata Uu 
di Gedung Sate, Sabtu (15/2).

Dijelaskannya, rangkaian 
Sensus Penduduk (SP)2020 
yakni SP Online berlangsung 
pada 15 Februari hingga 31 
Maret 2020. Sementara Sen-
sus Penduduk Wawancara 
dilakukan pada 1 hingga 31 
Juli 2020 dan di tahap kedua 
dilakukan pencacahan sam-
pel pada Juli 2021.

Pendataan Jumlah Anak 
Eks WNI ISIS Harus Valid

 Baca Radiasi... Hal 2

SURYA BAGUS, Bekasi, Jawa Pos

teman-teman kami itu ingin 
mendisiplinkan anak-anak. Cuma 
caranya aja yang kurang tepat,” 
kata Tri Wahyuni, salah seorang 
guru bimbingan konseling 
SMAN 12 Bekasi.

Tri biasanya ikut menangani 
siswa terlambat. Namun, saat 
kejadian dia menemui tamu 
di lobi sekolah. Sekembali da-
ri lokasi tersebut, pemukulan 
sudah terjadi. Terdapat dua 
siswa yang dipukul Idianto, 
yakni R dan A.

Tak disangka, ternyata ada yang 
merekam kejadian itu. Video 
beredar di media sosial setelah 
di-upload seorang mantan siswa 

yang telah mengundurkan diri 
dari sekolah. Akun Facebook 
yang meng-upload video terse-
but diketahui bernama Dapoy. 

Pemiliknya menerima video 
dari siswa lainnya yang men-
dokumentasikan saat itu.  “Siswa 
Dapoy. Kebetulan sudah bukan 
siswa kami lagi karena mengun-
durkan diri. Ya, mungkin ber-
teman, dari teman-teman yang 
di sini. Yang ngevideo memang 
siswa kami. Kan ada kata-ka-
ta ’untung aing sudah di-DO’ 
kan, ada kata-kata itu (dalam 
caption video unggahan Dapoy, 
Red),” lanjut Tri.

JAM masuk sekolah berbunyi 
tepat pukul 06.45. Entah meng-
apa pada Selasa (11/2) itu ada 
banyak yang terlambat. Seko-
lah menghitung ada 172 siswa. 
Sebanyak 72 di antaranya la-
ki-laki. Berawal dari situ, ratu-
san siswa tersebut menjalani 

pemeriksaan lainnya. Misalnya 
atribut dan kerapian.

Guru Idianto yang dikenal 
mudah terpancing emosi me-
mimpin pemeriksaan. “Saya yang 
mem-back up beliau. Karena 
kami sudah paham karakter 
teman-teman seperti apa. Intinya, 

Marsha Aruan Jajal 
Dunia Tarik Suara 

Longsor Ancam 
Jalur Tol
Upami tiasa mah 
langsung dikerjakeun 
permanen eta lokasi 
longsor supados 
aman jalur tol pak

Polda Selidiki Duga-
an Penimbunan 
Bawang Putih
Tewak pak polisi 
upami atos aya bukti 
penimbunan mah. 
Karunya masyarakat 
harga marahal

SURYA BAGUS/JAWA POS

SAYANG PAK IDI: Siswa SMAN 12 Bekasi, Jawa Barat, berkumpul di lapangan 
meminta sekolah tetap mempertahankan Idianto pada Kamis (13/2). 

JAKARTA- Keberadaan anak-
anak eks WNI ISIS hingga 
kini masih jadi polemik. Ada 
yang menginginkan mereka 
dikembalikan ke Indonesia. 
Alasannya, mereka tidak ber-
salah karena diajak orangtu-
anya. Namun, ada pula yang 
menentang. 

Yayasan Lembaga Bantuan 
Hukum Indonesia (YLBHI) 
meminta pemerintah men-
data secara pasti keberada-
an anak-anak tersebut. “Pe-
merintah harus tahu jumlah 
persisnya. Berapa anak-anak, 

berapa perempuan, dan mo-
tivasinya masing-masing. 
Jika tidak didata dan disiap-
kan penanganannya, hal ini 
justru akan mencerabut 
anak-anak dari sosok orang 
tuanya,” kata Ketua Umum 
YLBHI Asfinawati, di Jakar-
ta, kemarin (16/2).

Bahkan, ada kekhawatiran 
dari Badan Nasional Pen-
anggulangan Terorisme (BN-
PT) keberadaan anak-anak 
itu akan menjadi sel-sel 
terorisme baru. 

ISTIMEWA

CEK DATA: Wagub Uu saat mengecek data program sensus penduduk yang akan digulirkan tahun ini oleh BPS Jabar.

Uu Ajak Warga Sukseskan Sensus Penduduk 

ILUSTRASI:

ANCAMAN DUNIA: Sejumlah anggota ISIS yang berada di 
Suriah terus mengancam berbagai negara di dunia.

 Baca Marsha... Hal 2

 Baca Pendataan... Hal 2

 Baca Nasib... Hal 2

JAKARTA- Marsha Aruan sukses di dunia akting 
lewat sejumlah film, sinetron bahkan FTV. Namun 
kini perempuan 23 tahun itu menjajal peruntungan 
di dunia tarik suara dengan merilis single ‘Jeda’. 
Perilisan lagunya dilaksanakan bertepatan dengan 
Hari Valentine yang jatuh pada hari Jumat (14/2).

Marsha Aruan meluncurkan single ini bukan aji 
mumpung. Dia menyenangi dunia tarik suara sejak 
kecil telah sering bernyanyi bersama sahabat-saha-
batnya di dalam banyak peluang.

Salah satu bantuan yang 
didapat agar Marsha 

Aruan bujang. Namun 
kompilasi dia belum 

mau lantaran tidak 
perlu percaya akan 
kemampuannya 
dalam bernyanyi. 
Sampai akhirnya 
Marsha bertemu 
dengan produser 
musik dan diundang 
untuk mengeluar-
kan single.

Setelah berpikir 
sejenak, ia 
akhirnya 
memutuskan 
untuk terjun ke 
dunia tarik suara 
dengan mengelu-

arkan karya. Dia 
pun menggarap 
lagu Jeda yang 
menjadi debut 
single -nya di 
industri musik 
Indonesia.

BANDUNG- Longsor yang 
terjadi di KM 118+600 Kampung 
Hegarmanah, Desa Sukatani, 
Kecamatan Ngamprah, Kabu-
paten Bandung Barat (KBB) 
mengancam akses Tol Purba-
leunyi seiring dengan tingginya 
intensitas hujan.

Warga terdampak bahkan 

mengaku was-was lantaran 
khawatir terjadi longsor su-
sulan. Longsor tersebut be-
rasal dari tebing setinggi 15 
meter di tepi Jalan Tol Purba-
leunyi KM 118. Diduga rem-
besan air dari genangan di 
seberang tol tersebut mem-
buat tanah jenuh air.

“Jelas masih khawatir, apala-
gi kata pihak geologi (PVMBG) 
masih berpotensi ada perger-
akan tanah kalau hujan turun. 

Jarak material longsor itu paling 
dekat ke rumah saya, hanya 
berjarak 5 meter,” kata Ketua 
RW 04, Wahyu, saat dihubungi 
Jabar Ekspres, Minggu (16/2).

Setelah longsor yang me-
nerjang kampung mereka 
hingga menimbun 2 rumah, 
4 rumah rusak berat, dan 4 
rumah terancam, itu materi-
al sisa longsor masih belum 
dibersihkan.

Untuk mengantisipasi ada-

nya longsor susulan, pihaknya 
meminta agar PT. Jasa Marga 
sebagai pemilik lahan yang 
menjadi titik awal longsor, 
membuat saluran pembuang-
an, penahan tanah (bronjong), 
dan menjebol gorong-gorong 
yang tersumbat.

“Saluran yang ada sekarang 
masih terlalu kecil, jadi tidak 
bisa mengalirkan air dengan 
maksimal. Kalau bronjong 
sudah ada pembicaraan, ka-

tanya senin mau dibuat. Tapi 
paling penting itu gorong-go-
rong yang tersumbat harus 
dijebol, jadi genangan di sawah 
bisa mengalir ke saluran di 
bawah,” jelasnya.

Saat ini sebagian warga su-
dah ada yang kembali ke ru-
mah masing-masing dan 
beraktivitas seperti biasanya. 
Namun ada juga yang masih 
bertahan di rumah kerabatnya.

Longsor Ancam Jalur Tol
Jasa Marga Lakukan 
Penanganan Darurat

Polda Selidiki Dugaan Penimbunan Bawang Putih
ISTIMEWA

JUAL BAWANG: Seorang pedagang di pasar tradisional saat berjualan kebutuhan pokok masyarakat salah satunya bawang putih yang harganya menembus Rp. 60.000

BANDUNG- Dugaan penim-
bunan 150 ton bawang putih 
impor di salah satu gudang 
di Kabupaten Karawang ten-
gah diselediki oleh 

Polda Jawa Barat melalui 
Satgas Pangan. Penyelidikan 
tersebut guna memastikan 
termasuk kategori penimbu-

nan atau tidak.
Kabid Humas Polda Jawa 

Barat, Kombes Pol Saptono 
Erlangga menyebutkan, po-
lisi masih mendalami serta 
mempelajari penemuan 
tersebut. Sebab, jangka wak-
tu untuk distribusi bawang 
putih tersebut masih memi-

liki sisa waktu hingga akhir 
Februari.

“Kita masih harus selidiki 
dan pelajari lebih dalam kare-
na untuk sisa stok sampai saat 
ini ada 150 ton bawang putih 
dan memang izinnya hingga 
Februari 2020,” kata  Erlangga, 
Minggu (16/2) dilansir RM-

OLJabar.com.
Erlangga mengatakan, sejauh 

ini perusahaan yang meny-
impan bawang putih 150 ton 
di Kabupaten Karawang itu 
memiliki izin distribusi di Jawa 
Barat dan Lampung.

“Memang untuk PT ini kan 
memiliki kuota untuk pen-

distribusian seluruhnya ada 
sekitar 24 kontainer kali 30 
ton lah, sekitar 700 ton se-
kian. Nanti itu didistribusi-
kan untuk Jawa Barat 90 
persen, kemudian untuk 
Lampung 10 persen,” kata 
Erlangga.

ISTIMEWA

LOKASI LONG-
SOR: Dua orang 
saat menun-
jukkan lokasi 
longsor di 
Desa Sukatani, 
Kecamatan 
Ngamprah, KBB 
tepatnya di KM 
118+600.

 Baca Polda... Hal 2

 Baca Longsor... Hal 2

 Baca Uu... Hal 2



“Untuk yang rumahnya ru-
sak parah itu masih bertahan 
di saudara dan tetangga. Ada 
sekitar 6 KK (kepala keluarga) 
yang belum pulang. Sebagian 
sudah pada pulang ke rumah 
masing-masing. Tapi kalau 
hujan biasanya langsung pin-
dah lagi, mungkin trauma,” 
bebernya.

Sebagai langkah berjaga-ja-
ga, kaum pria dibantu bha-
binkamtibmas, bhabinsa, dan 
pihak BPBD rutin melakukan 
patroli malam melihat kon-
disi lokasi longsor.

“Setiap malam kita ronda, 
berjaga di dekat sawah yang 
longsor kemarin. Apalagi mu-
sim hujan seperti ini, biasanya 
siap memberikan tanda kalau 
ada bahaya juga,” terangnya.

Sementara, pihak PT. Jasa 
Marga mengklaim telah me-
masang dolken atau cerucuk, 
karung pasir, dan memasang 
terpal untuk menutupi bibir 
longsor di titik longsor. 

Penanganan sementara itu 
juga melibatkan tim ahli kon-
traktor dan konsultan tol un-
tuk menangani longsor yang 
menerjang permukiman di 
Kampung Hegarmanah.

General Manager Jasa Mar-
ga Cabang Purbaleunyi, Pra-
tomo Bimawan Putra, meng-
atakan, untuk sementara ini 
telah dilakukan pengujian 
sondir pada area longsoran 
untuk mengetahui karakte-
ristik tanah.

“Selanjutnya ada penanga-
nan lereng dengan melakukan 
perkuatan menggunakan 
boredpile dan retaining wall 
untuk menstabilkan kondisi 

lereng, serta melakukan pe-
nataan saluran air dan per-
baikan saluran irigasi,” kata 
Pratomo melalui keterangan 
tertulisnya, Minggu (16/2).

Selain itu, PT Jasa Marga ber-
sama PT Jasa Marga Tollroad 
Maintenance, dibantu Ditjen 
Bina Marga dan BBWS Citarum, 
Kementerian PUPR serta Tim 
Ahli telah menyusun rencana 
penanganan baik untuk pen-
anganan sementara maupun 
untuk penanganan permanen.

“Di antaranya pengujian 
tanah, pemasangan, bored-
pile hingga penyediaan she-
etpile, baja dan alat pancang-
nya sebagai alternatif pen-
anganan jika terjadi kondisi 
darurat,” katanya.

Untuk mengurangi genangan 
di sawah, pihaknya mengguna-
kan lima buah pompa dengan 
kapasitas total 450 liter detik 

dan pembersihan material 
lumpur untuk normalisasi sa-
luran dengan mengoperasikan 
tiga unit ekskavator.

Hal tersebut dilakukan un-
tuk membersihkan sedimen-
tasi yang menghambat salu-
ran gorong-gorong.

Hingga saat ini, kata Prato-
mo, penanganan longsor ju-
ga dilakukan secara kompre-
hensif dengan mengantisipa-
si genangan yang tepatnya 
berada 8 meter dari Ruang 
Milik Jalan (Rumija) KM 
118+600 Arah Bandung.

“Sementara untuk rencana 
perbaikan jangka panjang 
akan dilakukan penataan 
pada saluran drainase ter-
sebut,” terangnya.

Direktorat Lalulintas Polda 
Jabar mengimbau masyarakat 
yang akan mengarah ke Ja-
karta dengan menggunakan 
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Wakil Kepala Sekolah Bidang 
Humas Irna Tiqoh menyam-
paikan, di sekolahnya siswa 
paling lambat masuk pukul 
06.45. Toleransi diberikan 15 
menit. Bukan hanya siswa, 
guru juga tidak diperkenankan 
masuk sekolah setelah pukul 
07.00. Mereka baru boleh ma-
suk pada jam pelajaran kedua.

Setelah viral dan menjadi 
perhatian publik, Idianto te-
rancam dipindahtugaskan, 
bahkan diberhentikan. Seha-
ri setelah kejadian dia sudah 
dinonaktifkan dari jabatannya 
sebagai wakil kepala sekolah 
bidang kesiswaan. Kasus ter-
sebut juga membuat wakil 
wali kota Bekasi dan Dewan 
Pendidikan Kota Bekasi serta 
perwakilan Dinas Pendidikan 
(Dispendik) Provinsi Jawa 
Barat datang mengunjungi 
sekolah pada Kamis (13/2).

Menurut perwakilan sekolah, 
Idianto memang melakukan 
pemukulan terhadap dua 
siswa. Sangat mungkin dia 
tersulut emosi saat menda-
pati siswa masih santai meski 
sudah tahu terlambat masuk. 
Selain itu, ada beberapa atri-
but mereka yang tidak lengkap.

Ketua Dewan Pendidikan 
Kota Bekasi Ali Fauzie men-
jabarkan bahwa pihaknya 
telah bertemu dengan kepa-
la sekolah dan dewan guru. 
Pihaknya menilai perlu dilaku-
kan pembinaan terhadap 

guru yang bersangkutan.
Soal pemindahan Idianto, 

kata Ali, itu kewenangan Dis-
pendik Jawa Barat. ”Ya, mu-
dah-mudahan sesuai harapan 
orang tua, kita juga semua,” 
lanjutnya.

Di tengah kunjungan ber-
bagai pihak ke sekolah, para 
siswa menyuarakan penda-
patnya. Mereka berkumpul 
di lapangan sekolah. Mereka 
menjerit dan menangis his-
teris meminta sekolah tetap 
mempertahankan Idianto.

Para siswa juga membawa 
spanduk. Isinya bermacam-ma-
cam, tapi tujuannya sama. 
Membela Idianto. Para siswa 
itu menyatakan tak keberatan 
dengan pola didik Idianto. Me-
reka senang dengan sosok 
guru yang tegas menegakkan 
kedisiplinan tersebut.

Tulisan para siswa antara 
lain adalah “Kami Siswa-Siswi 
SMAN 12 Cinta Guru Mendi-
dik,” ”Pak Idi Tak Bersalah”, 
dan ”Terima Kasih, Pak Idi”. 
Para siswa itu bahkan meny-
ampaikan maksudnya lewat 
petisi di change.org dengan 
judul Jangan Mutasi/Menonak-
tifkan Pak Idi. Sampai tadi 
malam petisi sudah ditanda-
tangani 574 akun. Para siswa 
yang meminta namanya tak 
disebutkan juga mengakui 
bahwa merekalah yang ber-
salah karena terlambat. Me-
reka memahami jika guru yang 
biasa mereka panggil Pak Id 
itu memiliki tujuan baik.

Kepala Bidang (Kabid) Gu-

ru dan Tenaga Pendidikan 
Disdik Jawa Barat, Asep Su-
hangga mengatakan bahwa 
pihaknya sudah bertemu 
dengan Kadispendik Jabar. 
Dia mengaku menemukan 
beberapa fakta penyimpang-
an terhadap situasi yang ter-
jadi di sekolah.

Salah satunya ketika kum-
pulan siswa histeris menahan 
Idianto, sementara pihak 
sekolah dan orang tua murid 
justru setuju Idianto dipin-
dahtugaskan. ”Sudah kami 
dapatkan dengan kondisi hal-
hal yang sifatnya anomali itu 
tadi. Ketika ada yang siswanya 
histeris itu menjadi bagian 
dari pertimbangan kami,” 
terangnya.

Asep menilai ada sikap Idi-
anto yang mampu membuat 
siswa senang. Dia dianggap 
memiliki ketegasan dan mam-
pu memberi semangat para 
siswa. Namun, faktanya, Idi-
anto melakukan kekerasan. 
”Apa pun alasannya, sulit 
untuk dikatakan tindakannya 
bagian dari pembinaan ter-
hadap siswa,” tegasnya.

Irna Tiqoh mengatakan, 
untuk masalah sanksi, seko-
lah masih menunggu SK. 
Tindakan yang sudah dilaku-
kan adalah menonaktifkannya 
sebagai wakil kepala sekolah 
bidang kesiswaan. Irna 
mengungkapkan bahwa Idi-
anto memiliki cara mengajar 
yang menarik. 

Dia juga sering menulis ar-
tikel dalam bidang ilmunya, 

yakni geografi dan sosiologi. 
Idianto juga dikenal sangat 
peduli terhadap tata tertib 
sekolah. Hanya, sosoknya 
memang temperamental. Saat 
kejadian itu Idianto sudah 
meminta maaf kepada ratusan 
siswa terlambat yang masih 
berkumpul di lapangan.

Wakil Wali Kota Bekasi Tri 
Adhianto menyampaikan 
bahwa pihaknya akan me-
nyiapkan berita acara dan 
sanksi jika dipastikan ada 
perbuatan yang kurang ba-
ik oleh Idianto. Menurut Tri, 
sistem pemberian sanksi 
harus lebih diarahkan ke hal 
yang lebih mendidik. Misal-
nya memberikan pekerjaan 
rumah tambahan. Selain itu, 
ada sistem scoring atau pe-
nilaian. ”Untuk hukuman 
fisik, hal itu perlu sangat 
dihindari,” tuturnya.

Namun, harapan para siswa 
tersebut rupanya tak terkabul. 
Gubernur Jawa Barat Ridwan 
Kamil telah memerintah Dis-
pendik memberhentikan 
Idianto sebagai guru di seko-
lah itu. ”Juga akan dilakukan 
penyelidikan lebih lanjut, 
masuk ranah pidana atau ti-
dak, itu sedang diteliti,” kata 
Ridwan di Gedung Sate.

Menurut gubernur, seorang 
guru harus sabar dalam men-
jalani profesi. Setiap anak 
memiliki karakter berbeda. 
Menghadapinya mesti juga 
penuh kasih sayang karena 
guru adalah pengganti orang 
tua di sekolah. (*)

Sementara itu, Kepala Bidang 
(Kabid) Perdagangan Dalam 
Negeri pada Disperindag Ja-
bar, Eem Sujaemah menga-
takan, aturan hukum bagi 
pengusaha yang melakukan 
penimbunan diatur dalam 
pasal 107 Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan.

Pasal 107 Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 2014 tentang 
Perdagangan dijelaskan bahwa 
pelaku usaha yang menyim-
pan barang kebutuhan pokok 
dan/atau barang penting da-
lam jumlah dan waktu terten-
tu pada saat terjadi kelang-
kaan barang, gejolak harga, 
dan/atau hambatan lalu lin-

tas perdagangan barang se-
bagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak 
Rp 50 miliar.

Pada Pasal 29 ayat (1) un-
dang-undang tersebut juga 
dijelaskan bahwa pelaku usa-
ha dilarang menyimpan barang 
kebutuhan pokok dan/atau 
barang penting dalam jumlah 
dan waktu tertentu pada saat 
terjadi kelangkaan barang, 
gejolak harga, dan/atau ham-
batan lalu lintas perdagangan 
barang.

Ia menegaskan, pada ayat 
(2) dijelaskan Pelaku Usaha 
dapat melakukan penyim-
panan barang kebutuhan 
pokok dan/atau barang pen-

ting dalam jumlah dan wak-
tu tertentu jika digunakan 
sebagai bahan baku atau 
bahan penolong dalam pro-
ses produksi atau sebagai 
persediaan barang untuk 
didistribusikan.

“Barang kebutuhan pokok 
untuk hasil pertanian meli-
puti beras, kedelai bahan baku 
tahu dan tempe, cabai dan 
bawang merah,” ungkapnya.

“Sedangkan barang kebu-
tuhan pokok hasil industri 
meliputi gula, minyak goreng 
dan tepung terigu. Kemudian 
barang kebutuhan pokok ha-
sil peternakan dan perikanan 
ialah daging sapi, daging ay-
am, telur ayam dan ikan segar,” 
tambahnya.

Pakar Ekonomi dari Univer-
sitas Pasundan (Unpas) Ban-

dung, Acuviarta Kartabi me-
nilai, Satgas Pangan memang 
harus meningkatkan peng-
awasan terhadap potensi 
penimbunan kebutuhan po-
kok masyarakat yang dilaku-
kan oknum.

Acu juga mengapresiasi tin-
dakan Satgas Pangan Jabar 
menyelidiki temuan penim-
bunan bahan pokok di Ka-
rawang, serta perusahaan 
lain yang berpotensi meny-
impan dalam jumlah sangat 
besar, dan lebih optimal mem-
berantas mafia atau spekulan 
kebutuhan pokok.

“Karena cara kita untuk 
memperbaiki kesejahteraan 
konsumen itu bukan hanya 
menaikan upah mereka tapi 
ialah bagaimana menstabilkan 
harga,” tandasnya. (bbs/drx)

Sehingga perlu langkah de-
radikalisasi. “Ini sebetulnya 
yang perlu dipikirkan. Baga-
imana tumbuh kembang anak-
anak itu. Siapa yang nanti 
mengurus, dan lain-lain,” 
imbuhnya. 

Asfinawati meminta kebe-
radaan anak-anak tersebut 
didata secara pasti. Termasuk 
kesiapan langkah penanga-
nannya. Seperti deradikali-
sasi, konseling, dan lain se-
bagainya.

Sebelumnya Menkopolhu-
kam Mahfud MD menyam-
paikan pemerintah sudah 
memutuskan tidak memu-
langkan WNI yang terlibat 
jaringan ISIS. Mahfud men-
jelaskan keputusan tersebut 
karena pemerintah ingin 
memberi rasa aman kepada 
267 juta rakyat Indonesia di 
Tanah Air dari ancaman tin-
dak terorisme. Namun, kata 
Mahfud, jika terdapat anak-
anak dengan usia di bawah 
10 tahun yang termasuk teroris 
lintas batas itu, pemerintah 
akan mempertimbangkan 

untuk memulangkannya.
Sementara itu, Ketua MPR 

RI Bambang Soesatyo (Bam-
soet) meminta pemerintah 
harus benar-benar memper-
timbangkan secara matang. 
Diperlukan strategi dan per-
siapan yang benar-benar te-
rencana. “Mulai dari pihak-pi-
hak yang akan bertanggung 
jawab dalam pemulangan 
tersebut maupun kebutuhan 
yang diperlukan untuk dera-
dikalisasi bagi anak-anak itu,” 
kata Bamsoet.

Selain itu, pemerintah perlu 
melakukan upaya-upaya se-

suai prosedur peraturan yang 
berlaku untuk memulangkan 
mereka. Terutama untuk men-
cegah masuknya paham radi-
kalisme di Indonesia.

Politisi Partai Golkar itu 
mendorong Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme 
(BNPT) untuk melakukan 
pengawasan dan rehabilitasi. 
“Perlu diberikan sosialisasi 
terhadap bahaya terpapar 
pengaruh radikalisme dan 
terorisme, serta menanamkan 
kembali nilai-nilai Pancasila 
dan sikap cinta tanah air,” 
pungkasnya. (fin/drx)

Gubernur Instruksikan Pemberhentian Idianto 

150 Ton Tersimpan di Gudang Karawang

Motivasi Pulang ke Tanah Air Harus Diselidiki

 LONGSOR
Sambungan dari hal 1

Polisi Imbau Gunakan Jalur Alternatif

Umur reaktor itu sudah 40 
tahun. Tapi belum bisa dika-
takan tua untuk usia sebuah 
reaktor. Hanya teknologinya 
yang sudah agak ketinggalan.

Daerah yang diperiksa alat 
itu meliputi sekitar stasiun 
kereta api Serpong, ITI, Pus-
pitek, dan sekitarnya. 

Semuanya aman. Tidak ter-
deteksi adanya radiasi. 

Tapi ketika membawa alat 
itu ke komplek perumahan 
Batan Indah muncullah tan-
da: ada radiasi di situ.

Ini sebuah keanehan yang 
menggelikan. 

Di sekitar reaktor sendiri 
tidak ditemukan adanya ra-
diasi. Justru di perumahan 
yang jauh terdeteksi radiasi. 
Jarak Batan Indah dengan 
reaktor itu sekitar 3 kilometer. 

Ini sungguh lelucon yang 
menjengkelkan. Terutama ba-
gi kita yang concern bahwa nuklir 
adalah masa depan kita.

Ambyar!
Ketika alat pendeteksi itu 

dibawa keliling di Batan Indah 
ditemukanlah titik pusat ra-
diasi. Di situlah sumber radi-
asi itu: di sebuah tanah kosong 
di sela-sela rumah.

Di situlah sinyal terkuat 
radiasi muncul: di dalam 
tanah di situ.

Bapeten pun melakukan 
penggalian. Di situlah terku-
bur benda-benda yang pernah 
berhubungan dengan produk 
nuklir.

Kelihatannya itu bukan ku-
buran baru. Tapi tidak dike-
tahui sudah berapa lama 
terkubur di situ. 

Kalau pun ada orang yang 
sudah terkena radiasi juga 
belum diketahui sudah ber-
apa lama terkenanya. 

Demikian juga pohon-pohon 

di sekitarnya. Terutama pohon 
buah: sudah berapa tahun 
mengisap radiasi dari dalam 
tanah itu.

Bapeten sudah benar: pri-
oritasnya adalah mengatasi 
persoalan dulu. Bapeten se-
gera memasang pita kuning 
di sekeliling lokasi itu. Agar 
tidak ada orang yang mema-
suki tanah kosong tersebut. 

Langkah berikutnya: meng-
ambil tanah yang sudah terpa-
par radiasi. Tanah itu dimasuk-
kan drum berpenutup rapat.

Sampai kemarin sudah ter-
kumpul 52 drum tanah yang 
bisa diamankan. Yakni drum 
berukuran 100 liter. 

Hasil deteksi terakhir Sabtu 
kemarin menyebutkan radiasi 
di situ sudah berkurang 30 
persen. Masih diperlukan 20 
hari lagi untuk menghilangkan 
semua itu.

Setelah ini barulah dicari 
jawaban atas banyak perta-
nyaan berikut ini:

Bagaimana ceritanya sumber 
radiasi itu bisa sampai di situ.

Sudah berapa lama di situ.
Berapa orang dan berapa 

pohon yang sudah terpapar 
di luar batas yang diperbole-
hkan.

Dugaan saya: ada orang yang 
mencuri produk nuklir.

Kalau yang dicuri itu senja-
ta nuklir tentu sudah seperti 
di film Hollywood. Tapi, di 
Serpong, kan tidak pernah 
dibuat senjata nuklir.

Yang pernah dibuat di Ser-
pong adalah radio isotop. 
Yakni nuklir untuk kedokteran. 
Yang bisa dipakai untuk men-
deteksi kanker itu.

Maka, apakah ada yang men-
curi radio isotop? 

Sungguh pertanyaan yang 
tidak sampai hati dikemuka-
kan. Sekaligus bikin malu 
bangsa: masak iya sih sampai 

ada yang mencuri produk 
nuklir?

Korupsi Jiwasraya saja sudah 
sangat memalukan. Tapi kan 
masih tergolong biasa: ahli 
keuangan mencuri uang.

Tapi mencuri nuklir? Peng-
arang novel pun tidak akan 
pernah punya ide cerita fiksi 
seperti itu.

Dan ini bukan fiksi.
Berarti, pencurinya orang 

dalam. Jangan-jangan yang 
tinggalnya juga di peruma-
han itu!

Orang dalam mana?
Tidak mungkin orang Ba-

peten. Tidak mungkin orang 
Batan. Tidak mungkin orang 
ITI.

Tidak mungkin Benny Tjo-
krosaputro.

Ups... Ia kan orang luar.
Yang sangat mungkin adalah: 

ia orang BUMN.
Tinggal dicari tahu: Kapan? 

Tahun berapa?
Jangan-jangan sewaktu saya 

menjadi menteri BUMN!
Saya begitu sedih membaca 

siaran pers Bapeten kemarin.
Ini pasti menjadi berita du-

nia --khususnya dunia nuklir. 
Kok ada produk nuklir bisa 
dicuri! Betapa bobrok kita ini.

Lantas, bagaimana kita bisa 
mendapat izin internasional 
di bidang niklir kalau mereka 
tahu kelakuan orang kita se-
perti itu?

Mereka pasti mempertany-
akan: bagaimana dunia bisa 
aman kalau Indonesia diberi 
ijin nuklir? Apakah bisa dip-
ercaya untuk menjaganya 
dengan baik?

Jiwasraya telah begitu kuat 
memukul diri kita. Pencurian 
produk nuklir ini begitu dalam 
memukul batin kita.

Itu kalau benar ada pencu-
rian. Dan rasanya benar! 
Mungkin. (dahlan iskan)

“Inilah keharusan bagi masy-
arakat untuk mendukung 
pelaksanaan hajatan besar 
bangsa ini. Karena kunci ut-
ama kesuksesan Sensus Pen-
duduk 2020 adalah partisipa-
si dari seluruh elemen bangsa,” 
jelasnya.

SP online lanjutnya, dilaku-
kan dengan cara mengak-
ses sensus.bps.go.id. Terus 
masyarakat tinggal mema-
sukkan Nomor Induk Kepen-
dudukan (NIK) dan Nomor 
Kartu Keluarga (KK) dan klik 
‘Cek Keberadaan’. Setelah 
membuat password dan ma-
suk, akan mulai mengisi se-
jumlah pertanyaan.

“Terdapat 21 pertanyaan 
dasar seperti nama lengkap, 
alamat, pekerjaan, pendidi-
kan, dan perumahan. Sete-
lah menjawab pertanyaan 
terkait data keterangan in-
dividu dan perumahan, 
masyarakat dapat mengirim-
kan dan mencetak (unduh) 

bukti partisipasi dalam SP 
Online,” lanjutnya.

Bagi masyarakat yang belum 
mengikuti SP Online, akan 
didatangi petugas sensus yang 
melakukan SP wawancara 
pada Juli mendatang.

“Harapan kami kepada 
seluruh masyarakat harus mau 
disensus, harus proaktif. Kare-
na manfaat data kependud-
ukan hasil dari Sensus Pen-
duduk 2020 ini sangat strate-
gis,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPS 
Provinsi Jabar Dody Herlando 
menuturkan, SP Online mer-
upakan hal yang pertama 
kali digelar dalam sejarah 
Indonesia. Sensus Penduduk 
ini menggunakan metode 
kombinasi dengan meman-
faatkan data Dukcapil sebagai 
data dasar (prelist).

Dody menambahkan, SP 
2020 menjalankan amanah 
Undang-undang No. 16 Tahun 
1997 tentang Statistik serta 
rekomendasi PBB kepada 
seluruh negara untuk meny-

elenggarakan sensus minimal 
satu kali setiap 10 tahun.

“Hal ini menjadikan SP 2020 
sebagai salah satu implemen-
tasi dari Perpres No. 39 Tahun 
2019 tentang Satu Data Indo-
nesia dan Perpres No. 62 Ta-
hun 2019 tentang Strategi 
Nasional Percepatan Admi-
nistrasi Kependudukan untuk 
Pengembangan Statistik Hay-
ati,” kata Dody.

Terdapat dua tujuan utama 
SP 2020. Pertama, papar Do-
dy, yakni menyediakan data 
jumlah, komposisi, distribu-
si, dan karakteristik pendud-
uk Indonesia menurut de facto 
dan de jure menuju Satu Da-
ta Kependudukan Indonesia.

“Kedua, yakni menyediakan 
parameter demografi dan 
proyeksi penduduk (fertilitas, 
mortalitas, dan migrasi), ser-
ta karakteristik penduduk 
Iainnya untuk keperluan proy-
eksi penduduk dan berbagai 
indikator Target Pembangunan 
Berkelanjutan (SDGs),” pung-
kasnya. (mg1/drx)

“Akhirnya klik sama ini dan 
Kak Pika, dibuatlah singel. 
Ada beberapa pilihan lagu 
tapi aku lebih suka sama Jeda 
ini,” ujar Marsha Aruan saat 
ditemui di bilangan Setiabu-
di, Jakarta Selatan.

Lagu Jeda disebut Marsha 
Aruan bukan hanya lagu tentang 
kisah percintaan. Lirik lagunya 
memiliki sifat universal yang 

menarik perhatian dari hal 
apapun dalam kehidupan yang 
menyebabkan keruwetan. Li-
rik lagunya dibuat oleh Pika 
yang dibuat sebagai produser 
dari lagu ini.

Single ini bisa dibilang per-
taruhan Marsha Aruan di 
dunia tarik suara. Dia pun 
mengaku akan berusaha op-
timal untuk mendukung lagu 
tersebut yang diakui saat di-
minta oleh banyak orang. 

Jika lagu ini berhasil, Marsua 
Aruan akan meluncurkan sing-
le lagi. Bahkan dia juga akan 
merilis album Mengurangi kese-
riusannya ke dunia tarik suara.

Dalam kesempatan itu Mars-
ha Aruan mengundang bahwa 
dia tidak akan meninggalkan 
dunia akting. Saat ini dia ter-
jun ke dunia tarik suara. Mars-
ha Aruan ingin bekerjanya di 
film dan musik sama-sama 
berjalan beriringan. (jpc/drx)

Bisa Mencoreng Ilmuan di Indonesia

Gulirkan Program SP Online

Rilis Judul ‘Jeda’ Saat Hari Valentine

lajur tol Cipularang, sebaiknya 
menggunakan jalur alternatif.  

Sebab saat ini terjadi kepa-
datan arus lalu lintas, yang 
merupakan imbas dari perba-
ikan  di titik longsor yang ter-
jadi KM 118+600 jalur B arah 
Jakarta atau tepatnya di Kam-
pung Hegarmanah, Desa Su-
katani, Kecamatan Ngamprah.

“Lagi ada proyek di KM 
118+600 karena itu terjadi 
kepadatan,” jelas Direktur 
Lalulintas Polda Jabar Kombes 
Pol Eddy DJunaedi. 

Kepadatan juga terjadi kare-
na adanya peningkatan volu-
me lalu lintas akibat arus 
balik weekend. “Juga terjadi 
bottle neck mulai ruas Pada-

leunyi yang semula tiga lajur 
dipakai jadi empat lajur ke 
Ruas Cipularang dua lajur 
menjadi tiga lajur, di lokasi 
Longsor KM 118 menjadi 2 
lajur, karena banyak masya-
rakat yang memperlambat laju 
kendaraan untuk mengambil 
rekaman video kondisi jalan,” 
jelas Eddy. (mg6/drx)
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Meminta kepada 
masyarakat yang menyewa 

aset milik Pemda Subang 
agar membayar 

retribusi tepat waktu 

SUBANG-Kabupaten Sub-
ang untuk pertama kalinya 
akan menggelar Subang 
Trail Run Summerfest 2020 
dan Festival Paralayang . 
Pada perlombaan itu ada 
beberapa nomor lari yaitu 
20 KM, 5 KM, dan 10 KM 
yang diperuntukan bagi pe-
serta siswa/siswi sekolah dan 
masyarakat umum.

Rencananya, Flag Off Start 
pada pukul 08:00 WIB, Start 
dan Finish di Venue Para-
layang dan Gantole Bukit 
Santiong Kebun Teh PTPN 
VIII Ciater-Subang. Subang 
Trail Run Summerfest 2020 
dan Festival Paralayang, juga 
Gantole akan diikuti oleh 
peserta tingkat Nasional 
bahkan peserta dari berbagai 
negara.

“Rute Subang Trail Run 
Summerfest 2020 dipasti-
kan akan menantang, kar-
ena akan melalui berba-
bagi macam rute bukit yang 
memiliki jalanan terjal dan 
juga jalanan aspal. Namun 

tetap menonjolkan kein-
dahan Alam Subang dan 
rute lomba yang akan dile-
wati oleh para peserta event 
tersebut telah melalui proses 
kalibrasi,” jelas Wakil Bupati 
Subang, Agus Masykur saat 
meninjau langsung venue 
paralayang di Bukit Santiong 
Ciater, Minggu (16/2). 

D i a  b e rha ra p  d e n ga n 
adanya kegiatan tersebut, 
bisa membawa dampak 
positif, karena menghasil-
kan multiplier effect bagi 
pembangunan pariwisata, 
kesejahteraan masyarakat, 
peluang usaha, perbankan 
dan peningkatan Penda-
patan Asli Daerah (PAD) 
Kabupaten Subang. Event 
tersebut, juga akan mem-
perkenalkan berbagai po-
tensi wisata kepada pihak 
luar, baik wisata paralayang, 
juga wisata gantole. 

“Masih banyak yang perlu 
diperhatikan dan pembe-
nahan diantaranya akses, 
prasarana infrastruktur yang 

masih perlu diperhatikan,” 
tambah Agus. 

Kadispora Kabupaten Sub-
ang, Asep Setia Permana ber-
harap pada pelaksanaannya 
nanti, seluruh masyarakat di 
Desa terdekat siap mendu-
kung dan membantu den-
gan mempersiapkan tempat 
penampung para tamu dan 
atlet, dengan menyediakan 
home stay. “Mudah-mu-
dahan event yang pertama 
diselengarakan oleh Pemkab 
Subang, akan sukses dan 
akan menjadi event rutin di 
Jawa Barat bahkan Nasional 
dan Internasional,” pung-
kasnya. 

Wakil Bupati Subang akan 
berusaha untuk mengun-
dang para petinggi Republik 
Indonesia seperti Presiden 
RI dan Menteri Pemuda dan 
Olahraga RI untuk meng-
hadiri, membuka ataupun 
melepas peserta bahkan 
ikut serta  dalam Subang 
Trail Run Summerfest 2020 
tersebut.(idr/sep)

PU RWA K A RTA- Wa rga 
Kampung Tanjung Sarana 
RT 02 RW 01 Desa Cihan-
jawar Kecamatan Bojong 
lakukan pemasangan kawat 
bronjong sebagai penyangga 
batu belah yang biasa di-
gunakan sebagai penahan 
tanah darurat. 

Hal itu dilakukan untuk 
minimalisir titik longsor, 
menyusul belum dibangu-
nya tembok penahan tanah 
(TPT) oleh Dinas Bina Marga 
Pemkab Purwakarta.

Beberapa warga Kam-
pung Tanjung Sarana yang 
dimotori Kades Cihanjawar 
E.Nurhayat serta Ketua RW 
02, bahu membahu meny-
usun bronjong selama dua 
hari (Sabtu dan Minggu) 
kemarin, untuk memastikan 
keamanan jalan lintas antar 
kecamatan yang longsor 
tergerus hujan lebat sepe-
kan lalu.

“Ya,ini adalah jalan Ka-
bupaten, yang pembangu-
nan dan pemeliharaanya 
menjadi kewenangan Bina 
Marga,” kata E.Nurhayat saat 
dihubungi, Minggu (16/2).

Meski kejadian longsor 

sudah sepekan ini, Pemkab 
Purwakarta belum turun 
tangan. “Kita dari Pem-
des disini berinisiatif me-
masang bronjong,” Imbuh 
E.Nurhayat.

Dia menjelaskan tak jauh 
dari titik longsor terdapat 
pemakaman umum desa 
dan jalur tersebut juga cu-
kup penting sebagai lalu 
lintas warga untuk men-
gangkut hasil pertanian dan 
logistik. 

“Curah hujan masih tetap 
tinggi, menunggu bantuan 
Bina marga sepertinya masih 
butuh waktu lama. Kita laku-
kan saja upaya darurat me-
masang batu dengan peng-
gunaan kawat bronjong,” 
pungkasnya.

Pantauan Pasundan ek-
spres, musim hujan yang 
terus mengguyur kawasan 
pegunungan Burangrang, 
menuntut kewaspadaan ben-
cana semua pihak. Pasalnya, 
kawasan tersebut terutama 
Kecamatan Bojong, nyaris 
sebagian wilayah pemuki-
mannya berada diketing-
gian bukit dan pegunungan 
Burangrang.(dyt/sep)

Jalan Rusak 
Rawan Kecelakaan

SUBANG-Sejumlah titik 
ruas jalur Pantura Sukasari-
Pusakanagara Kabupaten 
Subang mengalami kerusa-
kan cukup parah. Kerusakan 
jalan berupa lubang dan 
gelombang tersebut terjadi 
setelah wilayah Pantura dari 
awal hingga pertengahan 
Februari kerap diguyur hujan 
lebat.

Beberapa titik yang men-
galami kerusakan itu di 
antaranya yang paling parah 
ada di jalur Pantura Dusun 
Bugel Desa Sukasari Ke-
camatan Sukasari serta di 
daerah Mundusari Kecama-
tan Pusakanagara.

Akibat rusaknya jalur Pan-
tura dikawasan Sukasari 
dan Pamanukan kecelakaan 
pun hampir tiap hari terjadi 
khususnya di malam hari 
yang kebanyakan menimpa 
kendaraan roda dua atau 
pengendara motor yang ban-
yak terjatuh.

Romi salah seorang peng-
endara motor mengaku cu-
kup prihatin dan mengerikan 

melihat jalan berlubang dan 
bergelombang dikawasan 
jalur Pantura Sukasari. “Di 
dusun Bugel ini kerusakan 
jalan Pantura parah banget 
selain bergelombang juga as-
palnya bekelupas hingga me-
nyebabkan jalan berlubang,” 
ujar Romi kepada Pasundan 
Ekspres, Minggu (16/2).

Dia menyebut kondisi jalan 
bergelombang dan berlubang 
ini sangat membahayakan 
bagi pengendara motor dan 
bisa berakibat fatal. “Bila mo-
tor dalam keadaan kencang 
dan masuk lubang tersebut 
pasti bakal terjatuh dan tidak 
kebayang disaat jatuh ada 
mobil dibelakang apalagi 
sampai kelindas, sungguh 
mengerikan” katanya.

Kanit Lantas Polsek Pa-
m a n u k a n ,  I p d a  G e e t a 
mengimbau kepada para 
pengguna jalan dijalur Pan-
tura khususnya pengendara 
roda dua, agar berhati-hati 
mengingat kondisi jalan di-
jalur Pantura dalam keadaan 
rusak. “Dengan kondisi jalan 
dijalur Pantura yang ber-
lubang dan bergelombang 
yang terjadi dibeberapa titik, 
membutuhkan kewaspadaan 

dari para pengendara motor 
khususnya, agar kecelakaan 
akibat jalan rusak dan ber-
lubang tersebut bisa dihin-
dari,” kata Kanit Lantas Pol-
sek Pamanukan Ipda Geeta. 

Menurut dia, kerusakan 
jalan di Jalur Pantura seperti 
lubang, jalan bergelombang, 
retak, selain sering diguyur 
hujan juga karena tak kuat 
menahan beban kendaraan 
besar. “Aspal jalan banyak 
yang terkelupas, akibat ser-
ing diguyur hujan dan dita-
mbah beban berat muatan 
kendaraan yang melintasi 
jalur Pantura,” ucapnya.

Ia pun mengimbau para 
pengendara di jalur Pantura 
agar berhati-hati. PAsalnya, 
saat ini musim hujan dan 
mulai banyak jalan yang 
rusak, terutama bagi peng-
endara sepeda motor har-
us wasapada dan hati-hati 
terhadap lubang. “Kurangi 
kecepatan, tetap tertib berk-
endara demi keselamatan 
bersama dan tetap waspada 
saat berkendara di jalur Pan-
tura yang saat ini kondis-
inya rusak berlubang dan 
bergelombang,” pungkasnya.
(ygi/sep)

Waspada! Jalur Pantura Berlubang

YOGI MIFTAHUL FAHMI/PASUNDAN EKSPRES

BERLUBANG: Kondisi Jalur Pantura Kecamatan Sukasari yang alami bolongan menganga. Musim hujan membuat aspal di Jalur Pantura berlubang, 
retak-retak dan mengelupas.

Minimalisir Longsor, Warga Pasang Bronjong

Festival Paralayang Diharapkan 
Bawa Dampak Positif

INDRAWAN SETIADI/PASUNDAN EKSPRES

TINJAU LANGSUNG: Wakil Bupati Subang, Agus Masykur didampingi istri Ega Agustine, serta Kadisparpora 
Kabupaten Subang, Asep Setia Permana meninjau langsung venue paralayang, Minggu (16/2). 

DAYAT ISKANDAR/PASUNDAN EKSPRES

GOTONG ROYONG: Warga Kampung Tanjung Sarana bersama aparat desa 
bergotong royong memasang bronjong di tebing yang rawan longsor.
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 Pendidikan

LOWONGAN PEKERJAAN
OPERATOR DIGITAL PRINTING

Kualifikasi :

1 . Diutamakan domisili di kab Sumedang
2. Sudah berpengalaman di bidang digital printing   
    minimal 1 tahun
3. Gaji bulanan sesuai UMK

Kirimkan cv ke 08112255402

KEHILANGAN
HILANG satu buah kunci mobil 
berikut STNK Honda HR-V 
RUI 1.5 S MT tahun 2017, 
warna putih orchid mutiara, 
nopol  D 1631 SAF,  noka 
MHRRU1730HJ601266, nosin 
L15Z61134276, an Abdul Kohar 
alamat Jl Lurah Gg Kebon Ter-
ong no 144 B 03/03, Kel Karang-
mekar, Kec Cimahi Tengah, Kota 
Cimahi.     

KEHILANGAN STNK Sepeda 
Motor Merk Kawasaki/LX150 
Warna Hitam Tahun 2017 Nop-
ol Z-4146-CN A/n Nia Kurnia 
Alamat Dsn Neglasari Rt/Rw 
002/003 Ds.Sayang Kec.Jati-
nangor   

KEHILANGAN BPKB Sepeda Mo-
tor Merk Honda Beat Warna Ma-
genta Hitam Z-3548-CZ No.BPKB 
0-08029784 A/n Yuyum Yulyani 
Alamat Cilangkap Rt/Rw 012/003 
Cileungsing Kec. Buah Dua 

BENGKEL
BENGKEL MOBIL JHR TUNE 
UP: Mitsubishi, Toyota, Suzuki, 
Dahiatsu, Isuzu, Honda, Porklip, 
Cat, Duko, Roll. Hubungi, Hp 
085220252768.

CUCI MOBIL
R-MOTOR STEAM WASH-
POLISHING Jl.P.Geusan Ulun 
No.109 Sumedang

CELLULAR
JUAL  NOKIA,BB,iPHONE 3G 
dll: E90 E75 E71 N97 Bold9000 
Javlin8900 Tour9630

KABAYAN CALL Sedia Pulsa 
Elektrik all operator&Kartu Perdana 
Jln.Pangeran Kornel No.235

M.A.R. CELL. Jual Hp Baru-Hp 
second dan Perdana cantik. Jl 
Prabu Tajimalela Alam Sari smd 
Hub:085223464646

KEHILANGAN BPKB Sepeda 
Motor Merk Honda Tahun 
2018 Warna Merah Put ih 
No. BPKB 0-0233513 Nopol 
Z-2721-CR A/n Eva Handayani 
alamat Dsn.Rancamaya Rt/Rw 
003/007 Desa Ciherang   

DIJUAL
DIJUAL tanah..letak strategis. 
Jl Desa Cimanggung -Parakan-
muncang..luas 2485 m2 SHM. 
Hub. Yusup. 081223635659.

DIJUAL Unit (Sepeda Motor ) 
*Z-4718-BH, Z-3842-BR, Z-5026
-BN, D-4697-VBN,Z-4667-BZ, 
Z-5108-CH, Z-4016-CG, Z-6160
-BY, Z-2062-CM, Z-4094-CJ, 
Z-4912-BI, Z-6994-CA, Z-2464
-CK, Z-6673-CC, Z-5404-BT,D-
5610-VBW, Z-3547-BU ,Z-3230
-CG, D-3623-UCZ, Z-4276-BB , 
D-5912-VBD

DIJUAL tanah..letak strategis. 
Jl Desa Cimanggung -Parakan-
muncang..luas 2485 m2 SHM. 
Hub. Yusup. 081223635659.TP.

Dikeluarkan :             
Pukul 00.00 WIB
Wilayah Padam : Sebagian Kecamatan Jatinangor, Seba-

gian Kecamatan Cimanggung, Sebagian Kecamatan Tanjung-
sari, Sebagian Kecamatan Sukasari, Kecamatan Pamulihan, 
Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Sumedang Selatan, 
Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Cisarua, Kecamatan 
Cimalaka, Sebagian Kecamatan Paseh, Kecamatan Ganeas, 
Kecamatan Situraja, Sebagian Kecamatan Cisitu,  Kecamatan 
Tanjungkerta, Kecamatan Tanjungmedar dan Sekitarnya.

Estimasi :
Pukul 01.00 WIB

Demikian kami sampaikan dan mohon maaf atas ketidak 
nyamanan ini. Terimakasih

PENGUMUMAN DAN PERMOHONAN MAAF

Berikut kami beritahukan informasi sehubungan Adanya 
PEKERJAAN  PENYAMBUNGAN BUSBAR BARU KE 
EXISTING 150KV Gardu Induk (GI) UJUNG BERUNG 

Tanggal 16 Februari 2020 Jam 00.00 WIB - 01:00 WIB dan 
23.00 - 24.00 WIB

ULP Sumedang Kota & ULP Tanjungsari
GI SUMEDANG & GI UJUNGBERUNG

2020, Sumedang 
Dapat Rp 211 Miliar

DARMARAJA - Gubernur 
Jawa Barat, Ridwan Kamil, 
mengunjungi tempat wisata 
di Dusun Cisema Kecamatan 
Darmaraja Kabupaten Su-
medang, Sabtu (15/2). Dalam 
kunjungannya, Emil sapaan 
akrab Ridwan Kamil, mem-
berikan bantuan keuangan 
untuk 10 badan usaha milik 
desa (bumdes) 10 berpresta-
si dan infrastruktur.

”Kita berikan kepada sepu-
luh desa tersebut, di antaranya  
Cimungkal Kecamatan Wado, 
Desa Bongkok Kecamatan 
Paseh, Desa Ujungjaya Ke-
camatan Ujungjaya, Desa 
Cimanintin Kecamatan Ja-
tinunggal, Desa Citali Keca-
matan Pamulihan, Desa 
Darmawangi Kecamatan 
Tomo, Desa Tanjungsari Ke-
camatan Tanjungsari, Desa 
Cibugel Kecamatan Cibugel, 
Desa Jatimekar Kecamatan 
Situraja dan Desa Pakualam 

Emil Bantu 10 Bumdes Berprestasi

Kecamatan Darmaraja. Kita 
serahkan ke masing-masing 
desa, dengan dana bantuan 
sebesar Rp 100 juta/
desa,”katanya kepada media.

Emil juga memberikan pen-
ghargaan kepada desa yang 

berprestasi, serta memberikan 
Mobil Aspirasi Kampung 
Juara (Maskara) kepada em-
pat desa di Kabupaten Su-
medang. “Ada beberapa 
desa yang kita berikan Mas-
kara. Di antaranya Desa 

Legok Kidul Kecamatan Pa-
seh, Desa Pamekaran Keca-
matan Rancakalong, Desa 
Citimun Kecamatan Cimala-
ka dan Desa Margalaksana 
Kecamatan Sumedang Se-
latan,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan, ban-
tuan dana yang diberikan 
Pemprov Jabar kepada Kabu-
paten Sumedang di Tahun 
2020, kurang lebih mencapai 
Rp 211 miliar. ”Ini merupakan 
bantuan APBD provinsi untuk 

Sumedang. Di luar itu, kita 
juga memberikan bantuan ke 
desa-desa. Bantuan tersebut 
di antaranya penambahan 
kredit mesra,” ujarnya.

Emil juga berharap kepada 
para kepala desa, untuk me-

ningkatkan kualitas desa 
menjadi termotivasi untuk 
semakin berprestasi dengan 
adanya penghargaan dan 
bantuan yang diberikan. ”Saya 
titipkan kepada para kades 
agar terus bersemangat me-
mimpin desanya. Kalau ber-
prestasi, dapat insentif. Se-
perti sekarang ada beberapa 
desa yang dapat mobil Mas-
kara,” pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut 
Ketua TP PKK Jawa Barat 
Atalia Praratya Kamil, Ke-
pala DPMD Provinsi Jawa 
Barat Dedi Supandi dan be-
berapa Kepala Perangkat 
Daerah Provinsi Jawa Barat 
lainnya, Direktur Utama Bank 
bjb Yuddy Renaldi, unsur 
Forkopimda Kabupaten Su-
medang, Sekretaris  Daerah 
Kabupaten Sumedang be-
serta para Asisten, Staf Ahli, 
Kepala SKPD, Camat Kabu-
paten Sumedang, Ketua 
Baznas Kabupaten Sumedang 
beserta jajaran, para ke-
pala desa, dan tamu undan-
gan lainnya. (cr1)

ARIEF TAUFIK/SUMEKS

BAnTUAn: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta Bupati sumedang Dony Ahmad Munir foto bersama usai penandatanganan bantuan dengan para penerima, sabtu (15/2).

BANDUNG - PT Daya Adi-
cipta Motora (DAM) selaku 
Main Dealer Sepeda Motor 
dan Suku Cadang Honda di 
Jawa Barat kembali meng-
gelar Customer Satisfaction 
(CS) Award 2020. Kegiatan 
ini merupakan wujud apre-
siasi terhadap dealer-dealer 
yang telah memberikan pe-
layanan terbaik terhadap 
konsumen di Jawa Barat.

CS Awards menjadi agenda 
rutin tahunan yang dilakukan 
oleh DAM sejak tahun 2009. 
Pada tahun ini, sebanyak 
220 Dealer Resmi Sepeda 
Motor Honda di Jawa Barat 
mengikuti acara CS Award 
2020 di Harris Hotel & Con-
vention, Bandung pada 13 
Februari 2020.

General Manager Honda 
Customer Care Center (HC3) 
DAM, Fenny Hasibuan men-
gatakan CS Award menjadi 
agenda tahunan yang dila-
kukan secara rutin untuk 
memberikan apresiasi ke-
pada dealer-dealer sepeda 
motor Honda di Jawa Barat. 
CS Award diberikan ke-
pada dealer yang berpresta-
si dalam menerapkan stan-
darisasi dan mengembang-
kan kualitas layanan prima 
demi mewujudkan loyalitas 
konsumen.

CS Award tahun ini mem-
perlombakan 6 (enam) kate-

DAM Gelar Customer Satisfaction Awards 2020
gori diantaranya yaitu The 
Best Customer Satisfaction 
Index, Best Customer Satis-
faction Team, Best Customer 
Satisfaction Area yaitu para 
jawara di area masing-masing, 
Best Regular Dealer in Network 
Operational Standard, Best 
Wing Dealer in Network 
Operational Standard, Best 
Customer Day, Best PIC 
CRM, Best Customer Rela-
tionship Management dan 
Best Frontline People in 
Mystery Shopping.

Penilaiain CS Award meng-
gunakan 2 metode yang dila-
kukan yaitu Dealer Evaluation 
Program (DEP) dan Customer 
Satisfaction Program (CSP). 
Untuk DEP penilaian dilaku-
kan berdasarkan dari sisi 
internal sedangkan CSP pe-
nilaian dilakukan bersadarkan 
survei ke konsumen.

“Kami akan terus membe-
rikan apresasi yang menarik 
dan menantang dalam CS 
Award mendatang demi me-
ningkatkan motivasi Jaringan 
beserta team sepeda motor 
Honda di Jawa Barat untuk 
selalu memberikan layanan 
yang terbaik demi pelang-
gan sepeda motor Honda,” 
ujar Fenny. (rls)

IST

FOTO BeRsAMA: Pemenang Best Customer satisfaction 
index 2019 foto bersama dengan Linna Hetty Wijaya selaku 
Finance Director PT Daya Adicipta Motora.

Best Customer Satis-
faction Index 2019 :

1. CV. Tridjaya Anugerah 
Sukses - Indramayu

2. CV. Agung Motor -            
Cipanas Cianjur

3. CV. Agung Motor -            
Cianjur
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SUKABUMI-Gabungan Komunitas Peduli 
menggelar penggalangan dana untuk korban 
bencana di Jawa Barat dan Banten di Palagan 
Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda. Acara 
yang berlangsung sejak 18 Januri tersebut 
ditutup Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, 
beberapa waktu lalu.

Rangkaian kegiatan antara lain, lengser, tari 
jaipong. Selain itu, kunjungan ke Museum 
Palagan Perjuangan, gelar musik peduli, seduh 
kopi solidaritas, bazar pakaian dan talk show. 

Panitia kegiatan, Dadeng Nazarudin menga-
takan, kegiatan peduli bencana Jabar Banten 
tersebut merupakan kolaborasi antar komu-
nitas. Selain penggalangan dana, juga sebagai 
ajang kegiatan seni budaya, edukasi sejarah 
dan trading sosial."Banyak hikmah yang 
didapat dari kegiatan ini, bukan saja menum-
buhkan jiwa sosial untuk membantu sesama, 
tapi juga menjadi ajang pelestarian seni 
budaya serta media pentas bakat kaum muda 
dan menambah wawasan melalui acara dialog 
interaktif," terangnya.

Sementara Bupati menekankan empat hal 
yakni empati, motivasi, kebersamaan serta 
kemandirian milenial. Menurutnya, kegiatan 
sosial yang digalang komunitas peduli ben-
cana Jabar dan Banten merupakan aktivitas 
yang sarat makna, sehingga patut diapresiasi 
dan terus digalakkan supaya memberikan 
manfaat yang berkelanjutan."Kegiatan ini 
terdapat empati dalam bentuk kepedulian 
kepada sesama dan itu penting. Bagaimana se-
buah nilai kekeluargaan dan rasa sebagai anak 
bangsa bisa terwujud tanpa sikap empati dan 
motivasi. Menggalang dana untuk kepedulian 
selama satu bulan lebih tentu butuh motivasi, 
butuh semangat dan itu bahan bakar bagi 
tercapainya cita cita," ungkapnya.

Selanjutnya Marwan mengatakan, kolaborasi 
komunitas peduli juga mendorong terban-
gunnya kebersamaan. Sebab, membangun 
Kabupaten Sukabumi perlu kebersamaan. 
“Dengan bersama semua masalah menjadi 
mudah, hindari sikap menghujat yang nyata 
nyata tidak produktif,” jelasnya.

Bupati mengaku bangga dengan kegiatan ini. 
Untuk itu dia meminta agar dijadikan motivasi 
untuk mandiri. Generasi milenial harus tabah 
menempa diri supaya menjadi generasi yang siap 
menghadapi tantangan zaman. “Generasi mileni-
al harus memiliki life skill dan siap jadi pemimpin 
di masa yang akan datang,” ujarnya.(rls) 

Penutupan Penggalangan 
Dana, Bupati Lelang Lukisan

SOSIAL

CIANJUR -Polres Cianjur bersama Kodim 
0608 Cianjur dan Pemerintah Daerah (Pemda) 
Kabupaten Cianjur laksanakan upacara gelar 
pasukan Pamong Anjur, pemilihan Pilkades 
serentak 2020 di Halaman Polres Cianjur, 
kemarin (16/2).

Kapolres Cianjur, AKBP Juang Andi Priyanto 
mengatakan, jajaran Polres siap mengaman-
kan Pilkades yang ada di wilayah Cianjur yang 
akan dilaksanakan pada 23 Februari di 247 
desa. Kepolisian dibantu oleh Kodim, Pol PP, 
Brimob dan Polda."Pola pengamanan di lima 
kecamatan yang menjadi prioritas, jumlahnya 
akan kami tambah. Anggota polisi kami tam-
bah, kami juga BKO-kan pasukan Dalmas dan 
Brimob untuk di lima wilayah, sehingga kalau 
ada apa-apa langsung bergerak ke sana," kata 
dia kepada Wartawan usai gelar pasukan. 

Lima wilayah yang diprioritaskan keamanan-
nya kata Kapolres adalah, di wilayah  Kecama-
tan Cianjur, Cikalong, Takokak, Sukaluyu dan 
Karangtengah.

Sementara Plt Bupati Cianjur, Herman 
Suherman, mengapresiasi serta menyampai-
kan terima kasih kepada pihak kemanan dan 
Forkopimda yang telah mendukung pelak-
sanaan Pilkades di Kabupaten Cianjur."Insya 
Allah, dengan kekompakan seperti ini kami 
menjamin keamanan dan ketertiban sampai 
pelaksanaan Pilkades yang akan dilaksanakan 
pada 23 Februari. Saya mengimbau kepada 
masyarakat agar datang ke TPS untuk meny-
ampiakan hak suaranya," Ucap Herman.

Dandim 0608 Cianjur, Letkol Inf Rendra 
Dwi Ardhani menambahkan, jajarannya siap 
membantu pengamanan dengan menurunkan 
personilnya."Untuk Kodim 0608 Cianjur 
sudah siap dengan personilnya. Kami dukung 
dengan kekuatan 300 personil ditambah 247 
Babinsa. Jajaran kami siap mengamankan 
pelaksanaan membackup Polri bekerjasama 
dengan seluruh stakeholder yang ada," tam-
bahnya.(job3)

Kapolres Jamin Keamanan 
Pilkades Serentak 

KAMTIBMAS 

Panji Apriyanto
Kontributor Net TV

Saya sedang mengambil 
gambar petugas 

pemadam kebakaran, 
tiba-tiba dua satpam 

menghampiri dan 
mengusir saya. Kamera 
saya sempat dipegang 
dan diturunkan, saya 

juga ditanyai izin

Pemkot dan PDI Perjuangan Kolaborasi Tanam Pohon 
SUKABUMI-Kolaborasi 

dalam membangun terus di-
lakukan Pemerintah Kota Su-
kabumi. Salah satunya, melal-
ui gerakan penanaman pohon 
dengan pengurus dan kader 
PDI Perjuangan (PDIP) Kota 
Sukabumi. Kegiatan dalam 
rangka HUT PDI Perjuangan 
ke-47 tersebut dilaksanakan 
di Lapang Sugema Kecamatan 
Citamiang, kemarin (16/2). 
Kegarakan tersebut sebagai 
bentuk kecintaan terhadap 
lingkungan hidup.

Hadir dalam kesempatan 
itu, Wali Kota Sukabumi, 
Achmad Fahmi, Kepala Di-
nas Lingkungan Hidup Kota 
Sukabumi, Adil Budiman, 
Ketua DPC PDI Perjuangan 
Kota Sukabumi, Iwan Adhar 
Ridwan serta seluruh anggota 
Fraksi DPRD Kota Sukabumi.

Wali Kota mengapresiasi keg-
iatan tersebut. Sebab, menanam 
pohon merupakan simbol per-
adaban sesuai dengan tema keg-
iatan tersebut. PDI Perjuangan 
berperan aktif dalam pemban-
gunan di Kota Sukabumi.'' Kami 
memberikan apresiasi kepada 
PDIP yang peduli pada lingkun-
gan hidup,'' ujar Fahmi. 

Kegiatan tersebut kata 
Fahmi, menunjukkan par-
pol bergandeng tangan dan 
beriringan bersama pemda 
dalam membangun Kota 
Sukabumi. Sebagai elemen 
warga, bersepakat dalam kes-

epahaman dan bertoleransi 
dalam perbedaan pandangan 
agar Sukabumi makin indah 
dan harmoni. “Acara ini se-
bagai bentuk komitmen dari 
PDI Perjuangan untuk terus 
menata Kota Sukabumi kita 
agar semakin nyaman dan 
indah. Terlebih, ruang ter-

buka hijau di Kota Sukabumi 
baru mencapai 12 persen dari 
30 persen yang diharuskan 
undang-undang. Rinciannya, 
10 persen dibangun warga 
dan 20 persen oleh pemerin-
tah,” ungkapnya.

Ditambahkan, dengan di-
canangkannya gerakan me-

Jabar Ekspres

nanam pohon dan bebersih 
sungai oleh PDI Perjuanngan, 
akan meningkatkan ruang 
terbuka hijau dan publik di 
Kota Sukabumi.

Sementara Ketua DPC PDI 
Perjuangan Kota Sukabumi, 
Iwan Adhar Ridwan mengata-
kan, acara ini merupakan ger-

akan mencintai bumi dalam 
bentuk menanam pohon. 
Langkah ini menunjukkan 
partainya peduli pada di-
mensi kehidupan, khususnya 
lingkungan hidup. “Gerakan 
ini tidak hanya di Kota Su-
kabumi melainkan di seluruh 
Indonesia,” kata dia.(rls) 

Janji Wedding Organizer Palsu Mengumbar Diskon 

CIANJUR-Kapolres Cianjur, 
AKBP Juang Andi Priyan-
to mengimbau masyarakat 
segera membuat laporan bila 
ada yang merasa tertipu oleh 
penyelenggara pesta pernika-
han atau wedding organizer 
(WO). Dia memastikan akan 
memproses jika ada WO yang 
melakukan penipuan."Jadi, 
saya sarankan, apabila ada 
yang merasa tertipu dengan 
WO segera membuat laporan 
ke ke SPKT Mapolres Cianjur, 
nanti akan diproses sesuai 
dengan hukum yang berlaku," 

Korban Diimbau 
Segera Lapor Polisi  

ucapnya Hal tersebut ia sam-
paikan pada saat menghadiri 
kegiatan perayaan Hari Pers 
Nasional (HPN) di Mapolres 
Cianjur bersama Forkopimda, 
kemarin (16/2).

Kapolres mengatakan, adan-
ya kasus penipuan yang men-
gatasnamankan WO men-
jadi perhatian serius. Tentu jika 
ada korban yang mengingin-
kan untuk segera diungkap 
kasusnya."Apabila ini keingi-
nan dari masyarakat, maka 
akan dijadikan atensi khusus 
untuk segera dilakukan pen-
gungkapan kasusnya," ujarnya.

Sementara itu, sebanyak 20 
pasangan calon perngantin 
di Cianjur menjadi korban 

dugaan penipuan WO. Mereka 
dijanjikan mendapat diskon 50 
persen dari total biaya Rp60 juta 
biaya hajatan. Namun, dengan 
catatan harus ada down pay-
ment (DP) lebih dahulu.  

Sejumlah peminatnya mem-
bayar DP sekitar Rp 15 juta, 
bahkan ada yang membayar 
penuh Rp 30 juta. Mereka ter-
giur dengan tawaran yang me-
narik dari wedding organiser. 

Modus tersebut terendus 
para korban ketika mendekati 
tanggal pernikahan. Wedding 
Organizer bertagline HL lang-
sung menghilang. Mereka 
menyampaikan alasan berag-
am kepada korbannya, seperti 
sedang dirundung duka dan 

alasan lainnya. 
Salah satu pasangan yang 

menjadi korban adalah Gelar 
Jagatraya ,26 dan Febiana 
Ramadan Putri ,25. Mereka 
sudah membayar penuh uang 
yang diminta yakni Rp 30 juta. 
"Saya tahu WO ini dari insta-
gram, mereka menjanjikan 
diskon 50 persen untuk sehari 
saja. Kami sekeluarga lang-
sung mencari dan membawa 
uang DP," ujar Gelar dite-
mui di rumahnya di kawasan 
BTN Gadung Permai, Cianjur, 
Sabtu (15/2). 

G elar  mengatakan,  HL 
mempermainkan sistem dis-
kon supaya uang cepat mas-
uk. "Saya ambil full package, 

namun tak termasuk kater-
ing," ujarnya. 

Dia bersama keluarga pun 
akhirnya pontang panting 
mencari uang untuk biaya 
pernikahan karena acara tetap 
berlangsung. Selain undan-
gan sudah tersebar, mereka 
juga sudah sepakat mengani 
waktu akad nikah."Akhirnya 
orang tua kami harus mencari 
kekurangan agar acara tetap 
berlangsung," katanya. 

Dia mengatakan akan me-
laporan dugaan penipuan 
yang dialaminya ke kepolisan 
awal pekan depan. Gelar juga 
mengatakan, ada sekitar 20 
pasangan yang bernasib sama 
dengananya  di Cianjur.(yis)

DOK. HUMAS SETDA KOTA SUKABUMI

TANAM POHON: Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi menanam pohon disaksikan pengurus DPC PDI Perjuangan, kemarin (16/2).

YIS/JABAR EKSPRES

DUGAAN PENIPUAN: Salah satu pasangan yang mengaku tertipu oleh wedding organizer palsu berniat melaporkan kasus yang menimpa mereka ke Polres Cianjur.
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BARIS KEHILANGAN

HILANG STNK NOPOL:  D-
3052-AAP.TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:  D-
6883-ACD.TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:  D-
5084-UEB AN. RAMDAN FAUZI.
TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:  D-
6026-SAL AN. ARIF SARIFUDIN.
TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:  D-
6348-XH AN. DANYI RIANI S.SOS.
TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL: D-5723-MI 
AN.SANIYAH YUSRACHMASARI 
T.B.L

HILANG STNK NOPOL:  D-
3951-HG A/N:IRMI HARIS SU-
HARJA

HILANG STNK NOPOL:  D-
2788-ABT A/N:RINI HANDAYANI.
TDK BRLKU

BARIS PELUANG USAHA

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

Kebakaran di PT Kino, Wartawan Diadang Satpam 
SUKABUMI-Peristiwa ke-

bakaran di PT Kino Tbk Jalan 
Raya Babakan, Desa Kerta-
rajasa, Kecamatan Cikem-
bar, Kabupaten Sukabumi 
belum lama ini diwarna i 
insiden tak mengenakkan. 
Sejumlah wartawan yang 
hendak meliput diusir petu-
gas keamanan perusahaan 
tersebut.

Belum diketahui motif 
penghadangan terhadap 
tugas jurnalis itu. Namun 
perlakuan petugas kemanan 
perusahaan menimbulkan 
pertanyaan bagi kalangan 
awak media, kemungkinan 
adanya rahasia besar dibalik 
insiden tersebut. Namun, 
beberapa oknum pelaku 
penghadangan menyatakan 

hanya menjalankan tugas 
dari atasannya.

Kontributor Net TV, Panji 
Apriyanto mengatakan, per-
buatan tidak menyenang-
kan terhadap dua rekannya 
sesama jurnalis dilakukan 
oleh pihak perusahaan dis-
ekitar pos 3,  tidak jauh 
dari lokasi kebakaran. Dia 
dihadang dua orang petu-
gas keamanan dan seorang 
berpakaian preman."Saya 
sedang mengambil gambar 
petugas pemadam keba-
karan, tiba-tiba dua satpam 
menghampiri dan mengusir 
saya. Kamera saya sempat 
dipegang dan diturunkan, 
saya juga ditanyai izin," kata 
Panji, kemarin (16/02).

Padahal, lanjut Panji, se-

belumnya dia bersama be-
berapa wartawan lainnya 
sudah menempuh prosedur 
dan mengikuti aturan yang 
diberlakukan pihak perusa-
haan ketia akanmasuk mele-
wati pintu gerbang pertama 

dan gerbang kedua. Dia pun 
sudah mendapatkan izin dari 
manajemen untuk liputan di 
lokasi kebakaran."Padahal 
ketika di depan sudah diper-
bolehkan masuk mewakili 
teman-teman yang lain, bah-
kan seizin Kapolsek Cikem-
bar yang sama-sama masuk," 
pungkasnya.

Ketua Ikatan Jurnalis TV 
Indonesia (IJTI) Sukabumi, 
Apit Haeruman menyay-
angkan adanya pengusiran 
yang dilakukan oleh satpam 
PT Kino saat para jurnalis 
akan melakukan peliputan 
kebakaran."Sebetulnya te-
man-teman wartawan sudah 
mendapat izin dari orang 
yang diketahui berada di pos 
keamanan, dan saat masuk 

pun kami bersama Kapolsek 
Cikembar. Karena tidak diper-
bolehkan seluruh teman-te-
man masuk,  akhirnya diwakili 
oleh beberapa jurnalis yang 
masuk, sisanya menunggu di 
dekat gerbang pintu masuk 
perusahaan," ungkapnya.

Apit menuturkan, sam-
pai saat ini pihak manaje-
men PT Kino Indonesia Tbk 
masih belum menjelaskan 
alasan insiden pengusiran 
tersebut. "IJTI Sukabumi 
Raya intinya mengecam atas 
tindakan itu, karena dalam 
tugas peliputan di lindungi 
undang undang. Terlebih 
lagi kondisi kebakaran itu 
juga sudah menyebar dan 
viral di media sosial," pung-
kasnya.(job1)
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KOTA BEKASI – Ratu-
san pegawai Dinas Ling-
kungan Hidup Kota Bekasi 
mendapatkan pembinaan 
Sumber Daya Manusia 
(SDM) di Balai Patriot Kan-
tor Wali Kota Bekasi, Sabtu, 
(15/2/2020). 

Wali Kota Bekasi, Rahmat 
Effendi menyampaikan, ara-
han kepada sejumlah pega-
wai LH. Agar meningkatkan 
etos kerja dalam pelayanan 
kepada masyarakat seiring 
dengan adanya peningkatan 
kesejahteraan pegawai. 

Pembinaan SDM diikuti 
pegawai LH mulai pejabat 
hingga staf pelaksana, petu-
gas kebersihan lapangan dan 
sopir truk sampah dari berb-
agai bidang dan UPTD. Hadir 
juga Staf Ahli Bidang Pem-
bangunan Sudarsono, Kadis 
LH Yayan Yuliana, Sekdis 
LH  Kustantinah, para Kabid 
dan Kasie LH, dan  Kasubag 
Humas. 

“Pegawai Pemkot Bekasi 
dari semua OPD bisa terus 
meningkatkan pelayanan 
bagi warga. Termasuk di 
Dinas Lingkungan Hidup 
bertugas  pelayanan bidang 
kebersihan dan mengatasi 
persoalan sampah,” ucap 

Rahmat Effendi. 
Lebih lanjut, ia berharap 

Dinas LH memaksimalkan 
bank sampah yang ada untuk 
mengurangi jumlah sampah 
se-Kota Bekasi yang dipor-
duksi per hari sebanyak 1800 
ton sampah. Terbatasnya  
lahan di TPA Sumur Batu juga 
jadi persoalan tersendiri agar 
kedepan dimasukan dalam 
rencana kedepan. 

“Kebutuhan lahan TPA 
menjadi program LH karena 
sampah yang diangkut setiap 
harinya tidak pernah libur. 
Selain itu maksimalkan ar-
mada truk pengangkutan 
karena beberapa diantaranya 
sudah tidak layak jalan dan 
perlu dihapus asetnya untuk 
membeli armada baru. Ini 
perlu dipikirkan kedepan,” 
kata Rahmat Effendi. 

Sementara itu, Kadis LH 
Kota Bekasi Yayan Yuliana 
mengatakan aparatur LH 
sebanyak 2018 orang dan 
1600 diantaranya tenaga kerja 
kontrak dan 300 an PNS yang 
disebar di 18 UPTD yang ada. 

“Terima kasih kepada Pak 
Wali sudah memberikan ara-
han kepada pegawai di LH 
dan bisa di implementasikan 
dalam pelaksanaan tugas 

sehari-hari,” ucap Yayan. 
Terkait program kerja LH, 

Yayan mengatakan  akan 
ada perubahan pola pen-
gangkutan sampah guna me-
ningkatkan pelayanan bagi 
warga. Dulu yang biasanya 
melayani dari pintu ke pintu 
bisa diubah menjadi pola 
pengangkutan di satu titik 
lokasi Tempat Penampungan 
Sementara.

“Lokasinya sudah ada 
menggunakan lahan fasos 
fasum, tinggal sosialisasi dan 
kordinasi dengan RT dan RW 
untuk penjemputan sam-
pahnya. Semoga pola baru 
ini bisa berjalan baik,” ucap 
Yayan.  Satu program Dinas 
LH yang lain terkait zero 
plastik yang kata Yayan akan 
diterapkan serentak pada 
Maret 2020 dan hingga kini 
terus dilakukan sosialisasi 
bagi pengusaha ritel dan 
pasar tradisional. 

“Program zero plastik 
sekali pakai bagian dari 
tugas LH untuk mengu-
rangi jumlah sampah dan 
mengedukasi masyarakat 
agar menggunakan kantong 
belanja yang awet dan ra-
mah lingkungan,” pungkas-
nya. (rls/rie)

Walkot Minta Pegawai LH Tingkatkan Etos Kerja

HUMAS PEMKOT BEKASI 

SOSIALISASI : Wali Kota Bekasi Dr. H. Rahmat Effendi menyampaikan arahan kepada ratusan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi di Balai 
Patriot Kantor Wali Kota Bekasi, Sabtu (15/2/).

ÇIKARANG – Dua maha-
siswi asal Kabupaten Bekasi, 
Husnia dan Mursela yang 
mengikuti program pertu-
karan mahasiswa di Wu-
han China telah kembali ke 
rumah.

Kepulangan 2 mahasiswi 
asal Cikarang Barat dan Ci-
karang Selatan  ini, setelah 
keduanya selesai di karan-
tina selama 14 hari di Na-
tuna, Provinsi Kepulauan 
Riau. Mereka bersama 238 
lainnya, mendarat di Lan-
ud Halim Perdanakusuma, 
Sabtu (15/2) sore.

Sebelumnya diketahui 
Husnia dan Mursela berada 
di Wuhan, China setelah 
merebaknya Virus Corona-
virus Disease (Covid-19) 
beberapa waktu yang lalu. 
Mereka berada di China 
karena sedang menjalani 
beasiswa pertukaran ma-
hasiswa di Ibu Kota Provinsi 
Hubei.

Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Bekasi dr Sri 
Enny Mainarti yang turut 

mendampingi Husnia dan 
Mursela meminta agar ma-
syarakat tidak perlu kha-
watir terhadap keduanya, 
karena peserta observasi 
sudah mendapatkan proses 
penyaringan (screening) 
yang dilakukan Pemerintah 
Pusat.

“Anak-anak kita ini masuk 
ke Indonesia dari Wuhan itu 

sudah dalam kondisi sehat. 
Terkait virus corona sudah 
negatif. Nanti baru masuk 
ke Indonesia. Artinya kita 
hanya menjaga saja, takut 
dikhawatirkan terjadi ses-
uatu, makanya dikarantina 
selama 14 hari. Selebihnya 
tidak ada yang perlu dikha-
watirkan,” jelasnya.

Kadinkes mengatakan, 

secara keseluruhan ked-
uanya dalam kondisi sehat 
dan sudah bisa beraktifitas 
seperti biasa. “Sehat walafiat 
dan telah memiliki sertifikat 
sehat yang di keluarkan oleh 
Kemenkes,” ujarnya.

Saat ditemui di rumahnya, 
Husnia mengungkapkan 
sangat senang dapat ber-
kumpul dengan keluarga. 
Dirinya juga menuturkan, 
selama di karantina diper-
lakukan dengan baik. Baik 
dari segi fasilitas, makanan 
dan kegiatan selama masa 
observasi.

“Saya berterimakasih ke-
pada KBRI Beijing, juga 
Kemenkes dan TNI yang 
menemani kita selama 14 
hari, Bapak Dandim, Ibu 
Dinkes Kabupaten Bekasi, 
sampai saat ini saya sehat. 
Saya sampai di rumah ini 
dengan sehat wal afiat,” kata 
Husnia.

Warga Desa Kalijaya Cika-
rang Barat ini saat kejadian 
mewabahnya Covid-19, se-
dang menjalani pertukaran 

mahasiswa di Central China 
Normal (CCN) University.

“Sa y a  m e n g i k u t i  e x -
c h a n g e ,  s e l a m a  e n a m 
b u l a n .  S e b e t u l n y a  s u -
dah membeli tiket untuk 
tanggal 2 Februari untuk 
pulang. Jadi sebetulnya 
di  sana juga sudah se -
l e s a i  ku l i a h n y a ,”  t a m -
bahnya.

Sementara itu, Mursela, 
mahasiswi Universitas Mer-
cu Buana saat ditemui di 
kediamannya menuturkan 
dirinya mengikuti pertu-
karan mahasiswa jurusan 
Teknik Industri. 

“Rencananya sampai Juni 
masih di Wuhan, masih 
ada perjanjian. Semua, saat 
ini untuk sementara perku-
liahan dilakukan secara on-
line,” imbuhnya. Warga Ke-
camatan Cikarang Selatan 
ini menyampaikan, masih 
banyak teman-temannya 
dari luar negeri yang masih 
belum di evakuasi oleh neg-
aranya dan masih terisolasi 
di Wuhan. (rls/rie)

Dua Mahasiswi Asal Cikarang Negatif Corona

HUMAS PEMKAB BEKASI

PENJEMPUTAN : Jajaran Dinkes bersama Keluarga saat menjemput 
Husnia Mahasiswi asal Kabupaten Bekasi di Bandara Halim Perdana 
Kusumah, Sabtu (15/2).

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 per-
damaian, bersama menjaga Pancasila dan NKRI,” ujar 
Tri Adhianto. Lanjut Tri, Saat ini peran ulama sangat-
lah 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 mencip-
takan masyarakat religius dalam bingkai NKRI,” tutup 
Badeng Saputra.(bbs)

HUMAS PEMKOT BEKASI

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

PURWAKARTA – Kepala 
Dinas Pemadam Kebakaran 
d a n  P e n a n g g u l a n g a n 
B e n c a n a  ( D i s k a r  P B ) 
P u r w a k a r t a ,  W a h y u 
Wibisono mengatakan, 
masyarakat untuk tetap 
waspada terlebih dengan 
curah dan intensitas hujan 
yang tinggi.

“Kami sudah memetakan 
wi la y a h y a ng  m e m a ng 
t e r m a s u k  d a l a m  z o n a 
merah bencana longsor 
yang seluruhnya berada 

di wilayah dataran tinggi. 
Hal tersebut seperti yang 
telah dirilis oleh BMKG, 
bahwa memang Kecamatan 
Bojong ini berada pada titik 
menengah ke arah tinggi 
(zona merah),” katanya.

Lanjut Wahyu, dataran 
yang berada pada dataran 
tinggi mulai Kecamatan 
Pondok Salam, Kiarapedes, 
Wanayasa, Bojong, hingga 
Darangdan, harus waspada 
di musim hujan ini, apalagi 
bagi warga yang tinggal di 

dekat tebing atau lokasi 
rawan terjadinya longsor 
yang dapat membahayakan 
nyawa.

Ketika disinggung terkait 
pembentukan tim kesiap-
siagaan bencana di wilayah-
wilayah yang termasuk 
dalam zona merah. Wa-
hyu mengaku berdasarkan 
laporan dari para camat 
yang sesuai instruksi Bupati 
Purwakarta, Anne Ratna 
Mustika, agar setiap keca-
matan untuk membentuk 

tim kesiapsiagaan bencana 
dengan melibatkan selu-
ruh stakeholder di masing-
masing kecamatan tersebut.

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

Diberitakan sebelumnya, 
bencana longsor terjadi 
pada akhir pekan lalu di 
Kampung Cileuweung RT 
13/7, Desa Bojong Timur, 

Kecamatan Bojong, dan 
mengakibatkan satu villa 
serta dua bangunan lainnya 
rusak parah diterjang long-
sor dari ketinggian 30 meter.

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

Warga Purwakarta Waspada Tanah Longsor

KARAWANG – Kecamatan 
C i a m p e l  m e n j a d i 
kecamatan pertama yang 
menyelenggarakan program 
Pelayanan Administrasi 
Publik Terpadu Kecamatan 
( P a t e n )  p a d a  t a h u n 
2 0 2 0 .  P a t e n  t e r s e b u t 
diselenggarakan di Kantor 
Kecamatan Ciampel.

P r o g r a m  P a t e n 
m e r u p a k a n  u p a y a 
Pemerintah Kabupaten 
( P e m k a b )  K a r a w a n g 
u n t u k  m e n i n g k a t k a n 
kualitas pelayanan publik. 
Paten juga merupakan 
implementasi dari Surat 
Mendagri nomor 503/506/
SJ, perihal optimalisasi 

p e n y e l e n g g a t a a n 
p e l a y a n a n  p u b l i k  d i 
daerah. Paten perdana 
di tahun 2020 ini dihadiri 
oleh Bupati  Karawang, 
Cellica Nurrachadiana dan 
sejumlah Kepala OPD.

D a l a m  s a m b u t a n n y a 
d i h a d a p a n  r a t u s a n 
warga Ciampel, Cellica 
m e n g a t a k a n ,  b a h w a 
program Paten harus benar-
benar dimanfaatkan bagi 
masyarakat kecamatan yang 
belum memiliki surat atau 
akta kependudukan. Serta 
pelayanan publik lainnya 
seperti BPJS, PDAM dan 
SIM.

“Ini Paten pertama di 

tahun 2020.  Kami dari 
Pemerintah Kabupaten 
tentunya senang dengan 
antusiasme masyarakat 
sekitar yang memanfaatkan 
pelayanan langsung di 
kecamatan,” kata Cellica, 
kemarin. 

L a n j u t  C e l l i c a ,  u s a i 
m e n i n j a u  p e l a y a n a n 
kepada masyarakat, Bupati 
m e n u j u  S M K  P r a t a m a 
M u l y a  u n t u k  b e r t e m u 
d e n g a n  p a r a  m i l e n i a l . 
Cellica menyampaikan, 
pesan agar para milenial 
jangan pernah berhenti 
untuk menggapai  cita-
cita.  Serta memberikan 
i n f o r m a s i  m e n g e n a i 

program Karawang Cerdas 
bagi pelajar yang ingin 
m e l a n j u t k a n  j e n j a n g 
pendidikan di universitas. 
Setelah itu, Bupati juga 
h a d i r  p a d a  p e r e s m i a n 
Puskesmas Ciampel.

C e l l i c a  b e r h a r a p , 
P u s k e s m a s  C i a m p e l 
benar-benar memberikan 
p e l a y a n a n  k e s e h a t a n 
bagi masyarakat Ciampel. 
A p a l a g i ,  p e r b a i k a n 
i n f r a s t r u k t u r  d a n 
peningkatkan sarana dan 
prasarana diyakini bisa 
memberikan pelayanan 
maksimal dan kenyamanan 
bagi masyarakat Ciampel. 
(rls/rie)

DISKOMINFO KARAWANG

PELAYANAN : Kecamatan Ciampel menyelenggarakan program Pelayanan Administrasi Publik Terpadu 
Kecamatan (Paten) pada tahun 2020.

Paten Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
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Info BAnk

BRI Garut Jl. Jend. A. Yani 
no.65 Garut Telp : (0262) 
232318  

BRI UnIT koTA kULon Jl. 
Ciledug no. 265 tlp. (0262) 
2246924 Garut

BRI UnIT BAYonGBonG  
Jl. Rayon Simpang Mu-
lyasari no. 12 Tlp.
(0262)534102 Garut

BRI UnIT SAMARAnG Jl. 
Ra ya Samarang Cintaasih 
no.11 Tlp.(0262)542235 
GArut

Bank Syariah Mandiri    kCP 
kadungora Jln. Raya kadun-
gora  no. 174 Garut (0262) 
2458434 - (0262) 245835

Bank Syariah Mandiri Jl.
Ciledug no. 148-149 (0262) 
243689, 243692

Bank Artha Graha Inter-na-
sional Jl Ciledug 129 Garut 
0262-243291

Bank Muamalat Indonesia Jl 
Ciledug 247 Garut 0262 - 
243399

Info LEASInG
Adira finance  Jln. Cikuray 
no. 38 Pakuwon Garut Tlp 
(0262) 238209

Adira finance (Ro Limban-
gan)  Jln. Raya Limbangan 
no. 37 Garut Tlp (02v62) 
438117

DAnA TUnAI

SInARMAS WAnARAJA                         
Jl. Raya karangpawitan De-
pan SPBU nagrog Tlp. 
(0262) 442211

SInARMAS CIBATU Jl. kH. 
Dewantara no. 65 Tlp. 
(0262) 442211

SInARMAS CIkAJAnG Jl.  
Ra ya Cibodas - Cikajang, 
Depan Pasar Cikajang Tlp.
(0262) 442211

SInARMAS kADUnGoRA                        
Jl. Raya kadungora no. 87A 
Tlp.  (0262) 442211

Kehilangan

Hilang STnk nopol Z 23935 
ER a/n Wahyu Heryadi kp 
Pamalayan RT 04/01 Pama-
layan kel Bayongbong Garut

kepala Desa 
H. Imat Rohimat,S.Ip.MM

Pemerintah KabuPaten Garut

dEsA suKAJAdI

(16 Februari 2020)

Selamat 
Hari Jadi Garut 

Mengucapkan:

Direktur utama 
h. aja rowikarim, m.ag

Mengucapkan:

Jajaran direksi, dewan Pengawas 
seluruh staf dan Karyawan Perumda 

Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut

(16 Februari 2020)
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GARUT – Forum Aliansi 
Guru dan Karyawan Garut 
(FAGAR) berjuang agar 
sertifikasi guru honorer bisa 
segera didapatkan oleh guru 
honorer di Kabupaten Garut, 
Jawa Barat. Terutama sebanyak 
150 guru honorer yang sudah 
dianggap memenuhi syarat 
namun sampai sekarang masih 
terkendala SK Bupati.

Ketua FAGAR, Cecep Kurniadi 
menjelaskan, ada dua kendala 
utama kenapa sertifikasi guru 
honorer ini masih belum bisa 
dicairkan.

Yang pertama kata Cecep 
hingga sekarang 150 orang 
guru honorer itu masih belum 
mendapatkan SK Bupati. 
Sementara SK Bupati sendiri 
dijadikan syarat agar sertifikasi 
honorer ini bisa dicairkan.

” Guru honorer terutama yang 
dari negeri ini sudah mengikuti 
PPG bahkan sertifikatnya sudah 
turun, mendapatkan, bahkan 
NRG-nya sudah turun, tapi 
terkendala dengan adanya 
persyaratan dalam sertifikasi 
itu harus adanya SK Bupati 
sehingga yang mereka ini 
kisaran150 orang tidak bisa 
dicairkan,” kata Cecep usai 
audiensi bersama Dinas 
Pendidikan Kabupaten Garut, 
dan Komisi I DPRD Garut, 
Jumat (14/02).

” Makanya kami berkomitmen 
dengan Pemerintah Daerah 
untuk segera berkoordinasi 
dengan Pemerintah Pusat 
dan melakukan lobi-lobi 
supaya mereka ini yang sudah 
mendapatkan sertifikat dan 
mendapat NRG bisa mencicipi 
yang namanya tunjangan 
sertifikasi,” tambah Cecep.

Kemudian kendala kedua 

kata Cecep, kenapa SK Bupati 
ini belum juga bisa dikeluarkan 
Bupati, disinyalir karena 
terkendala Perda no 11 tahun 
2017. Karena dalam perda 
tersebut tidak ada klausul yang 
menjelaskan tentang honorer. 
Sehingga kata Cecep, Bupati 
pun dalam hal ini merasa tidak 
memiliki dasar hukum untuk 
mengeluarkan SK.

“Dalam kesempatan ini 
sedang adanya revisi perda 
no 11, kami ingin memasukan 
klausul yang namanya honorer. 
Sehingga Bupati pun ketika 
untuk mengeluarkan SK karena 
memang tidak punya dasar. 
Mudah-mudahan dengan 
revisi perda ini sehingga pak 
Bupati bisa mengeluarkan SK,” 
katanya.

Kemudian Cecep juga 
menyoroti perihal honor guru 
honorer yang bersumber dari 

APBD Garut yang dinilainya 
masih jauh di bawah UMK.

“Terkait dengan masalah 
kesejahteraan dari APBD 
(Garut) kami menerima 
hanya Rp 170 ribu per bulan 

dibayarkan 14 kali pembayaran. 
Bisa dikatakan masih kurang, 
tidak sesuai amanat UUD 
1945 pasal 27 ayat 2 bahwa 
setiap warga negara berhak 
mendapat kesejahteraan yang 

layak,” katanya.
Sementara Kepala Dinas 

Pendidikan Kabupaten 
Garut, Totong, menjelaskan, 
terkait sertifikasi guru honorer 
ini adalah kebijakan yang 
ranahnya harus diperjuangkan 
di Pemerintah Pusat.

Untuk mendapatkan 
sertifikasi guru ini syaratnya 
kata Totong, baik guru PNS 
maupun non PNS harus sudah 
mendapatkan NUPTK (Nomor 
Unik Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan) dan juga 
sudah mengikuti program 
PPG (Pendidikan Profesi 
Guru).

Sementara untuk NUPTK 
sendiri ranahnya ada pada 
Pemerintah Pusat. Maka, 
kata dia, inilah yang tengah 
diperjuangkan Pemkab Garut 
agar guru honorer ini bisa 
segera mendapatkan NUPTK 
tersebut.

“Diantaranya kan kami sudah 
membuat surat penugasan 
sebagai penegasan dari pak 
Bupati,”. katanya.(fer)

sertifikasi Honorer Tunggu sKAnimo Masyarakat 
Mendaftar Kades Tinggi
GARUT – Bupati Garut, Jawa Barat, melantik 30 orang 

Kepala Desa gelombang ketiga dari pilkades serentak 
tahun 2019 lalu. 30 Orang Kepala Desa ini dilantik di 
halaman setda dan disaksikan masyarakat umum, 
Jumat (14/02).

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
(DPMD) Kabupaten Garut, Asep Jaelani menyebut, 
30 orang Kepala Desa ini adalah mereka yang akan 
menggantikan kades lama yang habis masa jabatan 
di tanggal 13 Februari 2020.

“Ada 30 Kades yang habis masa jabatan di bulan 
Februari ini tanggal 13, makanya pelantikan di 
tanggal 14,” kata Asep, saat ditemui di ruang kerjanya, 
Jumat.

Pelantikan kades kali ini ada yang berbeda dengan 
sebelumnya. Kalau biasanya kata Asep, pelantikan 
dilaksanakan di Pendopo Garut, tapi sekarang 
dilaksanakan di halaman Setda dan bisa disaksikan 
oleh masyarakat umum.

” Alhamdulillah mungkin ini salah satu inovasi 
pelantikan di periode sekarang ini dilaksanakan di setda 
dan diperhatikan, dilihat semua orang. Karena selama 
ini kan pelantikan dilaksanakan hanya di pendopo, nah 
sekarang ini kita coba dengan sepeti tadi alhamdulilah 
jadi semua orang pun bisa tahu, bisa mendengar apa 
yang disampaikan oleh pak Bupati bahwa amanat pak 
Bupati apa saja,” katanya.

Asep juga menyampaikan, animo masyarakat untuk 
mendaftarkan diri menjadi kepala desa sekarang ini 
sangat luar biasa.

Bahkan ada desa yang jumlah pendaftar hingga 
10 orang. Padahal aturan sendiri membatasi calon 
kades maksimal hanya 5 orang. Sehingga akhirnya 
harus dilaksanakan seleksi hingga dihasilkan hanya 
5 calon.

“Tapi ada juga kades yang bingung mencari pasangan 
karena tidak ada yang mau mencalonkan, akhirnya 
istrinya mencalonkan. Ini kan mencerminkan bahwa 
kinerja kepala desa tersebut bisa dipahami, bisa 
dimengerti, bisa membuat masyarakat puas,” kata 
Asep.

Sementara itu pada saat pelantikan Kepala Desa 
jumat kemarin, tampak salah seorang kepala desa yang 
dilantik dengan usia cukup muda di Kabupaten Garut. 
Kepala Desa tersebut adalah Dhani Wardani Pebrian 
SP, Kepala Desa Ciburial, Kecamatan Leles.

Pemuda kelahiran Garut 21 Februari 1991 itu diminta 
masyarakatnya mencalonkan diri dan berhasil menang 
dalam pilkades serentak 2019 lalu.

“Beliau dikenal sebagai sosok muda, berani, tegas, 
peduli dan Merakyat. Sehingga pada pilkades serentak, 
beliau diminta dan didaulat oleh masyarakat untuk maju 
dan memenangkan Pemilihan Kepala Desa Ciburial,” 
ujar Aden Kurniawan, saudara dari Dhani Wardani 
yang ditemui di lapang Setda. (fer)

auDienSi:
FaGar melakukan 

audiensi dengan 
DPrD dan Dinas 

Pendidikan Garut.
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Perketat Peredaran 
Uang “Siluman”

JAKARTA- Untuk mencegah 
peredaran dana “siluman” da-
lam penyelenggaraan kampa-
nye di Pilkada Serentak 2020, 
Badan Pengawas Pemilihan 
Umum (Bawaslu) menggandeng 
Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK). 
Hal ini juga sebagai langkah 
meningkatkan pengawasan 
dana kampanye dan sumbang-
an dana partai politik untuk 
peserta calon Pilkada.

Ketua Bawaslu RI Abhan 
mengatakan, perlu dilakukan 

penguatan kerja sama antara 
Bawaslu dan PPATK dalam 
mengawasi dana peserta Pil-
kada 2020. “Bawaslu bisa 
bersinergi dengan PPATK 
sesuai dengan kewenangan 
masing-masing,” ujar Abhan 
di Jakarta, baru-baru ini.

Anggota Bawaslu Fritz Ed-
ward Siregar menambahkan, 
Bawaslu membutuhkan ban-
tuan PPATK agar mengetahui 
transaksi yang dilakukan pa-
ra peserta pilkada. Fritz ber-
harap kerja sama tersebut 
dapat memperluas ruang 
lingkup hubungan yang dilaku-
kan, seperti membuka kerja 
sama dengan pihak bank dan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
“Kerja sama ini semakin di-
tingkatkan intensitas dan 
ruang lingkupnya dapat se-
makin menguatkan peneg-
akkan hukumnya,” jelasnya.

Dia mencontohkan, salah 
satu mahar politik yang ter-
jadi saat Pilkada 2018 di Pa-
langkaraya. Fritz bercerita, 
saat itu hakim meminta buk-
ti lebih dari satu, meskipun 
pemberi dan penerima meng-
akui adanya transaksi terbit. 
Sayangnya, bukti transfer itu 
telah hilang.

Dia mengakui, ada keterba-
tasan kewenangan Bawaslu 
terutama untuk meminta 

bukti transaksi dari perbankan. 
Keterbatasan ini, lanjutnya, 
menjadi salah satu kendala 
yang penghambat proses pe-
negakan hukum terkait poli-
tik uang. 

“Kasus saat Pilkada 2018 di 
Palangkaraya soal mahar po-
litik, si pemberi dan penerima 
telah mengaku adanya tran-
saksi. Namun, hakim mem-
inta lebih dari satu alat bukti 
karena satu alat bukti saja 
tidak cukup di pengadilan,” 
ucapnya.

“Bagaimana caranya kita 
minta ke bank seperti bukti 
setoran. Belum lagi proses itu 
bisa melebihi batas waktu 

penyelesaian sengketa yaitu 
3 ditambah 2 hari yang kami 
miliki,” tambah Fritz.

Menanggapi hal itu, Kepala 
PPATK Kiagus Ahmad Bada-
ruddin sepakat meningkatkan 
kerja sama dengan Bawaslu. 
“Kami dari PPATK merasa 
perlu ditingkatkan lagi. Sebab 
masih banyak hal yang perlu 
dilakukan perbaikan dalam 
penyelengagra pemilu atau 
pilkada,” kata Kiagus. 

Dia menyatakan harapan 
adanya pertemuan lebih de-
tail dan teknis lagi untuk 
membicarakan hal-hal yang 
memerlukan langkah-langkah 
lebih lanjut. (fin/drx)

PPATK Awasi Dana Pilkada 
ISTIMEWA

GELAR KAMPANYE: PDIP saat menggelar kampanye dalam Pilkada Serentak beberapa waktu lalu. Tahun ini, dana kampanye pilkada akan diawasi langsung oleh PPATK.

PAW Wahyu Diproses
JAKARTA- Kursi komisioner KPU yang ditinggal-

kan Wahyu Setiawan kini mulai diproses oleh Komisi 
II DPR dengan pergantian antarwaktu (PAW). Komisi 
yang membidani urusan dalam negeri dan kepe-
miluan itu telah menerima surat penggantian dari 
Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU. Nama pengganti 
Wahyu adalah I Dewa Raka Sandi.

Informasi tersebut disampaikan Wakil Ketua 
Komisi II DPR Arif Wibowo kemarin (16/2). Dia 
mengatakan, DPR segera menggelar rapat dengan 
agenda menetapkan komisioner KPU pergantian 
antarwaktu (PAW). “Mungkin rapat kami agendakan 
pekan depan,” ucap Arif.

Dia menyebut, tidak ada proses fit and proper 
test dalam penetapan komisioner pengganti. 
Mekanisme penggantian dilakukan berdasar 
penghitungan suara terbanyak hasil pemilihan 
komisioner KPU periode 2017–2022 di Komisi II DPR 
pada 5 April 2017. Raka Sandi adalah peraih suara 
terbanyak ke-8 dan memperoleh 21 suara. Artinya, 
Raka Sandi otomatis menjadi pengganti jika satu di 
antara tujuh komisioner KPU berhalangan tetap. ”Itu 
sudah final sesuai hasil voting komisi II periode 
2014–2019,’’ papar Arif.

Setelah itu, DPR segera mengirim surat ke presiden 
sebagai dasar keluarnya surat keputusan (SK) 
presiden. Selanjutnya, presiden akan menerbitkan 
keputusan presiden (keppres) tentang pengangkatan 
anggota KPU untuk proses pelantikan. (jpc/drx)

ISTIMEWA

SEGERA DI PAW: DPR tengah memproses PAW terhadap eks 
Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang terjerat kasus korupsi.

JAKARTA– Menteri Perta-
hanan Prabowo Subianto 
dinobatkan menjadi pem-
bantu presiden Joko Widodo 
(Jokowi) paling dikenal oleh 
publik. Hal itu terungkap 
dalam hasil survei Indo Ba-
rometer soal 100 hari kerja 
pemerintahan Joko Wido-
do-Ma’ruf Amin.

Direktur Eksekutif Indo 
Barometer, M Qodari meny-
atakan, hal wajar publik 

sangat mengenal Prabowo 
Subianto sebagai jajaran 
Menteri Kabinet Indonesia 
Maju. Sebab, Prabowo mer-
upakan mantan calon pre-
siden sebanyak dua kali.

“Dari nama menteri yang 
dikenal publik secara umum, 
Prabowo Subianto unggul 
18,4 persen, kemudian Sri 
Mulyani

Indrawati 10,6 persen, Erick 
Thohir 8,2 persen, Mahfud 

MD 7,9 persem, Nadiem Anwar 
Makarim 5,3 persen, Luhut 
Panjaitan 5,2 persen, Tito 
Karnavian 5, persen, Moel-
doko 3,2 persen, Edy Prabowo 
2,5 persen dan Pramono Anung 
2,2 persen,” kata Qodari di 
kawasan Senayan, Jakarta 
Pusat, Minggu (16/2).

Qodari menyampaikan, 
pada periode pertama pe-
merintahan Jokowi, publik 
paling mengenal sosok Susi 

Pudjiastuti sebagai Menteri 
Kelautan dan Perikanan. 
Namun, kini nama Prabowo 
yang banyak dikenal publik.

“Dibanding tahun lalu ada 
Susi Pudjiastuti 32,1 persen, 
disusul Puan Maharani 9,6 
persen, Anies Baswedan 6,5 
persen, Khofifah Indar Pa-
rawansa 4,6 persen, Tjahjo 
Kumolo 4,6 persen, Ignatius 
Jonan 2,4 persen,Rahmat 
Gobel 2,4 persen, Sofyan 

Djalil 1,6, Yasonna H. Laoly 
1,6 persen dan Retno Marsu-
di 1,1 persen,” ucap Qodari.

Qodari memandang, kepu-
tusan Prabowo bergabung 
pada koalisi pemerintahan 
merupakan hal yang tepat. 
Menurutnya, hal ini sebagai 
upaya mempertahankan elek-
tabilitas Prabowo. “Tapi belum 
tentu, kalau ada reshuffle 
bisa tersingkirkan atau tidak,” 
pungkasnya. (jpc/drx)

JAKARTA - Legislator Partai 
Demokrat (PD) Didik Mukri-
anto meminta pimpinan DPR 
menindaklanjuti usul tentang 
pembentukan Panitia Khusus 
(Pansus) Jiwasraya. Anggota 
Komisi Hukum DPR itu mene-
gaskan, dibentuk atau tidaknya 
Pansus Jiwasraya harus dipu-
tuskan dalam rapat paripurna.

Menurut Didik, usul tentang 
pembentukan Pansus Jiwas-
raya sudah memenuhi syarat 
yang diatur dalam Undang-Un-
dang MPR, DPR, DPD, dan 
DPRD (UU MD3). Usul itu 
juga sesuai Peraturan DPR 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Tata Tertib.

“Artinya, kalau bicara admi-

nistrasi tentu pengusulan 
pansus ini sudah memenuhi 
apa yang digariskan oleh un-
dang-undang, oleh tata tertib. 
Sudah lebih 25 orang, sudah 
lebih dari satu fraksi (yang 
mengusulkan),” kata Didik di 
Kompleks Parlemen, Jakarta, 
Jumat (14/2).

Menurut Didik, pimpinan 
DPR semestinya menindak-
lanjuti usul itu dengan me-
manggil Badan Musyawarah 
(Bamus)  untuk mengagen-
dakan pengambulan keputu-
san di rapat paripurna. “Apa-
kah kemudian diskursusnya 
jadi pansus atau tidak, kem-
bali kepada anggota dewan 
semuanya,” ujarnya.

Didik menegaskan bahwa 
salah satu tujuan Partai De-
mokrat mendorong pemben-
tukan pansus tersebut adalah 
untuk membongkar persoalan 
di PT Asuransi Jiwasraya, se-
kaligus memastikan bahwa 
hak-hak nasabah BUMN lay-
anan keuangan itu terlindungi. 
“Kemudian,  juga iklim atau 
nuansa lembaga keuangan di 
Indonesia itu tidak terganggu,” 
kata dia.

Oleh karena itu Didik mene-
gaskan, Fraksi PD akan men-
gingatkan pimpinan DPR. 
Menurut dia, tidak ada urgen-
si bagi pimpinan DPR menahan 
usul pembentukan pansus.

“Jadi, pimpinan itu juga bu-

kan pemutus, bukan peng-
ambil keputusan. Pimpinan 
DPR itu adalah mengakomo-
dasi hak-hak anggota. Nah, 
jangan sampai kemudian 
paradigma pimpinan ada ni-
lai politisasinya,” ujarnya.

Seperti diketahui, Fraksi PD 
dan Fraksi Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) di DPR telah 
menyerahkan usul pemben-
tukan Pansus Hak Angket 
Jiwasraya kepada pimpinan 
parlemen, Selasa (4/2). Usul 
itu ditandatangani 50 anggo-
ta FPD dan 55 personel FPKS. 
“Ini seharusnya sesuai syarat 
administrasi sudah bisa ter-
penuhi,” kata Ketua FPKS DPR 
RI Jazuli Juwaini. (jpnn/drx)

Demokrat Dorong Pembentukan 
Pansus Jiwasraya ke Paripurna

ISTIMEWA

BAWA KE PARIPURNA: Politisi Partai Demokrat Didik Mukrianto (tengah) meminta pimpinan DPR menindaklanjuti usul tentang pembentukan Pansus Jiwasraya.

JAKARTA– Tingkat kepuasan 
publik terhadap kinerja Wakil 
Presiden Ma’ruf Amin hanya 
di bawah 50 persen. Tingkatan 
tersebut dianggap sebagai 
ketidakpuasan dari publik 
terhadap kinerja dari orang 
nomor dua di republik ini.

Angka di bawah 50 persen 
itu diungkap oleh Indo Baro-
meter yang baru saja merilis 
hasil survei evaluasi publik 
dalam isu-isu nasional 100 
hari kinerja pemerintahan 
Jokowi-Amin. Untuk kinerja 
Wapres Ma’ruf Amin, hanya 
49,6 persen publik puas ter-
hadap kinerjanya.

“Sebanyak, 37,5 persen me-
nyatakan tidak puas dan 12,9 
persen menyatakan tidak 
tahu,” kata Direktur Ekseku-

tif Indo Barometer M Qodari 
di kawasan Senayan, Jakarta 
Pusat, Minggu (16/2).

Sedangkan tingkat kepuasan 
publik terhadap kinerja Pre-
siden Joko Widodo sebesar 
70,1 persen. Sisanya, 27,4 
persen menyatakan tidak pu-
as. Sebanyak 2,6 persen res-
ponden menyatakan tidak 
menjawab dari survei tersebut.

Kata Qodari, tingkat kepu-
asan publik terhadap kinerja 
wapres lebih rendah daripa-
da presiden suatu yang biasa. 
Maka dari itu, Ma’ruf Amin 
harus diperbaiki kinerjanya.

“Pasti memang jomplang 
antara presiden dan wakil 
presiden dan biasanya wakil 
memang lebih rendah, tapi 
biasanya nggak jauh, tapi ini 

jauh,” tukas Qodari.
Adapun survei tersebut 

dilakukan pada 9-15 Januari 
2020 di 34 Provinsi. Dengan 
jumlah responden 1.200. Be-
gitu juga dengan margin of 
error kurang lebih sebesar 2,83 
persen, pada tingkat keper-
cayaan 95 persen.

Responden yang disurvei 
merupakan warga negara In-
donesia (WNI) berusia 17 tahun 
atau lebih, atau sudah menikah 
pada saat survei dilakukan.

Metode penarikan sampel 
yang digunakan adalah mul-
tistage random sampling. 
Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah wawan-
cara tatap muka responden 
dengan menggunakan kui-
sioner. (jpc/drx)

Kepuasan Publik Hanya 49 Persen 
ISTIMEWA

BELUM PUAS: Kepuasan publik terhadap kinerja Wapres Ma’ruf Amin hanya mencapai 49 persen.

Prabowo Jadi Menteri Terpopuler

PRABOWO SUBIANTO 
Menteri Pertahanan
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Sebelum Jadi Perda, 
Dishub Lakukan 
Kajian ke Jakarta 

BANDUNG – Pemerintah 
Kota Bandung saat ini tengah 

serius menggodok Ran-
cangan Peraturan Daerah 
(Raperda) Derek. Sebab, 
pemerinta menilai Perda 
tersebut akan memiliki efek 
besar bagi upaya penertiban 
kendaraan. Bahkan Pemkot 
Bandung kini tengah mela-

kukan kajian ke Jakarta 
sebelum Raperda Derek 
disahkan.

Wali Kota Bandung, Oded 
M. Danial mengatakan, Ra-
perda Derek saat ini masih 
terus diproses oleh Dinas 
Perhubungan Kota Bandung 

bersama bagian hukum. Dia 
berharap Raperda Derek ini 
bisa sesuai dengan misi untuk 
mewujudkan Bandung tertib 
berlalu lintas termasuk kawa-
san parkir.

”Kalau saya dengar dari ja-
jaran Dinas Perhubungan 

masih dalam proses, kemu-
dian sekarang posisinya sedang 
dalam kajian di Jakarta,” kata 
Oded, di Balai Kota Bandung, 
Jalan Wastu Kencana, baru-
baru ini. 

Menurutnya, Perda ini sang-
at diperlukan untuk menertib 

lalu lintas dan menegakan 
displin masyarakat. Raperda 
ini dibuat berdasarkan aspi-
rasi masyarakat yang meng-
inginkan jalan raya bebas 
dari parkir liar.

”Harapannya jika sudah 
di Perdakan masyarakat 

juga tambah disiplin. Me-
mang banyak juga masyara-
kat yang menginginkan 
jalan raya itu digunakan 
sesuai fungsinya. Kita juga 
ingin Bandung itu rapih dan 
bersih,” terangnya. 

Raperda Derek Tengah Digodok
ISTIMEWA

DEREK KENDARAAN: Warga melihat petugas dari Dinas Perhubungan yang sedang melakukan penderekan terhadap kendaraan roda empat yang parkir di tempat yang sebenarnya dilarang digunakan parkir.

BANDUNG –Saat terjadi 
hujan, jalan-jalan dan be-
berapa wilayah di Kota 
Bandung kerap terjadi ban-
jir serta kubangan-kubangan 

air bermunculan. Hal terse-
but banyak dikeluhkan 
warga. Sebab, genangan air 
tersebut tak jarang menye-
babkan kecelakaan.

Banjir tersebut diduga ter-
jadi disebabkan oleh bebe-
rapa faktor. Selain curah 
hujan yang cukup tinggi dan 
adanya ruang terbuka tanpa 

pohon, khususnya yang be-
rada di hulu (utara) Kota 
Bandung. Faktor lainnya 
adalah banyaknya pengga-
rap di wilayah hulu yang 

menanam tanaman holti-
kultura, wilayah yang ba-
nyak bangunan, namun tidak 
ada resapan. 

Penggarapan Lahan di Wilayah Hulu Diduga 
Penyebab Bandung Kerap Dilanda Banjir

ISTIMEWA

BANTU PENGENDARA: Beberapa bocah membantu pengendara motor yang mogok 
saat kendaraannya melintasi jalan yang digenangi air akibat terjadi hujan deras.

Walikota Ajak Warga untuk 
Bersedekah Sebagai Amalan 

BANDUNG – Wali Kota Bandung, Oded M. 
Danial mengajak seluruh umat muslim di Kota 
Bandung menjadikan sedekah sebagai amalan 
utama dalam kehidupan sehari-hari. Menurut-
nya, sedekah tidak akan membuat manusia 
miskin. Bahkan, setiap umat muslim yang 
bersedekah diyakini mendapat berkah dan 
balasan terbaik dari Allah SWT.

”Mari bersedekah setiap saat. Karena sedekah 
tidak membuat kita miskin. Mari jadikan 
sedekah amalan utama dalam kehidupan 
sehari-hari bagi umat muslim, selain amalan 
lainnya yang telah diajarkan Nabi Muhammad 
SAW,” kata Oded dalam acara Sedekah Akbar di 
GOR C-Tra Bandung, Minggu (16/2).

Acara yang digagas Komunitas Sedekah Akbar 
Indonesia, Gerakan Infaq Beras dan Pasukan 
Amal Sholeh dihadiri ribuan anak yatim dan 
penghafal Alquran.

”Dengan sedekah membuat hidup manusia 
semakin berkah. Saling bersedekah juga 
memakmurkan perekonomian masyarakat dan 
membahagiakan orang lain. Insyaallah dengan 
saling bersedekah akan membuat kita selamat 
dunia dan akhirat,” jelas Mang Oded, sapaan 
akrabnya.

RELIGI

BANDUNG – Puluhan 
warga menggunduli kepa-
lanya di Taman Dewi Sar-
tika Balai Kota Bandung, 
Minggu (16/2). Aksi meng-
gunduli kepala tersebut 
merupakan bentuk du-
kungan kepada para anak-
anak penderita kanker, 
sekaligus dalam rangka 
memperingati Hari kanker 
anak.

Ketua Yayasan Kanker 
Indonesia (YKI) Kota 
Bandung, Siti Muntamah 
Oded, mengapresiasi 
seluruh stakeholder yang 
telah memberikan du-
kungan kepada para pen-
derita kanker khususnya 
anak-anak.

”Bagaimana pun yang 
terkena kanker harus di-
dukungan dengan kepe-
dulian. Kesembuhan ada-
lah cita-cita bersama, te-
tapi tentu saja dengan 
usaha yang bisa dilakukan 

Puluhan Warga Gunduli Kepala

BANDUNG – Wali Kota 
Bandung Oded M. Danial 
mengaku pelaksanaan Pa-
rade Bandung Rumah Ber-
sama, salah satu tujuannya 
adalah ingin menyampaikan 
pesan kepada dunia bahwa 
Kota Bandung merupakan 
kota toleran dan milik ber-
sama.

”Semua komunitas, agama, 
suku, budaya, bangsa, harus 
memiliki Bandung ini ber-
sama. Setelah acara ini saya 
harap kerukukunan antar umat 
beragama, seni, budaya akan 
terus berkembang di Kota 
Bandung,” katanya, melalui 
siran tertulis yang diterima 

Jabar Ekspres, Minggu (16/2). 
Menurutnya, jumlah pe-

serta yang ikut dalam parade 
tersebut mencapai 6.000 orang 
dan dihadiri oleh perwakilan 
sejumlah negara sahabat.

”Itu menunjukkan manusia 
pada fitrah-nya cinta perda-
maian. Dengan hal tersebut 
juga menepis anggapan Kota 
Bandung intoleran. Dengan 
Bandung sebagai Rumah Ber-
sama, saya mengajak masyara-
kat mari bersihkan teras, ruang 
tamu, dapur, hingga toiletnya, 
agar menandakan bahwa kita 
mempunyai rasa memiliki 
Bandung ini,” jelasnya. 

Parade Bandung Rumah Bersama Beri Pesan pada Dunia 

semua,” kata perempuan 
yang kerap disapa Umi ini, 
disela-sela aksi. 

Umi mengungkapkan, 
sejauh ini pihaknya terus 
berusaha mensosialisasi-

kan soal kanker, khususnya 
kanker terhadap anak. Sa-
lah satu upaya pencegahan 

kanker yaitu demgan pola 
hidup sehat.

     Baca Parade... Hal 10     Baca Walikota... Hal 10

     Baca Puluhan... Hal 10

     Baca Raperda... Hal 10

     Baca Penggarapan... Hal 10

ISTIMEWA

IKUT RAMAIKAN: Sedikitnya 6.000 orang dari berbagai etnik, komunitas, agama, suku, budaya, 
bangsa dan agama ikut memeriahkan acara Parade Bandung Rumah Bersama pada Sabtu (16/2).

PERINGATI HARI 
KANKER: Anak-
anak penderita 
kanker ikut 
memperingati 
Hari Kanker 
Anak di Taman 
Dewi Sartika, 
Balai Kota 
Bandung, Jalan 
Wastu Kencana, 
Minggu (16/2).

ISTIMEWA

ISTIMEWA

BERI SAMBUTAN: Wali Kota Bandung, Oded M. Danial memberikan 
sambutan di acara Sedekah Akbar di GOR C-Tra Bandung.



Dia berharap, kegiatan 
tersebut dapat dilaksana-
kan secara berkelanjutan 
di Bandung dan Jawa Barat. 
Karena, kegiatan tersebut 

dinilai banyak memberikan 
manfaat bagi masyarakat, 
terutama anak yatim pia-
tu.

”Kami menyambut baik 
pelaksanaan tersebut. Se-
moga pelaksanaan ini ber-
kelanjutan,” ujarnya.

Dalam acara tersebut juga 
hadir Inisiator dan Ketua 
Yayasan Baitulmaal Mun-
zalan Indonesia, Luqmanul 
Hakim, Istri Wali Kota 
Bandung Siti Muntamah dan 
berbagai tokoh masyarakat 
lainnya.(rls/ziz)

”Permasalahan infrastruk-
tur seperti penyempitan 
sungai dan drainase juga 
turut berdampak kepada 
terjadinya banjir  di 
Bandung,” kata Kepala Di-
nas Pekerjaan Umum (PU) 
Kota Bandung, Didi Ris-
wandi, Minggu (16/2).

”Ruang terbuka tanpa 
pohon khususnya di hulu 
itu yang membawa sedimen 
di sana. Mau nggak mau 
program menanam harus 
dicanangkan,” imbuhnya.

Didi mengaku, sejauh ini 
pihaknya sudah mendorong 
para petani di hulu agar 
mereka mau menanam 
dengan pola tumpang sari. 

”Jadi tanaman pokok 
yaitu tanaman keras saat 
ini harus ada kemudian 
bisa dilanjutkan dengan 
tumpang sari,” ucapnya. 

Dia mengatakan, sebelum-

sebelumnya tanaman pokok 
tidak pernah ditanam di-
bagian hulu. Sehingga harus 
ada langkah untuk memi-
nimalisasi banjir yaitu men-
ciptakan kolam kolam re-
tensi di daerah aliran sung-
ai. Selain itu, untuk di wi-
layah daerah terbangun, 
namun tanpa ada wilayah 
resapan dibuat drumpori 
yang ditangani oleh Dinas 
Pertamanan. 

”Gerakan drumpori baru 
sedikit, baru sekitar 1.000 
drumpori. Sementara jum-
lah RT ada 7.000 dikali 
masing-masing 50 menca-
pai 40 ribu drumpori yang 
dibutuhkan,” jelasnya. 

Dia menuturkan, kondisi 
infrastruktur juga turut 
berpengaruh terhadap ban-
jir yang terjadi. Namun, 
penyelesaian banjir dengan 
pendekatan infrastruktur 
tidak akan menuntaskan 
masalah banjir. Sebab, 
kata dia, penyelesaian ban-

jir harus tuntas dari hulu 
ke hilir. 

”Dalam program yang akan 
dijalankan PU ke depan 
lebih mendorong ke arah 
konservasi air. Terkait be-
rapa lama masalah banjir 
bisa selesai dituntaskan,” 
tuturnya.

Didi mengaku, hal terse-
but bisa tuntas disesuaikan 
dengan desain waktu yang 
dibuat. Dia menambahkan, 
pada 2024 Kota Bandung 
akan mengalami kekurang-
an air. Sebab, air yang se-
harusnya meresap ke dalam 
tanah mengalir ke arah 
sungai. Dan hal tersebut 
dianggap kritis sedangkan 
disatu sisi kesadaran ma-
syarakat terhadap resapan 
air belum terbangun. 

”Saat ini di Kota Bandung 
terdapat 63 titik banjir dan 
genangan. Sedangkan pa-
da Sabtu (15/2) terdapat 
13 titik banjir akibat,” pung-
kasnya.(bbs/ziz)

Dia mengaku, selama men-
jabat sebagai Wali Kota 
Bandung, dirinya akan terus 
membina kerukunan antaru-
mat beragama.

”Saya Mang Oded bukan 
sekedar walikota, tapi mang-
nya orang Bandung. Saya 
juga membiarkan Kampung 
Toleransi tumbuh dengan 
sendirinya atau natural. Tan-
pa rekayasa, insyaallah akan 
kuat,” bebernya. 

Kendati demikian, Oded 
mengaku akan mengevalua-
si pelaksanaan Parade 
Bandung Rumah Bersama ini.

”Kita akan evaluasi, tapi 
dengan antusiasme dan su-
ara-suara dari berbagai komu-

nitas tadi, apakah ini akan 
dijadikan tahunan atau se-
perti apa, nanti kita kaji,” tan-
dasnya.

Sementara itu, Ketua Forum 
Kerukunan Umat Beragama 
(FKUB) Kota Bandung, Ahmad 
Suherman menyebutkan, 
mencintai perdamaian, ke-
rukunan, persahabatan mer-
upakan ciri-ciri bangsa bera-
dab. 

”Sehingga kerukunan anta-
rumat beragama bukan berar-
ti mencampuradukan ajaran 
(agama) masing-masing. 
Kerukunan berlandaskan si-
kap saling menghormati 
keyakinan masing-masing,” 
terang Ahmad.

Menurutnya,  Parade 
Bandung Rumah Bersama 
menunjukkan bentuk per-

damaian, kerukunan, per-
sahabatan konkret di Kota 
Bandung. Selain itu, lanjut-
nya,  acara  ini  juga 
menunjukkan jika Kota 
Bandung sebagai tempat 
tinggal yang ramah bagi 
berbagai etnik, umat bera-
gama yang menjalani ke-
hidupan secara rukun di 
tengah keberagaman.

”Salah satu hari bersejarah. 
Kami berharap, parade mem-
beri tambahan semangat 
bagi pesatuan, dan kesa-
tuan bangsa. Sesi historical 
walk Forkopimda Kota 
Bandung beserta para pe-
muka agama dari Sayov 
Homann menuju Gedung 
Merdeka, dan parade meng-
ingatkan akan kenangan 
derap langkah delegasi Kon-

ferensi Asia Afrika (pada 
1955), dan kemunculan 
Dasa Sila Bandung sebagai 
upaya mewujudkan persa-
tuan, dan kesatuan antar-
bangsa,” jelas Ahmad dalam 
sambutannya. 

Sedangkan Ketua DPRD 
Kota Bandung, Tedy Rusma-
wan mengatakan, pemba-
caan deklarasi menjadi mo-
mentum mengukuhkan per-
satuan di Kota Bandung.

”Kota Bandung merupakan 
miniatur Indonesia. Berba-
gai umat agama, dan etnik 
ada di sini (Kota Bandung). 
Melalui semangat persatuan 
Indonesia, mari bersama-
sama merapatkan barisan, 
sebagaimana salah satu poin 
Bandung juara,” singkatnya.
(bbs/ziz) 

”Hidup sehat sangat pen-
ting. Ketika ada anggota 
keluarga atau warga Bandung 
yang terkena kanker, hadir-
kan kepedulian. Tidak panik 
kemudian cari tahu dan 
berobat,” ungkapnya. 

Sementara itu terkait 
penanganan kanker, men-
urutnya, Jawa Barat sudah 
menyediakan layanan unit 
untuk kanker di Rumah Sakit 
Umum Daerah Al Ihsan. 
Layanan unit di rumah sakit 
tersebut perlu mengacu 
kepada layanan di Rumah 
Sakit Hasan Sadikin (RSHS) 
agar pelayanan khususnya 
kepada kanker lebih baik. 

”Jabar sudah sediakan unit 
layanan khusus kanker di 
Rumah Sakit Al Ihsan,” te-
rangnya. 

Sementara itu, Ketua Yay-

asan Kasih Anak Kanker 
Indonesia (YKAKI) Cabang 
Bandung, Ina Lintang me-
rasa bangga karena tahun 
ini diselenggarakan di Taman 
Kota. Sebab, dia yakin Taman 
Kota sangat pas bagi anak-
anak agar bisa bermain. 

”Spesial tahun ini lebih 
membumi ada di Taman 
Kota sebelumnya hanya di 
Mall. Didukung juga oleh 
Umi oded luar biasa, ini 
membumi,” tuturnya.

Dia menjelaskan, kunci 
untuk sembuh dari kanker 
adalah pengobatan yang 
rutin dan tepat. 

”Kuncinya sembuh berda-
sarkan pendamping itu taat 
dalam pengobata. Itu 2-3 
tahun prosesnya panjang. 
5 tahun dinyatakan sembuh 
ketika mereka bisa ‘survive’. 
Ada yang sudah sembuh, 
ada yang sudah kuliah ba-
hkan kerja. Intinya, keber-

langsungan anak-anak bisa 
melanjutkan kehidupan 
normal,” tandasnya.

Salah satu orang tua yang 
anaknya penderita kanker, 
Aris Sodiman, 39, menyam-
paikan jika putrinya yang 
berusia empat tahun dela-
pan bulan itu, baru diketa-
hui mengidap penyakit 
tersebut ketika berusia tiga 
tahun. Anaknya itu sering 
demam, panas, lalu sembuh 
dan terasa kembali hal yang 
sama.

”Nafa ini (anaknya) baru 
ketahuan lebaran tahun 
kemarin. Awalnya, demam 
naik turun, demam lagi 
lalu badannya panas, minum 
obat dan sembuh, selang 
berapa minggu demam 
lagi. Akhirnya tahu, kita cek 
ke lab, di rumah sakit wi-
layah Banjar,” katanya. 

Setelah mengetahui hal 
itu, dia pun mendapatkan 

saran dari sahabatnya untuk 
mengunjungi rumah singgah 
YKAKI di Kota Bandung. 
Atas tekad yang kuat untuk 
kesembuhan anaknya, Aris 
pun melancong dari kota 
asalnya, Cilacap ke Kota 
Bandung. 

”Saya disarankan ke sini 
(YKAKI) Alhamdulillah, 
anaknya mau, juga layanan-
nya baik. Ketika pertengahan 
Juli 2019. Empat bulan per-
tama itu tinggal di sana 
(YKAKI Cabang Bandung),” 
jelasnya.

Setelah melakukan tahapan 
tersebut, putrinya pun mela-
kukan kemoterapi selama 
satu bulan sekali. 

”Dia (anaknya) lakukan 
kemoterapi 1 bulan sekali, 
biaya ditanggung sama 
YKAKI. Alhamdulillah ini 
membantu sekali saya se-
bagai buruh tani,” pungkas-
nya.(mg2/ziz)

Dijelaskannya, Raperda 
Derek sendiri mengatur 

tentang larangan pakir 
sembarangan atau parkir 
liar di sejumlah ruas jalan 
di Kota Bandung. Sanksi 
pun telah disiapkan, untuk 

kendaraan roda dua, pe-
langgar harus membayar 
denda sebesar Rp 245 ribu, 
sekali tindakan dan biaya 
inap Rp 136 ribu per malam. 

Sementara roda empat, 
pelanggar harus mem-
bayar denda Rp 525 ribu, 
sekali tindakan dan biaya 
inap Rp304 ribu per ma-

Atur Larangan Parkir Sembarangan

Jabar Siapkan Layanan Unit di RSUD Al-Ihsan

Momentum Kukuhkan Persatuan dan Kesatuan

Pola Penanaman Tumpang Sari

Hadirkan Ribuan Anak Yatim
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RAPERDA
Samb dari Hal 9

PULUHAN
Samb dari Hal 9

PARADE
Samb dari Hal 9

PENGGARAPAN
Samb dari Hal 9

WALIKOTA
Samb dari Hal 9

lam.  Sedangkan untuk 
kendaraan lebih dari roda 
empat, pelanggar harus 
membayar Rp1 juta satu 
kali tindakan dan mem-
bayar biaya inap Rp124 
ribu per malam.  

”Kami menargetkan atu-
ran tersebut untuk dite-
tapkan tahun ini. Saya 
minta Dishub untuk terus 
melakukan kajian guna 
menyempurnakan Raper-
da Dere itu,” tandasnya. 

Selain Raperda Derek, 
Dishub Kota Bandung 
juga berencana menjadikan 
sepanjang Jalan Braga be-
bas parkir. 

Kepala Bidang Pengen-
dalian dan Ketertiban 
Transportasi (PDKT) Dis-
hub Kota Bandung, Asep 
Kuswara mengungkapkan, 
jika rencana tersebut ma-
sih dalap tahap pengkajian.

”Kalau ke depan misalkan 
sudah sepakat, Braga bebas 
parkir, tentu kami akan 
menjaga selama 24 jam,” 
tegasnya. 

Menurutnya, pengawasan 
itu dipastikan untuk men-
ekan juru parkir liar yang 
bandel dengan memafaat-
kan kesempatan.

”Makanya setelah itu di-
hilangkan tidak ada parkir 

berarti saya harus men-
jaga dan memastikan tidak 
ada yang parkir disana,” 
ujarnya. 

Sebagai alternatif, lanjut-
nya, para pengendara bisa 
memanfaatkan kawasan 
bangunan eks Matahari, 
di Cikapindung Barat. 

”Tentu ini sudah melalui 
perencanaan untuk menda-
patkan solusi. Kita sarankan 
kawasan seperti bekas bangu-
nan Matahari di Cikapundung 
Barat, terus kita juga ngob-
rol dengan Mall dan Hotel 
disana agar pengunjung mau 
meski harus sedikit berjalan,” 
terangnya.(mg2/ziz)

Targetkan 100 Ribu 
Pengunjung Pertahun

BANDUNG – Kepala Sub Ba-
gian (Kasubbag) Urusan Dalam 
Biro Umum Sekretariat Daerah 
(Setda) Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat (Pemprov Jabar), 
Ervin Yanuardi Effendi men-
gatakan, saat ini Pemprov Jabar 
telah membuka wisata baru di 
area Gedung Sate untuk ma-
syarakat umum. 

”Mulai Sabtu kemarin ma-
syarakat sudah bisa menge-
liling Gedung Sate. Seperti 
taman depan, interior, taman 
belakang dan museum Ge-
dung Sate,” ucap Ervin ke-
pada wartawan di Bandung, 
baru-baru ini. 

Menurut Ervin, hal tersebut 
dilakukan untuk memikat daya 
tarik pengunjung. Sebagai 
pendukung wisata pihaknya 
juga sudah menyediakan tiga 

tour guide untuk mendampingi 
pengunjung.

”Museum kalau dulu jadi 
pusat kunjungan, sekarang 
sudah di depan dari Gedung 
Sate sampai taman belakang 
bisa dijelajahi. Ini gratis, ke-
cuali masuk museum bayar 
Rp 5.000,” ujarnya. 

Dia menjelaskan, pembu-
kaan Gedung Sate untuk umum 
itu dilakukan untuk mem-
buat kantor Pemprov sebagai 
tujuan wisata unggulan di 
Jabar. Pasalnya, Gubernur 
Ridwan Kamil menargetkan 
100 ribu orang per tahun yang 
datang mengunjungi Gedung 
Sate.

”Gubernur juga sudah 
mencanangkan dengan di-
bukanya taman depan dan 
taman belakang, Gedung 
Sate sebagai kawasan wi-
sata. Kita ada pagelaran 
seni juga untuk hari Sabtu, 
ada pameran seni dari Di-

Gedung Sate Dibuka 
Untuk Umum

nas Pariwisata dan Kebu-
dayaan Jabar untuk hari 
Minggunya,” jelasnya.

Nantinya, sambung dia, Ge-
dung Sate akan dibuka untuk 
umum setiap Sabtu pukul 
15.00-16.00 WIB dan Minggu 
pada pukul 08.00-09.00 WIB. 

Sehingga, lanjut Ervin, pi-
haknya mencanangkan, Ge-
dung Sate akan menjadi pusat 
wisata yang menyenangkan 
dan nyaman.

”Ini harus didukung oleh 
masyarakat. Masyarakat harus 
menjaga keamanan di Gedung 

Sate, ketertiban. Saya menja-
min ketika masyarakat masuk 
ke Gedung Sate, masyarakat 
akan disuguhkan oleh ke-
nyamanan yang kita sediakan 
mulai dari keramahan dan 
kita jaga kebersihannya,” tu-
turnya.

Ervin mengklaim, pihaknya 
juga menyiapkan fasilitas lain 
dan pendukung seperti toilet 
portable dan tempat duduk 
pengunjung. Diperkirakan 
jumlah pengunjungnya sam-
pai 1.000 per hari.

”Memang sejam itu kita ara-

hkan. Tapi kalau realita di 
lapangannya ya sampai sore 
komunitas masih ada kegia-
tan ya kita ada wadah itu. 
Untuk ruang-ruang kerja kita 
amankan juga karena suka 
ada yang masih kerja saat akhir 
pekan,” tandasnya.(mg1/ziz) 

ISTIMEWA

BANYAK DIKUNJUNGI: Sebelum menjadi tempat wisata, setiap hari Sabtu dan Minggu pun banyak warga Kota Bandung yang datang mengunjungi 
Gedung Sate hanya sekedar ingin melihat gedung bersejarah yang kini dijadikan gedung Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

BANDUNG – Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat belum 
lama ini menyepakati investa-
si 26 proyek strategis senilai 
Rp53,8 triliun. Investasi ini 
berasal dari luar dan dalam 
negeri. 26 proyek investasi ini 
pun dicanangkan bisa meny-
erap 30.000 tenaga kerja serta 
akan dapat meningkatkan 
pendapatan masyarakat dan 
pendapatan daerah.

Sejumlah komitmen investa-
si yang telah ditandatangani 
pada saat West Java Investor 
Summit (WJIS) akhir tahun 
lalu masih belum terealisasi. 
Salah satunya komitmen in-
vestasi dari PT Aico Energi 
senilai Rp 709,4 miliar.

Aico Energi yang merupakan 
perusahaan energi di Indo-
nesia yang bergerak di sektor 
gas. Perusahaan ini bekerja 
sama dengan pemerintah di 
seluruh Indonesia untuk peng-
ayaan ketahanan energi.

Investasi yang terjalin an-
tara Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat dengan PT AICO Energi 
senilai Rp709,4 miliar dalam 

penyediaan dan distribusi 
Liquefied Natural Gas (LNG).

Ketua Kompartemen Indu-
stri Gas Bumi dan Perminya-
kan Bidang 3 BPP HIPMI 
sekaligus CEO Aico Energi, 
Ainun Rochani menuturkan, 
ada tiga pekerjaan rumah di 
bidang investasi, yaitu regu-
lasi, birokrasi, dan eksekusi. 
Di Jawa Barat, dari ketiga hal 
tersebut, dua diantaranya 
yakni regulasi dan birokrasi 
sudah sangat baik untuk men-
dukung investasi di wilayah 
ini. Hal tersebut dapat dilihat 
dari dukungan yang diberikan 
pemerintah Jawa Barat.

”Di Jawa Barat regulasi ini 
sudah mantap. Kedua, du-
kungan birokrasi. Investasi 
ini sudah didukung oleh pe-
merintah sama Gubernur, 
birokrasinya juga bagus. Ting-
gal nomor tiga, eksekusinya 
di lapangan,” tuturnya disela 
kegiatan Forum Group Dis-
cussion Potensi Investasi 
Energi Jawa Barat, di Bandung, 
akhir pekan lalu.

Mengingat Jawa Barat me-

miliki potensi yang besar 
dalam investasi di sektor en-
ergi. Alasannya, Jawa Barat 
merupakan provinsi terbesar 
dengan jumlah penduduk 
mencapai 50 juta jiwa atau 
mencapai 20% dari jumlah 
penduduk Indonesia. Dengan 
demikian kebutuhan energi-
nya pun sangat banyak.

”Uang sudah tersedia, be-
gitu juga dengan market. Ha-
nya kendalanya untuk gas ini 
ada di alokasi gas yang dipero-
leh Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat harus mendapatkan 
persetujuan pusat,” ujarnya.

”Khususnya Aico membawa 
uang 500 Juta Dolar AS ke 
Jawa Barat untuk investasi di 
semua energi. Tinggal Pe-
merintah Provinsi Jabar mau 
kerjasama di mana? Agar ek-
sekusinya bisa cepat. Kita 
sudah tanda tangan MoU saat 
WJIS, kita komitmen Rp 700 
miliar, tapi sampai sekarang 
belum eksekusi,” sambungnya.

Berdasarkan kendala yang di-
hadapi, Ainun mengatakan, pi-
haknya berupaya mencari so-

lusi dari permasalahan tersebut. 
Salah satunya dengan menggelar 
forum diskusi yang lebih menge-
rucut terkait potensi energi di 
Jawa Barat agar kendala yang 
terjadi bisa diselesaikan.

Sementara itu terkait dana 
investasi 500 juta dolar AS yang 
dimiliki, Ainun mengatakan, 
pihaknya menawarkan ke-
pada Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat untuk pembangu-
nan di sektor energi, mulai 
dari gas, waste energy, hingga 
penyediaan dan distribusi 
Liquefied Natural Gas (LNG).

Ainun menambahkan, di 
Jawa Barat LNG sangat po-
tensial, karena selain bersih 
juga lebih murah dibanding-
kan impor elpiji. Diharapkan 
dengan terealisasinya in-
vestasi penyediaan LNG ini, 
impor komoditas tersebut 
bisa ditekan yang tentunya 
akan membantu neraca per-
dagangan Indonesia.

”Kita usahakan ganti pakai 
LNG ini, dengan demikian 
lebih murah dinikmati indu-
stri dan masyarakat,” katanya. 

Terkendala Eksekusi Lapangan, Investasi Senilai 500 Dolar AS Tak Terealisasi
Di sisi lain, Ainun mengatakan 

terdapat 10 sampai 11 potensi 
yang ditawarkan di bidang en-
ergi. Karena selain investor, 
kita juga penyedia jasa dan 
transfer energi. Kita juga menger-
jakan supaya lapangan kerja 
tercipta. Adapun yang sudah 
kita tanda tangani investasi Li-

quefied Natural Gas (LNG) itu 
Rp700 miliar. Masih terbuka 
banyak, tinggal secepat apa PR 
eksekusi lagi. Ketika ada elpiji 
kan 70 persen impor jadi meng-
ganggu neraca perdagangan 
Indonesia. ”Kita usahakan 
ganti pakai LNG ini, apalagi LNG 
ini bisa dari Jawa Barat jadi im-

pornya hilang, LNG murah, 
dinikmati sama industri sama 
masyarakat. Karenanya kalau 
bisa tahun ini target kerja sama 
bisa dimulai, karena di West 
Java Summit itu kan tahun ke-
marin. Harusnya estimasi udah 
mulai jalan kuartal ketiga,” pung-
kasnya. (bbb/ziz)

ISTIMEWA

FOTO BERSAMA: Para peserta Forum Group Discussion Potensi Investasi Energi Jawa Barat 
berfoto bersama usai melaksanakan diskusi, bebeapa waktu lalu. 
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NO. 025/TL/BPRS-SA (DL)/II/2020

Kepada seluruh debitur PT. BPRS Shadiq Amanah (Dalam Likuidasi), dengan ini 
diberitahukan sebagai berikut:
1. Kami, Tim Likuidasi PT. BPRS Shadiq Amanah (Dalam Likuidasi), telah melaksanakan 

kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2009 jo. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 
tentang Likuidasi Bank sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2019, untuk mengalihkan hak tagih 
terhadap kewajiban debitur-debitur PT. BPRS Shadiq Amanah (Dalam Likuidasi).

2. Tim Likuidasi telah melakukan berbagai upaya untuk menagih kredit, namun 
belum berhasil.

3. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pada tanggal 6 Januari 2020 telah 
dilakukan pengalihan piutang tagihan kredit atas kewajiban debitur-debitur 
PT. BPRS Shadiq Amanah (Dalam Likuidasi) kepada Lembaga Penjamin 
Simpanan sebagai pembayaran non tunai atas kewajiban PT. BPRS Shadiq 
Amanah (Dalam Likuidasi) kepada Lembaga Penjamin Simpanan selaku 
Kreditur Prioritas.

4. Selanjutnya kepada seluruh debitur PT. BPRS Shadiq Amanah (Dalam 
Likuidasi) yang akan melakukan segala pembayaran dan/atau penyelesaian 
kewajiban debitur, ditujukan langsung kepada Lembaga Penjamin Simpanan 
atau kepada pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

5. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai pembayaran angsuran/pelunasan 
kredit, dapat menghubungi Tim Likuidasi PT. BPRS Shadiq Amanah (Dalam 
Likuidasi) paling lambat 1 (satu) minggu sejak tanggal pengumuman ini dengan 
alamat sebagai berikut:

Tim Likuidasi PT. BPRS Shadiq Amanah (DL)
Komp. Capitol Plaza Blok E1 Jl. Jend. Sudirman No. 91 Bandung

Telp. 022-20526408/0816934773/082115278882

Demikian untuk mendapat perhatian.
Bandung, 17 Februari 2020

ttd

Tim Likuidasi PT. BPRS Shadiq Amanah (DL)

PENGUMUMAN

RANCAEKEK – Anggota Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia (MPR RI) Dede Yusuf 
Macan Effendi gelar sosialisasi 
Empat Pilar di SMA Negeri 1 Ran-
caekek, Kabupaten Bandung, Senin 
(10/2/2020) lalu.

Anggota DPR RI/MPR RI dari 
Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf 
Macan Effendi,  menjadi pembi-
cara utama dalam sosialisasi ter-
sebut. Dalam kegiatan yang diiu-
kuti ratusan siswa SMAN 1 Ran-
caekek, Ia mengajak dan mendorong 
para pelajar untuk mengimplemen-
tasikan nilai-nilai yang terkandung 
dalam empat pilar kebangsaan 
dalam kehidupan sehari-hari ter-
masuk di lingkungan sekolah.

”Kami mengajak para peserta 
tersebut untuk melakukan gerakan 
anti bullying di lingkungan sekolah 
sebagai salahsatu wujud pelaks-
anaan nilai-nilai 4 pilar,” kata 
Dede Yusuf saat ditemui Jabar Eks-
pres di Rancaekek, belum lama ini.

Menurut Dede, sosialisasi terse-
but bertujuan untuk memantapkan 
dan meneguhkan kembali seman-
gat yang terkandung dalam Pan-
casila sebagai dasar negara dika-
langan pelajar yang merupakan 
generasi muda bangsa. 

”Sosialisasi 4 pilar kebangsaan 
ini mencangkup Pancasila, UUD 
NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tung-
gal Ika. Pemahaman 4 Pilar ini 
bukan terletak pada pelajar harus 
menghafal materi, namun bagai-
mana memahami esensi dan 

mengimplementasikan nilai-nilai 
kebangsaan,” tuturnya.

Acara tersebut dihadiri Ketua 
Umum PGRI Jawa Barat, H. Dede 
Amar, pihaknya mengaku sangat 
mendukung adanya sosialisasi 4 
pilar kebangsaan bagi para pelajar 
di wilayah Jawa Barat, khususnya 
di kabupaten Bandung. Sebab, Se-
bagai generasi muda bangsa, para 
pelajar harus tau tentang ke-
bangsaan.

”Empat Pilar harus disosialisikan 
sejak dini, Saya mengajak gene-
rasi muda khususnya para pela-
jara yang masih berstatus pelajar 
ini untuk mengumandangkan dan 
mempedomani nilai-nilai yang 
terkandung pada empat pilar ke-
bangsaan dalam kehidupan ber-

bangsa dan bernegara,” kata Dede.
Sementara itu, Wakil Kepala se-

kolah Bidang Kesiswaan SMAN  1 
Rancaekek, Nurdin Soleh menga-
takan, dirinya sangat mengapre-
siasi atas kehadiran Dede Yusuf 
sebagai anggota DPR RI Komisi IX 
karena sudah mau berbagi peng-
etahuan kepada murid dan guru.

”Bahwa Pak Dede Yusuf adalah 
anggota DPR /MPR RI yang per-
tama yang berkunjung dan mem-
berikan pengetahuan terkait 4 
pilar kebangsaan bagi para pelajar 
SMAN 1 Rancaekek. Saya sangat 
mengapresiasi kedatangannya, 
karena 4 Pilar ini, sangat penting 
untuk para siswa agar tidak terjadi 
bullying di antara para pelajar,” 
pungkasnya. (adv/yul/rus)

Gelar Empat Pilar Kebangsaan

Dede Yusuf: Pentingnya Implementasi 
Pancasila Kepada Generasi Muda

BERIKAN PENGETAHUAN: Anggota Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi (lima dari kanan) foto bersama dengan 
ketua PGRI Jabar, Tenaga Pendidik dan Siswa SMAN 1 Rancaekek usai menggelar sosialisasi Empat pilar kebangsaan.

Rumah Warga Rusak 
Akibat Tertimpa Matrial

BALEENDAH – Ruli Sardi-
man (42) Warga Kampung 
Bukut Mulya Rt 07/09 Kelu-
rahan Manggahang, Kecama-
tan Baleendah Kabupaten 
Bandung, hanya bisa pasrah 
melihat kondisi rumahnya 
yang rusak akibat tertimpa 
matrial longsor.

Menurut pantauan tebing 
setinggi 25 meter dengan le-
bar 10 meter longsor dan 
menimpa beberapa rumah 
warga di kampung Bukit Mulya, 
Kelurahan Manggahang. Be-
berapa anggota Polsek Bale-
enda bersama warga sekitar, 
bergotong royong member-
sihkan matrial longsor yang 
menimpa rumah Ruli.

Ditemui di Lokasi, Kapolsek 
Baleendah Kompol Supri-
yono mengatakan, pada hari 
Sabtu, (15/2) wilayah Bale-
endah diguyur hujan deras. 
Hal itu, menyebabkan tebing 
setingi 25 meter longsor dan 
menimpa rumah warga. Atas 
kejadian tersebut, dinding 
rumah milik ruli yang ter-
buat dari triplek jebol.

”Setelah mengetahui adanya 
longsor di wilayah hokum 
polsek baleendah, kami langs-
ung berkoordinasi dengan 
instansi terkait dan Muspika. 

Hal itu, agar pihaknya bisa 
segera memberikan perto-
longan kepada warga yang 
menjadi korban,” kata Supri-
yono saat ditemui di Lokasi 
kejadian.

Supriyono menjelaskan, 
rumah yang berdampak long-
sor dibawah tebing dengan 
jumlah kurang lebih 72 KK. 
Namun yang paling terdam-
pak ada empat rumah, se-
hingga, pihaknya telah me-
minta warga setempat yang 
berdekatan dengan lokasi 
longsoran tersebut agar di 
konsongkan dulu, pasalnya 
takut terjadi longsor susulan.

”Kami telah meminta empat 
rumah untuk di kosongkan, 
karena takut terjadi longsor 
susulan. Empat rumah terse-
but milik Ruli Sardiman (42), 
Amay, Erah dan Emay, ka-
rena belakang rumah tersebut 
berlumpur. Kami juga telah 
memberikan bantuan berupa 
Mie instan kepada para 
korban,”jelasnya.

Menurutnya, status tanah 
yang ditempati warga yang 
berdampak longsor adalah 
tanah carik. Oleh karena itu, 
Supriyono mengimbau ke-
pada warga sekitar agar sel-
alu waspada sehubungan saat 
ini musim hujan.

Melihak kondisi tebing ter-
sebut, pihaknya mengimbau 
warga agar menanami pohon 

keras supaya bisa mengikat 
tanah disaat hujan deras. ”Se-
bagai kesiapsiagaan personel 
Polsek agar tetap siaga ter-
hadap situasi musim peng-
hujan. Kegiatan pemantauan 
daerah rawan longsor dan 
bencana banjir selalu kami 
lakukan, dengan tujuan apa-
bila terjadi bencana cepat 
dalam penanganan,” akunya.

Sementara itu, Humas Rw 
09 Iing (50) mengatakan, saat 
terjadi longsor warga yang 
menempati rumah tersebut 
pada berhamburan keluar 
rumah. Sehingga tidak ada 
korban jiwa. ”Setelah terjadi 
longsoran, malam tadi, war-
ga yang menempati empat 
rumah itu, mengosongkan 
rumah-rumahnya dan men-
gungsi ke rumah saudaranya, 
karena takut terjadi longsor 
susulan,” katanya.

Lebih lanjut Iing menjelaskan, 
sebagian besar bukit di wilayah 
tersebut gundung dan sejak 
bukti ditanami jagung wilayah-
nya dilanda longsor.  ”Lahan itu 
dulunya bekas galian C sejak 
tahun 1997 berhenti. Setelah 
galian C berhenti, jadi padat 
penduduk.  Kami berharap agar 
pihak pemerintah untuk meny-
ediakan pohon keras, sehingga 
meskipun ada kebun namun 
ada pohon kerasnya juga, agar 
tidak terjadi longsor susulan,” 
pungkasnya. (yul/rus)

Warga Khawatir 
Longsor Susulan

TERLIHAT AKRAB: Anggota Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi 
saat berkomunikasi dengan siswa siswi SMAN 1 Rancaekek.

YULLY S YULIANTY / JABAR EKSPRES

KHAWATIR SUSULAN: Tebing longsor, dua warga terlihat membersihkan matriat. Masyarakat Kampung 
Bukit Mulya Rw 09 Kelurahan Manggahang, khawatir terjadi longsor Susulan.

MARGAHAYU – Tim relawan 
gabungan akhirnya berhasil 
menemukan jasad salah satu 
dari dua bocah yang terseret 
aliran air di Jalan Caringin, 
Kelurahan Babakan Ciparay, 
Kota Bandung.

Menurut pantauan, Jasad 
korban tersebut bernama 
Faisal Raihan alias Faiz (6) 
ditemukan oleh warga di wi-
layah Desa Sukamenak, Ke-
camatan Margahayu, Kabu-
paten Bandung, yang berjarak 
sekitar 6 kilometer dari lo-
kasi.

”Pukul  08.30 WIB, Tim SAR 
Gabungan menerima infor-
masi dari warga sekitar, bahwa 
ditemukan jenazah anak ke-
cil di wilayah Sukamenak, 
Kopo,” kata Kepala Kantor 
Pencarian dan Pertolongan 
Bandung, Deden Ridwansah, 
saat ditemui di Lokasi pene-
muan, Minggu (16/2).

Deden mengatakan, berda-

sarkan laporan yang diterima, 
korban ditemukan oleh seo-
rang pencari cacing pukul 
05.30 WIB. Tim SAR Gabung-
an langsung bergerak menu-
ju lokasi penemuan mayat.

”Tim bergerak menuju lo-

kasi penemuan yaitu sekitar 
3.87 KM dari lokasi kejadian 
dan berkoordinasi dengan 
pihak kepolisian serta kelu-
arga korban bahwa mayat yang 
ditemukan memang betul 
salah satu korban tenggelam 
di Parit Babakan Ciparay Fai-
sal Raihan alias Faiz,” jelasnya.

Lebih lanjut Deden menje-
laskan, sekitar Pukul 09.00 
WIB Korban Faiz, berhasil 
dievakuasi oleh tim SAR Ga-
bungan dan diserahkan ke-
pada pihak keluarga korban.

”Pencarian kini difokuskan 
pada korban lainnya yang 
bernama Irgi (6),” akunya.

Deden menambahkan, da-
lam pencarian pihak SAR 
menerjunkan 61 personil.

”Kami bersama personel ga-
bungan dan dibantu warga 
babakan Ciparay terus mela-
kukan pencaraian, semoga 
satu korban lagi segera dite-
mukan,” pungkasnya. (yul/rus)

Satu Korban Tenggelam 
Ditemukan Tim Gabungan 

BERHASIL 
DITEMUKAN: satu 
korban hanyut 
berhasil ditemukan, 
Tim gabungan 
pencarian korban 
tenggelam berhasil 
menemukan satu 
dari dua korban di 
wilayah Sukamenak, 
Kecamatan 
Margahayu 
Kabupaten 
Bandung, Minggu 
(16/2).

Kami bersama 
personel 

gabungan dan 
dibantu warga 

babakan Ciparay 
terus melakukan 

pencaraian, 
semoga 

satu korban 
lagi segera 
ditemukan.”

Deden Ridwansah 
Kepala Kantor Pencarian 

dan Pertolongan Bandung

ISTIMEWA
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Berharap Pelaku Usaha 
Cimahi Go Internasional

CIMAHI – Wali Kota Cimahi, Ajay M. Priatna 
berharap para pelaku usaha di Cimahi bisa go 
internasional. Hal tersebut dikatakan Ajay usai 
membuka kegiatan Kick Off Program Inkubasi Digital 
Kreatif Tahun 2020 di gedung Cimahi Technopark 
Jalan Baros, belum lama ini.

”Program ini rutin diadakan Dinas Perdagangan 
Koperasi UKM dan Perindustrian (Dispangtan) Kota 
Cimahi. Saya berharap melalui program ini bisa 
melahirkan tenant unggul, yang bisa 
mengembangkan bisnisnya berskala nasional dan 
internasional,” kata Ajay. 

Menurutnya, kegiatan kali ini merupakan tahun ke 
empat dan jika dilihat jumlah peserta, Ajay menilai 
animo masyarakat sangat tinggi terhadap program 
ini.

”Alhamdulillah cukup tinggi. Dari kepesertaan 
yang bertambah, pasti harapannya secara manfaat 
pun jadi terasa,” ujarnya.

Ajay mengklaim, banyak tenant yang berhasil 
setelah mengikuti inkubasi bisnis ini. Mereka secara 
mandiri membuka usahanya hingga memiliki omzet 
yang tidak sedikit. 

”Sesuai apa yang diharapkan, hasilnya selalu 
berjalan dengan baik. Setiap tahun ada tenant-tenant 
yang lebih maju. Mereka belajar di inkubator bisnis 
ini, jika sudah cukup mandiri, mereka melangkah 
dengan pasti. Memang belum semua. Tapi cukup 
menggembirakan, malahan ada yang sudah 
beromzet miliaran rupiah,” jelasnya.

Dengan keberhasilan tersebut, lanjut Ajay, artinya 
pada tahap pertama mereka bisa berdiri dengan 
semangat dan cita-citanya, dengan terus 
mengembangkan pikiran mereka, bahwa tidak harus 
jadi pegawai negeri sipil (PNS). Dan hal itu dikaui 
Ajay cukup berhasil. 

”Ketertarikan anak-anak muda terhadap inkubasi 
bisnis cukup baik. Karena memang tujuan inkubasi 
bisnis ini adalah bagaiamana memfasilitasi, dan 
mencipatakan lapangan kerja, serta membuat pintar 
SDM (Sumber Daya Manusia),” tandasnya. (bbs/ziz) 

ISTIMEWA

BERI SERTIFIKAT: Wali Kota Cimahi, Ajay Muhamad Priatna memberikan 
sertifikat keikutsertaan Program Inkubasi Digital Kreatif Tahun 2020.
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DLH Gelar Sayembara 
Zero Waste City Cimahi

CIMAHI – Dinas Lingkungan 
Hidup (DLH) Kota Cimahi 
terus menggalakan program 
Zero Waste City, dalam rang-
ka pengurangan sampah se-
jak dari sumber. Tujuan akhir-
nya, sampah yang dibuang 
ke Tempat Pembuangan Akhir 
Sampah (TPAS) menjadi ber-
kurang.

Terbaru, DLH Kota Cimahi 
membuat sayembara pem-
buatan logo Zero Waste City. 
Logo pemenang nantinya akan 
digunakan sebagai ikon tetap 

program tersebut. Selain ten-
tunya pemenang akan diganjar 
hadiah uang tunai.

Batas pengiriman logo akan 
ditutup 29 Februari 2020. Ka-
rya dikirimkan ke DLH Kota 
Cimahi dan harus turut diung-
gah di media sosial dengan 
tagar #jagainsemesta dan 
#jagajagabersihbersih. Peme-
nang logo akan mendapat 
hadiah uang Rp 7,5 juta dan 
pemenang video pendek 
mendapat hadiah Rp 1,5 juta.

Kepala DLH Kota Cimahi, 
Mochammad Ronny menga-
takan, sayembara pembuatan 
ikon Zero Waste City ini di-
buat sebagai salah satu upaya 

untuk merangsang masyara-
kat agar turut aktif dalam 
pengurangan sampah sejak 
dari sumber.

”Kita butuh ikon atau logo 
Cimahi Zero Waste, kita buka 
sayembara agar masyarakat 
terlibat dengan harapan ikut 
mengurangi sampah di Kota 
Cimahi,” kata Ronny saat di-
hubungi melalui sambungan 
telepon, Minggu (16/2).

Ronny menjelaskan, sayem-
bara ini digelar dalam rangka 
menyambut Hari Peduli Sam-
pah Nasional (HPSN) yang akan 
diperingati pada 21 Februari 
mendatang. Logo itu nantinya 
akan menjadi ciri khas.

”Kalau sudah ada ciri khas 
maka akan melekat menjadi 
cara pandang masyarakat 
dalam mengelola sampah,” 
jelasnya. 

Dia menerangkan, sayem-
bara terbagi dalam pembua-
tan ikon atau logo dan video 
pendek awareness. Tema yang 
diangkat yaitu kepedulian 
untuk mengurangi sampah 
sejak dari sumbernya.

”Karya yang disampaikan 
harus dapat menggugah kesa-
daran dalam menjaga ling-
kungan dengan cara kekinian,” 
terangnya. 

Perihal progres Zero Waste 
City, lanjut Ronny, sejauh ini 

sudah menyasar 35 RW se-
Kota Cimahi. Tahun ini, pi-
haknya menargetkan cakupan 
program tersebut bertambah 
hingga 50 RW.

”Kita awali dengan pengu-
rangan sampah di kawasan 
hulu sungai sehingga kalau 
terpelihara sampah tidak 
lagi terbawa ke hilir dan men-
cemari lingkungan,” katanya.

Dia menegaskan, partisi-
pasi masyarakat sangat dibu-
tuhkan dalam keberhasilan 
Zero Waste City di Kota Cimahi. 

”Kalau masyarakat terlibat 
mudah-mudahan bisa terwu-
jud Zero Waste City di Kota 
Cimahi,” tandasnya. (mg3/ziz)

Rangsang Warga Peduli Sampah

ISTIMEWA

KESEPAKATAN BERSAMA: Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana ikut menandatangani kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan Cimahi sebagai kota bebas sampah.

CIMAHI – Pelaksanaan Se-
leksi Kompetensi Dasar (SKD) 
Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS) Tahun Anggaran 2019 
hanya diikuti 2.934 peserta, 
dari total 3.116 peserta yang 
lolos tahapan seleksi admi-
nistrasi.

Artinya, sebanyak 181 pe-
serta di antaranya tidak hadir 
dalam tahapan tersebut, se-
dangkan satu peserta memi-
lih menggunakan nilai hasil 
SKD CPNS tahun 2018. Pelaks-
anaan SKD CPNS di Kota 
Cimahi sudah digelar 13 dan 
14 Februari lalu.

”Jadi yang seharusnya ikut 
SKD ini 3.115 orang, kan yang 
peserta P1/TL CPNS 2018, 
satu orang memilih enggak 
ikut tes. Tapi yang hadir hanya 
2.934,” terang Kepala Badan 
Kepegawaian dan Pengelola 
Sumber Daya Manusia Dae-
rah (BKPSDMD) Kota Cimahi, 
Ahmad Saefulloh saat dihu-

bungi melalui sambungan 
telepon, Minggu (16/2).

Ahmad menegaskan, sebab 
181 peserta CPNS tidak hadir 
dalam tes SKD, secara oto-
matis peluang mereka ikut 
tes selanjutnya yakni Seleksi 
Kompetensi Bidang (SKB) dan 
menjadi abdi sudah tertutup.

”Iya yang tidak hadir jelas 
langsung gugur,” tegasnya.

Dengan begitu, hanya pe-
serta yang mengikuti SKD dan 
memenuhi ambang batas 
(passing grade) yang memi-
liki kesempatan ke tahapan 
selanjutnya. Namun untuk 
peserta yang lolos tahapan 
berikutnya, kata Ahmad, dio-
lah oleh Badan Kepegawaian 
Nasional (BKN) sesuai raihan 
nilai terbesar.

Dalam tahapan SKD, mini-
mal skor yang harus diraih 
adalah 271 dari tiga jenis ma-
teri, yakni Tes Wawasan Ke-

bangsaan (TWK) minimal 65 
poin, Tes Intelegensi Umum 
(TIU) 80 poin dan Tes Karak-
teristik Pribadi (TKP) 126 poin.

Berdasarkan Peraturan Men-
teri Pemberdayaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Biro-
krasi (Permenpan-RB) Nomor 
24 Tahun 2019 tentang Nilai 
Ambang Batas dan Surat Eda-
ran Menpan RB, setiap satu 
formasi CPNS hanya ada 3 
peserta yang memiliki nilai 
terbesar yang berhak mengik-
uti SKB.

Untuk CPNS Tahun Angga-
ran 2019, Pemkot Cimahi 
hanya membuka 99 formasi. 
Rinciannya, tenaga kesehatan 
dengan yang mendapat 10 
formasi. Rinciannya, tujuh 
Apoteker, satu Spesialis Paru, 
satu Radiografer dan satu 
Terapis wicara.

Kemudian tenaga kependi-
dikan sebanyak 85 formasi, 
dengan rincian Guru Pendi-

dikan Agama Islam (PAI) 18 
formasi, Guru Bimbingan 
Konseling (BK) 10 formasi, 
Guru Kelas 38 formasi, Guru 
Bahasa Indonesia delapan 
formasi dan Guru Penjasorkes 
11 formasi.

Dari 99 formasi yang dibuka, 
hanya spesialis paru yang 
tidak ada pendaftarnya. Arti-
nya, skema penghitungan 
tinggal mengalikan 98 dengan 
3 formasi. Hasilnya, akan ada 
294 peserta yang mengikuti 
SKB nanti.

”Yang jelas yang kebawa ke 
SKB kurang lebih 290,” pung-
kasnya.

Meski begitu, semua pe-
serta CPNS yang memenuhi 
ambang batas nilai SKD di-
minta tetap menunggu pen-
gumuman resmi peserta yang 
berhak mengikuti SKB. Ren-
cananya, hasil seleksi SKD 
akan diumumkan Maret men-
datang. (mg3/ziz)

CIMAHI – Wali Kota Cimahi, 
Ajay M. Priatna mengapre-
siasi warga Kelurahan Cibabat 
yang selalu aktif ikut serta 
dalam berbagai kegiatan dan 
program pembangunan, ter-
masuk pengembangan wi-
sata dan kebudayaan.

Apresiasi tersebut diungkap-
kan Ajay, usai meresmikan 
Desa Wisata Kampung Gam-
bar yang terletak di Halaman 
Mesjid Al-Hidayah Gang 
Salwi RT 02 RW 18 Kelurahan 
Cibabat, Kecamatan Cimahi 
Utara. Saat ini kawasan itu 
dibuat sebagai lokasi menge-
dukasi perihal menggambar 
bagi warga.

”Saya atas nama pribadi dan 
pemerintah kota mengucap-
kan terima kasih, dan peng-
hargaan yang setinggi-ting-
ginya,” kata Ajay.

Dalam peresmian wahana 
edukasi baru ini, ditampilkan 
seni melukis mural, dongeng 
anak, sulap badut, melukis 
gerabah hingga live musik 
tradisional dan modern.

Menurutnya, kegiatan peng-
embangan objek pariwisata 
unggulan melalui Desa Wi-
sata Kampung Gambar perlu 
mendapat apresiasi dari kita 
semua. Sebab, disamping 
untuk menggali potensi wi-
layah utamanya, bidang pa-
riwisata juga sebagai upaya 
konservasi atau pelestarian 
budaya lokal.

”Terutama apa-apa yang 
menjadi khas Kota Cimahi,” 
ujarnya. 

Hal ini, kata Ajay, merupakan 
salah satu upaya dalam mengi-
si pengembangan dunia seni 
dan budaya di Kota Cimahi 
yang merupakan tugas pe-
merintah daerah, pelaku 
seni, dan juga masyarakat 
untuk ikut dalam melestarikan, 
dan juga  mengembangkan 
seni budaya, khusunya seni 
gambar.

Diakuinya, sejauh ini ba-
nyak kalangan muda yang 
lebih memilih seni modern, 
dibandingkan dengan seni 
budaya tradisional. 

”Oleh sebab itu, kata dia, 
kegiatan pelestarian dan ak-
tualisasi adat budaya diha-

rapkan dapat mengenalkan 
potensi seni budaya tradisio-
nal Kota Cimahi kepada ka-
langan muda, dan masyrakat 
umumnya,” terangnya.

Dengan adanya kegiatan ini 
juga, lanjutnya, pelaku seni 
gambar yang ada dapat mem-
promosikan kebudayaan dan 

pariwisata, untuk menggali 
dan mengembangkan seni 
tradisi asli Kota Cimahi.

Bagi Pemkot Cimahi, kata 
dia, kegiatan seperti ini dapat 
membantu dalam pembangu-
nam Kota Cimahi, khususnya 
di bidang kesenian dan ke-
budayaan untuk meningkat-
kan wawasan dan keteram-
pilan seniman.

”Dalam berkesenian, 
pada skala regional, nasio-
nal, dan internasional,” 
pung kasnya.(mg3/ziz)

Kota Cimahi Miliki Desa 
Wisata Kampung Gambar 

ISTIMEWA

EKSPRESIKAN PIKIRAN: Wali Kota Cimahi, Ajay M. Priatna melihat langsung 
para seniman dan warga Kelurahan Cibabat yang sedang berekspresi.

Saya atas nama 
pribadi dan 

pemerintah kota 
mengucapkan 

terima kasih, dan 
penghargaan yang 
setinggi-tingginya.”

Ajay M Priatna
Wali Kota Cimahi

ISTIMEWA

KERJAKAN SOAL: Ratusan peserta serius mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 
Anggaran 2019. Khusus bagi peserta di Cimahi, SKD dilaksanakan pada 13-14 Februari 2020.

181 Peserta CPNS Tak Ikuti Tes SKD



NGAMPRAH- Sebuah 
restoran yang menawarkan 
pemandangan Harimau 
hadir di objek wisata 
Lembang Park & Zoo (LPZ) 
di Parongpong, Kabupaten 
Bandung Barat (KBB). Wa-
hana resto ini membuat 
adrenalin para pengunjung 
lantaran makan sambil 
melihat Harimau Beng-
gala dari jarak dekat.

LPZ memastikan, para 
pengunjung tetap aman 
saat makan lantaran meski 
jarak meja makan dengan 
Harimau Benggala hanya 
satu meter. Pengunjung 
tetap aman dari cakaran 
binatang buas nan eksotis 
ini dibatasi kaca tebal Dou-
ble Laminate 12 milimeter 
di sekililingnya.

Manager Operasional 
Lembang Park & Zoo, Iwan 
Susanto menuturkan, resto 

berisi kucing besar dengan 
corak belang menawan ini 
baru dibuka sepekan ter-
akhir.

Berada di dalam objek 
wisata yang terletak di Ja-
lan Kolonel Masturi Nomor 
171 Desa Cihideung, Ke-
camatan Parongpong, wa-
hana ini menjadi pilihan 
lain selain beberapa wa-
hana yang ada di sini.

“Sesuai tema kami, seba-
gai kebun binatang dengan 
arsitektur modern, salah 
satunya resto yang dides-
ain di dalamnya ada kan-
dang Harimau. Kita tawar-
kan konsep berbeda sen-
sasi makan bersama satwa 
binatang buas,” paparnya.

Iwan menambahkan,  wa-
hana kandang di dalam 
restoran ini yang pertama 
ada di Jawa Barat. Konsep 
serupa makan bersama 

binatang buas ada di Jatim 
Park dan Pasuruan.

“Total ada 350 ekor bina-
tang di sini seperti binatang 
jenis reptil, burung, dan 
kucing. 2 Harimau Beng-
gala ini menambah satwa 
yang ada di sini,” katanya.

Sejak trial opening awal 
Desember 2019, sudah 
banyak pengunjung yang 
datang ke Lembang Park 
and Zoo. Kebanyakan yang 
datang merupakan wisa-
tawan keluarga yang ingin 
mengajak anak-anak ber-
main sambil belajar menge-
nal satwa.

Bukan sekadar melihat 
kecantikan satwa, peng-
unjung dapat berceng-
krama maupun swafoto 
dengan beberapa satwa 
eksotis seperti burung Ma-
cau, Kangguru pohon, 
Burung Hantu, Biri-biri, 

Elang atau belajar berku-
da didampingi keeper.

Wisatawan juga bisa ber-
keliling mengitari kandang 
satwa seperti burung merak, 
rusa, burung unta, kucing 
bahkan terdapat kandang 
khusus berisi bebek dari 
berbagai belahan dunia.

“Konsepnya objek wi-
sata mengkolaborasi an-
tara taman bermain dan 
kebun binatang, disini 
juga ada water park, pe-
mancingan, bianglala ba-
hkan kedepan ada restoran 
yang didalamnya terdapat 
harimau benggala,” terang-
nya.

Bagi anda yang akan ber-
kunjung, pengelola me-
masang tarif tiket masuk 
Rp 40 ribu saja. Harga itu 
sudah termasuk berfoto 
bersama satwa yang ada 
di sini. (mg6/drx)
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Petani Muda Harus 
Berorientasi Ekspor

NGAMPRAH- Badan Penyuluhan dan Pengembangan 
SDM Pertanian (BPPSDMP), Balai Besar Pelatihan 
Pertanian (BBPP) Lembang, mengarahkan agar petani 
muda alumni magang ke Jepang berorientasi ekspor.

Hal ini sebagai upaya mendukung program Kemen-
terian Pertanian dengan berbagai aksi kegiatan, mulai 
dari penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan vokasi 
dalam mengimplementasikan tujuh program aksi.

Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi mengatakan, tujuh 
program itu adalah pengawalan dan pendampingan, 
penumbuhan KUB berbasis kawasan, pelatihan teknis 
kewirausahaan dan sertifikasi, pengembangan P4S.Kemudian 
menghasilkan alumni magang ke Jepang yang berorientasi 
ekspor, penumbuhan wirausaha muda pertanian, dan 
retooling bagi mahasiswa dan alumni Polbangtan.

“Kami melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) 
Lembang juga turut menyukseskan program ini khusus-
nya dalam bidang pelatihan. Salah satunya bagaimana 
menciptakan alumni magang Jepang yang bisa berorien-
tasi ekspor,” tuturnya saat ditemui, Minggu (16/2).

Menurutnya awal pekan lalu, Kepala BBPP Lembang, 
Kemal Mahfud menerima perwakilan dari Japan Interna-
tional Cooperation Agency (JICA) dan IC Net Limited.

Kemal menerangkan, program magang petani muda 
ke Jepang sudah dilaksanakan sejak Tahun 1984. 
Peran dari BBPP Lembang adalah melakukan seleksi 
petani muda calon peserta magang ke Jepang. Serta 
bekerja sama dengan Dinas Pertanian kabupaten dan 
Alumni Magang Jepang (Ikamaja) melaksanakan 
pelatihan kewirausahaan bagi petani muda.

“Nantinya juga dilakukan seleksi akhir untuk 
menentukan siapa saja yang akan berangkat magang 
ke Jepang,” kata Kemal.

Delegasi JICA dan IC Net Limited juga menyempatkan 
diri meninjau sarana dan prasarana penguatan kapasitas 
petani kerja sama BBPP Lembang dan Taiwan Technical 
Mission, yaitu Packing House dan Screen House. 
Widyaiswara BBPP Lembang, Dewi Padmisari S, sekaligus 
counterpart kerja sama, mempresentasikan Project II 
antara BBPP Lembang dan Taiwan Technical Mission. 
Yakni Project “Strengthening Incubator Agribusiness with 
Humas Resources Development in Advanced”.

“BBPP Lembang bekerjasama dengan Taiwan 
Technical Mission sejak Tahun 2015. Output yang 
dihasilkan hingga tahun 2019 adalah didirikannya 
bangunan Packing House dan 4 buah Green House 
Modern, terlatihnya ada 90 orang penyuluh pendam-
ping, 60 orang core farmer (petani maju) dan 1.890 
petani,” pungkasnya. (mg6/drx)

PERTANIAN

ISTIMEWA

HARUS EKSPOR: Orientasi ekspor harus dimiliki petani muda.

ISTIMEWA

ANTREAN PBB: Sejumlah warga terlihat sedang mengantre di kantor BPKD layanan PBB belum lama ini. Saat ini tercatat piutang pajak mencapai Rp 300 miliar.  

Piutang PBB Tembus Rp 300 M

NGAMPRAH- Wahana wa-
terboom akan segera dibangun 
di Kawasan Gunung Batu, 
Kampung Suka Tinggal, RT 
1/2, Desa Pagerwangi, Keca-
matan Lembang, Kabupaten 
Bandung Barat (KBB).

Kawasan Gunung Batu, 
Lembang, merupakan zona 
Sesar Lembang dan Kawasan 
Bandung Utara (KBU) se-
hingga terlarang untuk 
pembangunan apapun.

Namun nyatanya, lokasi 
pembangunan yang masih 
ditumbuhi rumput itu sudah 
dipasangi seng sebagai pem-
batas. Selain itu ada juga pa-
pan dengan tulisan ‘Mohon 
Maaf! Untuk Sementara 
Waktu Lokasi Ini Ditutup Un-
tuk Umum Karena Dalam 
Penataan’.

Ketua RW 02 Desa Pager-
wangi, Wawan, membenarkan 
bahwa lokasi itu akan dijadi-
kan waterboom. Namun sejauh 
ini, warga setempat belum 
mendapatkan sosialisasi ter-

kait pembangunan wahana 
wisata tersebut.

“Pengembang atau pemerin-
tah belum ada sosialisasi. 
Jadi warga dan pengurus RT/
RW menolak rencana 
pembangunan itu,” ujar Wa-
wan saat dihubungi, Minggu 
(16/2).

Alasan penolakan warga 
terkait pembangunan water-
boom tersebut adalah dampak 
negatifnya yang dikhawatirkan 
langsung mengarah pada 
warga setempat.

“Kami bakal terus menolak 
rencana pembangunan itu 
karena lokasinya berdekatan 
dengan permukiman warga 
di Desa Pagerwangi,” katanya.

Warga Kampung Suka Ting-
gal, Solihin Rahmat,57, menga-
ku hingga saat ini pihaknya 
sama sekali belum menda-
patkan sosialisasi dari peng-
embang terkait rencana 
pembangunan waterboom di 
wilayahnya.

“Iya, katanya bakal dijadikan 

waterboom, tapi saya gak 
tahu kapan pembangunannya 
karena belum ada yang so-
sialisasi,” ucapnya.

Ia mengaku, mengetahui 
bakal ada pembangunan 
waterboom itu setelah men-
dengar dari warga yang lain-
nya yang menolak pembangu-
nan itu karena masuk pada 
zona sesar Lembang dan 
KBU. “Kalau memang ber-
bahaya, saya juga pasti me-
nolak,” ucapnya.

Kepala Desa Pagerwangi, 
Agus Ruhidayat, mengatakan, 
pihaknya akan mengakomo-
dir keinginan warga setempat 
baik soal penolakan ataupun 
berkaitan dengan pelibatan 
warga dalam proyek 
pembangunan.

“Tidak pernah ada izin ke 
desa, seperti Izin Mendirikan 
Bangunan (IMB), maupun 
izin yang lainnya. Semuanya 
tidak ada. Jadi kami akan ikut 
suara warga yang menolak,” 
tuturnya. (mg6/drx)

Warga Tolak Pembangunan Wisata 
Waterboom di Zona Sesar Lembang

ISTIMEWA

DITOLAK WARGA: Pembangunan waterboom di area sesar Lembang tepatnya di Kawasan Gunung 
Batu, Kampung Suka Tinggal Desa Pagerwangi, ditolak warga karena berada di area berbahaya.

ISTIMEWA

AMBIL GAMBAR: Seorang pengunjung saat mengambil gambar Harimau yang ada di restoran objek wisata Lembang Park & Zoo (LPZ), Sabtu (15/2).

LPZ Tawarkan Sensasi Makan Bersama Harimau

BPKD Terus Jemput 
Para Penunggak Pajak

NGAMPRAH- Piutang dan 
denda Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) masyara-
kat ke Pemkab Bandung 
Barat tembus diangka Rp 
300 miliar. Nominal piutang 
itu merupakan akumulasi 
sejak tahun 2013, saat peng-
elolaan Pajak Bumi dan 
Bangunan Sektor Perko-
taan dan Perdesaan (PBB 
P2) yang dilimpahkan dari 
pemerintah pusat ke daerah.

“Piutang yang belum ter-
bayarkan sekitar Rp 300 
miliar ke kas daerah, itu 
bukan hanya tahun 2019, 

tapi sejak pelimpahan PBB 
P2 dari pusat ke daerah 
mulai tahun 2013 lalu. Hal 
itu sesuai dengan amanat 
UU Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (PDRD),” 
kata Kepala Bidang (Kabid) 
Pajak Daerah 2, Badan Peng-
elolaan Keuangan Daerah 
(BPKD), Rega Wiguna di 
Ngamprah, kemarin (16/2).

Menurutnya, piutang itu 
sudah termasuk pokok dan 
denda yang berasal dari 
berbagai pihak, seperti 
masyarakat perorangan, 
institusi/lembaga, hingga 
pelaku usaha. Pada ba-
nyak kasus, piutang itu 
adalah ‘warisan’ dari pe-

milik sebelumnya. Semis-
al, pemilik tanah sebelum-
nya tidak membayar pajak, 
lalu tanah itu dibeli. Maka 
si pembeli wajib melu-
nasi tunggakan pajak yang 
belum terbayarkan oleh 
pemilik sebelumnya.

Oleh sebab itu, sebaiknya 
ketika terjadi transaksi 
jual beli objek pajak, harus 
dipastikan dulu bahwa 
pajaknya telah dibayar. 
Untuk denda adminis-
trasi yang diberikan ke-
tika telat membayar PBB, 
perbulannya sebesar 2% 
dari nilai pajak dan seting-
gi-tingginya setelah dua 
tahun adalah 48%. 

“Maka tidak heran kadang 

ada yang nilai denda ad-
ministrasinya lebih besar 
daripada pokok pajaknya. 
Itu karena sudah puluhan 
tahun pajaknya tidak di-
bayar sehingga dikenakan 
denda maksimal,” tuturnya.

Saat ini Pemkab Bandung 
Barat sedang mengkaji 
kebijakan penghapusan 
sanksi administrasi/den-
da. Penghapusan denda 
ini akan berlaku meny-
eluruh, tinggal rentang 
waktunya sedang dirumus-
kan namun direncanakan 
mulai dilakukan tahun ini. 
Sementara untuk kebijakan 
pemutihan secara total 
piutang belum bisa dila-
kukan lantaran di seluruh 

Indonesia belum ada yang 
menerapkan.

Disinggung mengenai 
realisasi PBB tahun lalu, 
Rega menyebutkan, target 
Rp 167 miliar dari total 
wajib pajak (WP) PBB se-
banyak 590.000, yang te-
realisasi hanya Rp 96 mi-
liar atau sekitar 57%. 

“Kalau tahun ini target PBB 
hanya Rp 140 miliar ada 
penyesuaian. Sebab ada 
koreksi data, salah penera-
pan nilai, objeknya sudah 
jadi fasilitas umum (fasum) 
atau tidak ditemukan lagi, 
double SPPT, dan lainnya. 
Makanya target tahun ini 
lebih kecil dari tahun lalu,” 
tandasnya. (mg6/drx)
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JAKARTA - Menteri Pendi-
dikan dan Kebudayaan Nadiem 
Makarim menyatakan mem-
buka peluang kerja sama 
pendidikan dengan negara 
sahabat. Pemerintah Indo-
nesia, kata dia, ingin mem-
buka partisipasi kemitraan 
yang besar.

Nadiem menyatakan itu dalam 
forum diskusi bertajuk Discussion 
with Development Partners on 
Policy Direction and Potential 

Collaboration, di Kantor Ke-
mendikbud. Menurutnya, 

regulasi Indonesia mendu-
kung kerja sama dapat 

terimplementasi dengan 
baik.

Nadiem menunjuk 
kepada kebijakan di 
bidang pendidikan 
tinggi yang dibuatnya. 

“Pendidikan di 
Indonesia memi-
liki konsep Mer-
deka Belajar, men-

jawab tantangan 
dunia yang lebih 

mengedepankan krea-
tivitas, rasa ingin tahu, 

tahan banting, empati, ber-
pikir kritis, kemampuan me-
nyelesaikan masalah, percaya 
diri, kerja sama, serta jiwa 
pembelajar,” katanya, seper-
ti dikutip dari laman resmi Ke-
mendikbud, baru-baru ini, 
dilansir dari tempo.com.

Menteri berusia 35 tahun itu 
menerangkan, perbaikan arah 
kebijakan pendidikan begitu 
penting, agar proses pembe-
lajaran tidak hanya fokus pada 
pencapaian nilai akademik, 
tapi juga bisa menjadi penga-
laman menyenangkan bagi 
para siswa dan guru. Di samping 
itu, guru juga diajak untuk ter-
libat lebih banyak sebagai fa-
silitator dalam pembelajaran.

“Di era yang serba tidak 
menentu kita perlu punya 
kreativitas untuk bisa beradap-
tasi. Kita harus ciptakan SDM 
yang terus belajar dari hari 
ke hari. Growth mindset in-
dividualy,” ujar pendiri laya-
nan ojek online GoJek itu. 
Itu sebabnya, Nadiem me-
nambahkan, kompetensi 
guru harus ditingkatkan se-
cara berkala melalui banyak 

pelatihan di mana evaluasinya 
dilakukan secara holistik.

“Budaya pendidikan kita ha-
rus berubah, bagaimana cara 
guru mengajar, cara mening-
katkan motivasi siswa belajar, 
itu sangat penting untuk dip-
erhatikan,” terangnya.

Nadiem optimistis jika kebi-
jakan itu bisa diimplementa-
sikan dengan baik melalui 
kemitraan dengan pihak dari 
dalam maupun luar negeri. 
Maka cita-cita untuk mencetak 
generasi unggul dapat tercapai 
dalam beberapa tahun ke depan. 
“Indonesia bisa memimpin 
dalam kancah pendidikan du-
nia. This is massive don’t unde-
restimate our resource,” kata pria 
kelahiran Singapura dan lulu-
san Harvard University, AS, itu.

Forum diskusi bersama itu 
dihadiri oleh 9 duta besar, 6 kon-
selor, dan 6 organisasi interna-
sional. Nadiem berhatap dis-
kusi bisa menjadi upaya men-
sinergikan langkah untuk me-
majukan pendidikan di Indone-
sia, khususnya dalam menerap-
kan kebijakan Merdeka Belajar.

Nadiem Makarim juga ber-
harap, kehadiran 22 mitra ne-
gara sahabat menjadi sinyal 
positif mendukung kebijakan 
di masa mendatang. “Kita semua 
memiliki visi yang sama, ber-
sama-sama mendukung pen-
didikan lebih baik. Indonesia 
memiliki banyak potensi untuk 
bisa bermitra, banyak peluang 
yang kita bisa jalin bersama,” 
katanya.

Deputy Head of Mission 
Netherlands, Ardi Stoios-Braken, 
mengapresiasi kebijakan Men-
teri Nadiem Makarim ‘Mer-
deka Belajar: Kampus Mer-
deka’. “Kebijakan Kampus 
Merdeka yang memberikan 
kesempatan kepada maha-
siswa bertemu dan berpartisi-
pasi dalam dunia kerja secara 
langsung dapat memperkaya 
wawasan dan pengalaman,” 
ujar dia. (tempo/tur)

JAKARTA-Anggota Komisi 
X DPR Ledia Hanifa Amaliah 
mengingatkan para guru ho-
norer jangan senang terlebih 
dahulu menyikapi aturan baru 
dibolehkannya maksimum 
50 persen dari dana BOS (ban-
tuan operasional sekolah) 
untuk gaji mereka.

Sebab, ujar Ledia, pembi-
ayaan untuk gaji guru hono-
rer itu merupakan satu dari 
12 item komponen penggu-
naan dana BOS sebagaimana 
Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan (Permen-
dikbud) Nomor 8 Tahun 2020 
tentang Petunjuk Teknis Ban-
tuan Operasional Sekolah 
Reguler.

“Pak Didi (Pembina Fede-
rasi Guru dan Tenaga Hono-
rer Swasta Indonesia Didi 
Suprijadi) jangan senang 
dulu, kalau kata saya sih. Itu 
cuma dari satu dua belas item, 
kebayang kan?,” kata Ledia 
dalam diskusi “Skema Dana 
BOS, Kenapa Diubah?” di 
Jakarta Pusat, Sabtu (15/2) 
dilansir dari jpnn.com. 

Seperti diketahui, penggu-
naan dana BOS sudah diatur 
jelas dalam Pasal 9 Permen-
dikbud 8/2020. Misalnya, untuk 
membiayai penerimaan pe-
serta didik baru, pengembangan 
perpustakaan, kegiatan pem-
belajaran dan ekstrakurikuler, 
kegiatan asesmen/evaluasi 
pembelajaran.

Kemudian, administrasi ke-
giatan sekolah, pengembangan 
profesi guru dan tenaga kepen-
didikan, langganan daya dan 
jasa, pemeliharaan sarana dan 
prasarana sekolah. 

Berikutnya, penyediaan alat 
multi media pembelajaran, 
penyelenggaraan bursa kerja 
khusus, praktik kerja industri 
atau praktik kerja lapangan 
di dalam negeri, pemantauan 
kebekerjaan, pemagangan 
guru, dan lembaga sertifi-
kasi profesi pihak pertama, 
penyelenggaraan kegiatan uji 
kompetensi keahlian, sertifi-
kasi kompetensi keahlian dan 
uji kompetensi kemampuan 
bahasa Inggris berstandar 
internasional dan bahasa 
asing lainnya bagi kelas akhir 
SMK atau SMALB , dan atau 
pembayaran honor.

Ledia menjelaskan bahwa 
kalau PPDB dilakukan Mei 
atau Juni dengan berbagai 
skema, tentunya harus 
mengeluarkan biaya. Belum 
lagi biaya untuk peng-
embangan perpustakaan. 

“Yang agak berat sebenarnya 
justru kegiatan assesmen dan 
evaluasi pembelajaran. Ke-
napa? Karena Mas Menteri 
(Mendikbud Nadiem Makarim) 
sudah bilang 2020 terakhir 
(ujian nasional), dan pada 
2021 akan ada asesemen,” 
ungkap Ledia. 

Politikus Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) itu justru 
mempertanyakan bagaimana 
ceritanya bila dalam melaku-
kan assesmen, guru tidak 
memiliki skill mumpuni. Se-
mentara, lanjut dia, anggaran 
di Direktorat Jenderal Guru 
dan Tenaga Kependidikan 
(Ditjen GTK) Kemendikbud 
turun. 

“Nah, ini harus dikejar bang-
et. Ini bukan setahun (waktu-
nya). Kalau dibilang 2020 April 
ujian nasional, kemudian po-
tong Lebaran, Ramadan, Natal, 
sisanya tinggal enam hingga 
delapan bulan. Lalu bagai-
mana mengejarnya kalau tidak 
sekarang,” ungkap dia. 

Selain itu, lanjut Ledia, se-
perti apa konsep assesmen 
juga belum turun dari Kemen-
dikbud. “Ini PR besar bagi 
semua,” tegasnya. 

Lebih lanjut Ledia menu-
turkan, dari sisi pengembangan 
GTK, sekolah biasanya belum 
berpikir ke arah itu karena 
selama ini dilakukan oleh 
Lembaga Penjamin Mutu 
Pendidikan (LPMP), maupun 
dinas-dinas pendidikan. 

“Padahal ini penting. Konsep 
Merdeka Belajar itu butuh 
guru yang punya keterampi-
lan mumpuni, tidak bisa se-
perti sekarang, apalagi me-
reka sudah biasa menyeleng-
garakan hal-hal bersifat ad-
ministratif. Jadi, harus ubah 
paradigma,” katanya. 

Ledia menambahkan pe-
meliharaan sarana prasara-
na sekolah yang kecil-kecil 
atau ringan, juga dibiayai 
dana BOS. Menurut dia, un-
tuk rehabilitasi sedang dan 
berat, memang dibiayai 

dana alokasi khusus (DAK) 
fisik. 

Kalau kecil-kecilan seperti 
mengganti lampu yang putus, 
membetulkan atap yang bo-
cor, bisa dibiayai dana BOS. 

“Kadang-kadang sering-
kali, karena tidak biasa dengan 
pemeliharaan, kasusnya ada-
lah bocor diperbaiki dari ang-
garan katakan dari dana BOS, 
itu tidak bisa karena kalau 
dibenerin biasanya merembet 
tuh,” jelasnya. 

Menurut dia, apalagi seka-
rang ini skema rehabilitasi 
sekolah untuk kerusakan se-
dang dan berat itu semuanya 
diletakkan di Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Peru-
mahan Rakyat (Kemenpu-
pera). 

“Itu juga skemanya mem-
perbaiki sekolah, bukan me-
rehabilitasi kelas per kelas. 
Kadang-kadang kebutuhan 
sekolah itu cuma kelas. Nah, 
karena itu perlu dipikirkan 
lagi supaya tidak menjadi te-
muan,” ujarnya. 

Kemudian, dari pembayaran 
honor yang satu per 12 itu yang 
harus dipikirkan adalah guru 
honorer mesti memiliki Nomor 
Unik Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan (NUPTK) dan 
belum punya sertifikasi. 

Pada 2018 kemarin, kata dia, 
ada 46 ribu guru yang pen-
siun massal karena mereka 
diangkat berdasar Instruksi 
Presiden era Soeharto. Ketika 
mereka pensiun, tidak ada 
penggantinya karena tak ada 
pengangkatan lagi. 

Karena tidak ada pengang-
katan, bisa saja mereka yang 
purnatugas itu dikaryakan di 
sekolah sebagai guru honorer. 
Nah, persoalan ini mesti di-
pikirkan. 

“Meskipun mereka dapat 
pensiun, apakah dengan menga-
jar di sekolah itu mereka diang-
gap kerja bakti, tidak bisa juga 
begitu. Dari mana mau me-
menuhi itu?” katanya. 

Terbaru, ia mengaku ada satu 
kasus di mana sebuah sekolah 
negeri hanya kepseknya yang 
PNS, sedangkan sembilan hing-
ga 12 gurunya berstatus honorer. 
“Ini bisa dibayangkan alokasinya 
(gaji dari dana BOS, red),” pung-
kas Ledia. (boy/jpnn/tur)

Nadiem: Budaya 
Pendidikan Kita 

Harus Berubah

ISTIMEWA

REGULASI GURU HONORER: Para guru honorer diminta jangan bersenang hati dulu walaupun ada 
kebijakan 50 persen dana BOS dapat digunakan untuk guru honorer.

Hanifa: Guru Honorer 
Jangan Langsung Senang

UBAH BUDAYA PENDIDIKAN: 
Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nadiem 
Makarim berencana 
ingin mengubah budaya 
pendidikan Indonesia 
dengan membuka peluang 
kerja sama pendidikan dengan 
negara sahabat.

Budaya pendidikan 
kita harus berubah, 

bagaimana cara 
guru mengajar, 

cara meningkatkan 
motivasi siswa belajar, 

itu sangat penting 
untuk diperhatikan.”

Nadiem Makarim
Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan

ISTIMEWA

JAKARTA-Warga Makassar 
khawatir akan kelanjutan pen-
didikan anak mereka yang di-
pulangkan dari Wuhan, China 
akibat wabah virus corona. Para 
mahasiswa yang tengah menuntut 
ilmu di China, ini dievakuasi 
dari kota itu dan dikarantina di 
Natuna untuk diobservasi kese-
hatannya.

Rencananya, mahasiswa asal 
Makassar akan tiba di kampung 
halaman mereka pada Minggu 
(16/2) dini hari. Sebanyak 17 WNI 
asal sejumlah daerah di Sulsel 
yang baru saja selesai menja-
lani masa karantina di Natuna, 
akan tiba di bandara internasio-
nal Sultan Hasanuddin Makas-
sar pukul 02.00 WITA.

Ketidakjelasan sampai kapan 
situasi di Wuhan akan membaik 
tak pelak membuat Hajjah 
Monra, (50), warga Kelurahan 
Untia, Makassar khawatir. Sebab, 
kelanjutan pendidikan putrinya 
pun menjadi pertanyaan. Ibu 
dari Nurul Fadhatussiadah (19) 
ini berharap pendidikan put-
rinya bisa dilanjutkan di Indo-
nesia

“Setelah tiba nanti di Makassar, 
tentu dia nganggur, otomatis  
kuliahnya terhambat. Kecuali 
kalau ada kampus mau terima, 
Universitas Hasanuddin misal-

nya. Alhamdulillah kalau bisa 
pindah,” kata Hajjah Monra, 
dilansir dari cnnindonesia.com.

Nurul kuliah di Fakultas Ke-
dokteran di salah satu pergu-
ruan tinggi di Kota Wuhan 
sejak tahun 2018. Putri sulung 
dari dua bersaudara itu kini su-
dah menempuh pendidikan di 
semester III jelang semester IV.

Menurut penuturan Monra, 
kuliah Nurul di Wuhan atas 
biaya sendiri, bukan karena 
beasiswa. Lulus SMA, dia 
sendiri yang cari jalan untuk 
kuliah di China. Menurut 
Monra, Nurul telah berpresta-
si sejak masih SD hingga SMA. 

Ia terus rangking 1 dan cita-
citanya jadi dokter. Sehingga 
Sangat disayangkan jika pen-
didikannya terlantar karena 
perjuangan belajar ke sana 
tidaklah mudah. Hingga saat 
ini, menurut Monra belum 
ada informasi tentang kela-
njutan pendidikan mahasis-
wa-mahasiswa itu. 

Menanggapi hal ini, Wakil 
Gubernur Sulsel, Andi Sudir-
man Sulaiman mengatakan 
masalah pendidikan maha-
siswa dari China ini akan 
jadi perhatian khusus Pemprov 
Sulsel.

“Pak Gubernur saat ini ma-

sih di Jakarta. Rencananya 
saya mau laporkan dulu 
mengenai kedatangan me-
reka yang akan tiba dari Na-
tuna. Nah mengenai kelanju-
tan pendidikannya, akan jadi 
perhatian khusus kami. Tapi 
soal strateginya atau model-
nya seperti apa, nanti setelah 
ada pembahasan dengan 
Gubernur,” kata Andi Sudirman 
Sulaiman, Sabtu (15/2) malam.

Rektor Universitas Hasanud-
din Prof Dr Dwia Aries Tina 
Pulubuhu menyebut, pihaknya 
siap menerima para maha-
siswa tersebut. Para maha-
siswa diizinkan untuk mela-
njutkan pendidikan di Unhas 
asalkam program studi yang 

mereka ambil di China itu 
tersedia di Unhas. Jika program 
studi tersedia, para maha-
siswa mesti melakukan proses 
kredit transfer.

“Kalau ada program studinya 
di kita, kenapa tidak. Masa-
lahnya kalau program studi-
nya tidak ada karena mereka 
itu rata-rata ambil magister 
di sana,” pungkas Prof Dr Dwia 
Aries Tina Pulubuhu, Rektor 
Unhas. 

Pemulangan para maha-
siswa dari bandara Soekar-
no Hatta ke Makassar difa-
silitasi Pemprov Sulsel. 
Selanjutnya mereka dije-
mput keluarga masing-
masing. (svh/eks/tur)

TANGERANG-Para calon 
putra-putri pendidikan Banten 
menunjukkan bakatnya di 
Plaza Aeropolis Commercial 
Park, Neglasari, Kota Tangerang, 
Sabtu (15/2) malam. 

Sebanyak 20 peserta pemili-
han duta putra-putri pendidi-
kan Banten 2020 pun berunjuk 
gigi dengan menampilkan 
keahlian seperti menari, ber-
nyanyi, hingga bersilat.  Acara 
malam unjuk bakat ini dibuka 
langsung oleh Direktur Aero-
polis Totonafo Lase. 

Lase mengatakan, Aeropolis 
selalu mendukung berbagai 
kegiatan kepemudaan. “Yang 
pasti kita selalu dukung kegiatan 
darimana pun terutama dari 
Pemerintah Kota Tangerang dan 
Pemerintah Provinsi Banten yang 
memang melibatkan banyak 
kaum milenial,” ujarnya, dilansir 
dari tangerangnews.com.

Menurutnya, fasilitasi ke-
giatan kepemudaaan ini 
merupakan kepedulian Ae-
ropolis dalam mendorong 
bakat para kaum milenial. 

Acara yang melibatkan kaum 
milenial di Aeropolis digelar 
hampir setiap pekan. 

“Untuk kegiatan kali ini ba-
gus juga karena hasil akhirnya 
nanti duta pendidikan itu 
sangat membantu pemerintah 
untuk menyebarluaskan ten-
tang pendidikan,” ungkapnya.

Lase berharap sinergitas 
Aeropolis dengan pemerintah 
tetap terjaga dalam rangka 
memberdayakan masyarakat. 
Dia juga berpesan kepada 
peserta yang terpilih sebagai 
putra-putri pendidikan Ban-
ten untuk berkontribusi dalam 
membangun sumber daya 
manusia.

“Mudah-mudahan adik-adik 
yang terpilih menjadi putra-
putri pendidikan bisa menunai-
kan tugas dan tanggungjawab 
yang memang tidak ringan. 
Pasti kalian bisa,” tuturnya. 

Ketua panitia pemilihan 
putra-putri pendidikan Ban-
ten Iman Maulana mengata-
kan, unjuk bakat ini merupa-
kan rangkaian pemilihan yang 

puncaknya digelar pada 22 
Februari 2020.

“Sebenarnya acara ini masih 
bagian dari karantina. Jadi se-
telah pembinaan materi, me-
reka ikut unjuk bakat sebelum 
dilakukan pemilihan,” katanya. 

Dikatakan, pemilihan putra-
putri pendidikan Banten 2020 
ini diikuti 20 peserta. Para 
peserta berasal dari 8 kabu-
paten/kota se-Provinsi Banten.

“Kalau bakat yang mereka 
tunjukan itu dari masing-
masing finalis dominan me-
nari, nyanyi, silat,” sebutnya.

Iman menambahkan duta 
putra-putri pendidikan Ban-
ten yang akan terpilih nanti 
akan bersinergi dengan ber-
bagai stakeholder terutama 
pemerintah dan swasta dalam 
menebar benih-benih pen-
didikan kepada masyarakat 
di setiap kota maupun desa.

“Jadi, mereka kalau di kota di-
kembangkan potensi masyara-
katnya. Kalau pelosok, masyarakat 
akan disadarkan pendidikannya,” 
pungkasnya. (bbs/tur)

Unjuk Bakat di Aeropolis

Warga Khawatir Kelanjutan Pendidikan 
Mahasiswa yang Kembali dari Wuhan

ISTIMEWA

DAMPAK VIRUS CORONA: Warga khawatir soal kelanjutan pendidikan 
para mahasiswa yang dipulangkan dari Wuhan, China.
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Raih Tiga Emas, Faathir 
Pecahkan Rekor Dunia 

JAKARTA – Lifter muda Indonesia Muhammad 
Faathir membuat kejutan pada Kejuaraan Angkat 
Besi Junior Asia 2020 di Sports Complex Uzbekistan, 
Sabtu (15/2).

Atlet asal SKO Ragunan Kemenpora itu meraih tiga 
emas dan memecahkan rekor dunia junior. Faathir 
yang turun di kelas 61 kg putra, Meraih emas dengan 
angkatan total 273 kg. Rinciannya, angkatan snatch 
119 kg serta clean and jerk 153 kg.

Sedangkan dua rekor dunia dibuat Faathir untuk 
angkatan Snatch yang tadinya 153 kg menjadi 154 kg 
dan total angkatan yang semula 272 kg menjadi 273 
kg. Dalam ajang ini, setiap kategori angkatan dan 
total angkatan, memang disiapkan medalinya. 
Karena itu ada tiga emas yang didapatnya. 

”Setelah Windy Cantika yang berusia 19 tahun 
meraih dua emas dan memecahkan rekor dunia 
pada SEA Games Filipina 2019, kini muncul M 
Faathir membuat kejutan dengan meraih tiga medali 
emas sekaligus memecahkan dua rekor dunia pada 
Kejuaraan Angkat Besi Junior Asia 2020,” kata Pelatih 
Kepala Tim Angkat Besi, Dirdja Wihardja.

Dia menyimpulkan, Faathir yang masih 18 tahun 
dan Cantika yang 19 tahun merupakan regenerasi 
yang dibangun oleh angkat besi Indonesia. Ke depan, 
Faathir dipersiapkan untuk menggantikan Eko Yuli 
Irawan. 

”sangat membanggakan, meraka masih pada muda. 
Sehingga, akan dipersiapkan sebagai generasi muda 
atlet. Saya optimistis, angkat besi Indonesia bisa 
meraih prestasi di tingkat Internasional,” 
pungkasnya. (dkk/jpnn/rus)

ANGKAT BESI

ISTIMEWA

MEMBANGGAKAN: Lifter Indonesia, Muhammad Faathir (kanan), 
raih kejuaraan angkat besi junior dan remaja tingkat Asia 2020.

Semua Pemain Dibekali Trik 
Penguasaan Bola yang Baik

JAKARTA – Manajer pelatih 
Timnas Indonesia Shin Tae-
Yong berjanji membantu re-
generasi pemain, salah satu-
nya dengan memanggil pe-
sepak bola Timnas U-19 ke 
pemusatan latihan timnas 
senior.

“Saya fokus untuk masa de-
pan sepak bola Indonesia,” 

ujar Shin di Stadion Madya 
Gelora Bung Karno, Jakarta, 
belum lama ini.

Shin Tae-Yong memang me-
manggil empat pemain timnas 
U-19 ke pemusatan latihan 
timnas senior pada 14-23 Fe-
bruari 2020. Mereka adalah 
Irfan Jauhari, Alfeandra De-
wangga, Pratama Alif, dan 
Muhammad Adi Satrio. 

Juru taktik asal Korea Selatan 
tersebut mengakui bahwa, 
kemampuan olah bola keem-

pat pemain tersebut masih di 
bawah para seniornya. Namun, 
mereka sudah menunjukkan 
potensi besar ketika menja-
lani latihan bersama timnas 
U-19 di Chiang Mai, Thailand 
pada akhir Januari 2020.

 ”Kemampuan mereka me-
nonjol di Thailand. Di TC ini, 
mereka bisa meningkatkan 
level permainannya yang da-
pat berguna untuk Piala Du-
nia U-20,” tuturnya. 

Menurutnya, TC timnas In-

donesia akan dilakukan pada 
14-23 Februari 2020 di Ja-
karta. Dilangsungkan sebagai 
persiapan menghadapi lanju-
tan laga Grup G Kualifikasi 
Piala Dunia 2022 zona Asia.

” Dalam waktu dekat, Indo-
nesia akan menghadapi tuan 
rumah Thailand pada 26 Ma-
ret 2020. Lima hari kemudian, 
pada 31 Maret 2020, Indone-
sia akan menjamu Uni Emirat 
Arab di Jakarta. Sehingga, 
kami harus mempersiapkan 

kekuatan skuat timnas,” je-
lasnya.

Lebih lanjut Shin Tae Yong 
menjelaskan, semua pemain 
Timnas Indonesia senior, me-
miliki tahapan yang berbeda 
ketimbang dengan Timnas 
usia muda. Untuk menu lati-
han yang diterapkan oleh 
Manager Coach Shin Tae Yong.

Sesi latihan pada Sabtu 
(15/2), di Stadion Madya, Ja-
karta, sudah masuk sediksi 
sesi latihan taktik. Pada latihan 

hari kedua ini, ada beberapa 
pemain yang masih belum 
bergabung yakni M Rafli, 
Koko Ari, dan Asep Berlian. 
Dua nama terakhir ini ialah 
pemain pengganti, untuk 
mengisi pos pemain yang 
sudah dipanggil, namun tak 
bisa ikut gabung dalam pe-
musatan latihan.

”Kami memberikan materi 
latihan yang berbeda dengan 
hari kemarin. Kami melatih 
bagaimana menerapkan pen-

guasaan bola, passing dan 
lain-lainnya,” tuturnya.

Selain itu, Shin Tae Yong 
juga menggelar latihan khu-
sus, dengan gerakan-gerakan 
yang diperagakan oleh fisio-
terapis untuk peningkatan 
stamina. ”Yang pasti Ketaha-
nan fisik harus mumpuni 
untuk mendukung taktik dan 
strategi bermain, terutama pen-
guasaan bola dan umpan yang 
akurat, kami sudah mulai itu,” 
pungkasnya.(dkk/jpnn/rus)

ISTIMEWA

BERIKAN PELATIHAN: Selain memberikan pelatihan fisik pemain, Manajer pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-Yong saat pemusatan latihan, terus memberikan arahan taktik penguasaan bola saat berlaga di lapangan hijau.

Timnas U-19 Punya Kemampuan Menonjol

JAKARTA – Barcelona harus 
bersusah payah untuk men-
gatasi tamunya Getafe dengan 
skor 2-1 dalam laga pekan 
ke-24 La Liga Camp Nou, Sa-
btu (15/2) malam.

Kemenangan itu membuat 
Barcelona kini mengoleksi 52 
poin atau menyamai raihan 
angka Real Madrid yang be-
rada di puncak klasemen. 
Sementara Getafe (42) masih 
berada di urutan ketiga. 

Getafe tampil begitu percaya 
diri kendati bertandang ke 
markas Barcelona, tetapi tuan 
rumah yang lebih dulu mem-
peroleh peluang ketika Sergio 
Busquets mengirim umpan 
terobosan yang sayangnya ga-
gal diselesaikan sempurna oleh 
megabintang Lionel Messi.

Publik tuan rumah terbung-
kam sesaat ketika Allan Nyom 
berhasil menyambar bola 
liar di hadapan gawang, hasil 
tandukan Jorge Molina yang 
tak diantisipasi sempurna 
kiper Marc-Andre ter Stegen 
pada menit ke-23. 

Namun, wasit Guillermo 
Cuadra Fernandez mengha-

biskan setidaknya dua menit 
untuk meninjau tayangan 
ulang VAR sebelum kemu-
dian menganulir gol Getafe 
karena dakwaan ada pelang-
garan dalam prosesnya. 

Setelah diselamatkan VAR, 
Barcelona membuka keung-
gulan pada menit ke-33 ke-
tika umpan terobosan cantik 
Messi berhasil ditemui oleh 
Antoine Griezmann demi 
menjebol gawang tim tamu. 
Enam menit kemudian keung-
gulan Barcelona berganda 
berkat kesigapan Sergi Ro-
berto menyambut umpan 
silang Junior Firpo yang sem-
pat gagal dijangkau oleh 
Ansu Fati. 

Firpo sendiri masuk ke la-
pangan untuk menggantikan 
bek kiri utama Barcelona 
Jordi Alba pada menit ke-22. 
Alba ditarik keluar lantaran 
cedera. Kabar buruk. Di laman 
resmi klub, Alba disebut men-
galami cedera paha kanan dan 
diragukan bisa tampil melawan 
Napoli (16 Besar Liga Cham-
pions, 26 Februari) dan Real 
Madrid (La Liga, 2 Maret).

Barcelona hampir menam-
bah keunggulannya lagi pada 
pengujung injury time babak 
pertama tetapi tembakan 
Messi bisa dihentikan oleh 
kiper David Soria.

Keunggulan dua gol mem-
buat Barcelona lebih percaya 
diri dan akhirnya lebih ba-
nyak mengendalikan pertan-
dingan, tetapi Getafe menim-
bulkan momentum kebang-
kitan ketika pemain peng-
ganti Angel Rodriguez berha-
sil memperdaya Gerard Pique 
dan Roberto sebelum mele-
paskan tembakan demi mem-
perkecil ketertinggalan 1-2 
pada menit ke-66. 

Enam menit kemudian Ter 
Stegen dipaksa melakukan 
dua penyelamatan gemilang 
beruntun atas tembakan 
Angel dan mengamankan 
bola muntah yang hampir 
disambar Jaume Mata. 

Beruntung bagi Barcelona itu 
menjadi ancaman berarti ter-
akhir yang ditebar Getafe, se-
belum mereka mengamankan 
kemenangan 2-1 ketika peluit 
akhir berbunyi. (ant/jpnn/rus)

JAKARTA – Sadio Mane 
menjadi pahlawan Liverpool 
dalam laga tandang ke markas 
Norwich City, dalam laga pe-
kan ke-26 di Stadion Carrow 
Road, Minggu (16/2).

Mane awalnya dibangku ca-
dangkan bersama Fabinho, te-
tapi kebuntuan yang disebabkan 
rapatnya pertahanan Norwich 
memaksa manajer Liverpool 
Juergen Klopp menambah daya 
gedor timnya pada menit ke-60. 

Mane masuk menggantikan 
Alex Oxlade-Chamberlain, 
sedangkan Fabinho untuk Ge-
orginio Wijnaldum. Keputusan 
Klopp tersebut terbukti muja-
rab, sebab Mane menjadi pen-
cetak gol penentu kemenangan 
untuk Liverpool. Atas keme-
nangan tersebut, Liverpool 
mengumpulkan 76 poin di 
puncak klasemen, memperle-
bar jarak dari Manchester City. 

Norwich (18) yang tak beran-
jak dari dasar klasemen sebe-
tulnya dua kali membuat publik 
tuan rumah hampir bersorak 
karena peluang emas mereka. 
Peluang pertama terjadi pada 
menit ke-36 ketika barisan per-
tahanan Liverpool lengah 
mengantisipasi umpan lambung 
dan Lukas Rupp merangsek ke 
dalam kotak penalti. 

Rupp berusaha menggulirkan 
umpan untuk diselesaikan 
Teemu Pukki, tetapi kiper Alis-
son Becker memperlihatkan 
kelasnya dengan menyapu 
bola dengan tangannya. Lantas 
peluang kedua lahir pada me-
nit ke-74 saat Alexander Tettey 
melepaskan tembakan di luar 
perkiraan yang hampir mem-
buat Liverpool kecolongan. 
tetapi bolanya membentur 
bagian luar tiang kanan gawang.

Sebaliknya, Liverpool berka-
li-kali berusaha mengkon-
versi dominasi mereka dengan 
catatan tak kurang dari 17 per-

cobaan tembakan sepanjang 
laga. Naby Keita bertanggung 
jawab atas dua peluang terse-
but yang sayangnya selalu bisa 
digagalkan oleh kiper Tim Krul, 
yang tampil cukup gemilang.

Krul lebih dulu menepis tem-
bakan jarak jauh Keita pada menit 
ke-58, lantas semenit berselang ia 
melakukan dua penyelamatan 
beruntun atas tembakan Mohamed 
Salah dan sambaran Keita atas 
bola muntahnya. 

Cuaca angin kencang yang 
terjadi hampir sepanjang pertan-
dingan membuat kedua tim 
cukup ragu-ragu memainkan 
bola lambung, tetapi tidak dengan 
kapten Liverpool Jordan Hen-
derson. Pada menit ke-78 Hen-
derson mengirimkan umpan 
lambung dari tengah lapangan 
demi disambut dengan satu 
sentuhan pengendalian oleh 
Mane sebelum diselesaikan 
tanpa ampun ke gawang Norwich. 

Tuan rumah sempat beru-
saha membalas lewat serang-
an balik yang diakhiri umpan 
Emiliano Buendia kepada 
Pukki, tetapi Alisson lagi-lagi 
memperlihatkan kehadirannya 
sebagai kiper terbaik di dunia 
saat ini dengan penyelamatan 
yang tampak tidak terlalu sulit. 

Kemenangan Liverpool mem-
buat mereka kini di atas kertas 
hanya butuh lima kemenangan 
lagi untuk memastikan diri 
sebagai juara Premier League 
musim ini, apa pun hasil dari 
tim-tim lain. Kini Liverpool 
mengoleksi 76 poin dari 26 
pertandingan. Di posisi kedua 
ada Manchester City dengan 
51 poin dari 25 laga. 

Jika di 13 pertandingan ter-
sisa City selalu menang, 
maka total poin yang didapat 
ialah 90. Sementara dengan 
lima kemenangan lagi, maka 
Liverpool mengumpulkan 
poin 91. (ant/jpnn/rus) 

Gol Mane, Perkokoh 
Klasemen Liverpool 

ISTIMEWA

KUASAI BOLA: Tampil optimal, Eks penyerang Atletico Madrid yang kini bermain untuk Barcelona, Antoine 
Griezmann berhasil mecetak gol. dan membawa Barcelona menyamai raihan poin Real Madrid di klasemen.

Menang 1-0 Barcelona 
Dekati Posisi Real Madrid

JAKARTA – Indonesia men-
jadi kampiun Badminton Asia 
Team Championships 2020. 
Pada final di Rizal Memorial 
Coliseum, Manila, Filipina, 
Minggua (16/2). Indonesia 
tampil solid untuk membekuk 
Malaysia dengan skor 3-1.

Ganda dadakan Fajar Alfian/
Mohammad Ahsan menjadi 
penentu kemenangan Indo-
nesia. Itu seiring dengan ke-
berhasilan mereka mengala-

hkan pasangan nomor dua 
Malaysia Ong Yew Sin/Teo Ee 
Yi dengan skor 21-18, 21-17 
dalam waktu 37 menit.

Menurunkan Fajar/Ahsan 
ini adalah pilihan dan stra-
tegi yang sangat berani. La-
zimnya, Ahsan bermain ber-
sama Hendra Setiawan. 
Namun, karena Hendra sedang 
tidak fit karena baru pulang 
dari Liga Profesional India, 
maka tim Indonesia memilih 

Fajar menjadi tandem Ahsan.
Dan ternyata hasilnya luar 

biasa! Anthony Sinisuka Ginting 
membuka jalan bagi tim putra 
Indonesia dengan memetik 
kemenangan atas tunggal putra 
pertama Malaysia Lee Zii Jia. 
Ginting menang dua game 
dengan skor 22-20, 21-16.

Indonesia unggul 2-0 atas 
kemenangan Marcus Fer-
naldi Gideon/ Kevin Sanjaya 
Sukamuljo. Pasangan rangking 

satu dunia ini mengalahkan 
Aaron Chia/Soh Wooi Yik 
dengan skor 22-20, 21-16.

“Di game pertama, mereka 
lebih siap dari kami, seperti-
nya mereka benar-benar su-
dah menyiapkan strategi. 
Mereka nggak gampang 
mati, saya sendiri masih ba-
nyak cari-cari permainan, 
masih banyak pukulan yang 
tanggung. Waktu game per-
tama bisa menang, di game 

kedua lebih enak mainnya,” 
komentar Kevin soal permai-
nan sebagaimana dikutip 
dari siaran pers PP PBSI.

”Waktu ketinggalan 18-20 
di game pertama, kami hanya 
coba lakukan yang terbaik 
dulu. Pertahanan lawan rapat 
sekali, blocking-nya juga ba-
gus. Di game kedua, kami 
lebih enak feeling-nya, sudah 
lebih ketemu cara mainnya,” 
tutur Marcus.

Indonesia kehilangan ang-
ka saat tunggal kedua Jonatan 
Chirstie kandas di tangan 
Cheam June Wei. Jonatan yang 
sempat memimpin 20-17 
pada game ketiga, akhirnya 
takluk dengan skor 16-21, 21-
17, dan 22-24.

Tim putra Indonesia sebe-
lumnya menjadi juara beregu 
Asia pada 2016 di Hyderabad, 
India dan di Alor Setar, Ma-
laysia pada 2018. Jadi, sejak 

ajang ini diselenggarakan, 
Indonesia konsisten menjadi 
juara alias hattrick gelar.

Tahun ini, Indonesia tampil 
dalam komposisi terbaik dan 
memang menjadi unggulan 
pertama untuk mendulang 
gelar juara. Sementara itu, 
untuk sektor putri, Jepang 
menjadi juara. Pada partai 
final sebelumnya, mereka 
mengalahkan Korea Selatan 
dengan skor 3-0. (jpc/rus)

Tumbangkan Malaysia, Indonesia Juara BATC 2020
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Hadapi PSS Sleman, 
Persib Rotasi Pemain

BANDUNG-Setelah meladeni perlawanan Persis di 
laga uji coba, punggawa Maung Bandung sudah 
dinanti lawan berikutnya. Kini tim asuhan Robert 
Rene Alberts akan dijajal kekuatannya oleh pasukan 
PSS pada Senin (17/2) hari ini. Robert Rene Alberts 
pun berencana memasang susunan pemain yang 
berbeda di pertandingan ini.

Pemain yang bermain melawan Persis tidak akan 
diturunkan oleh dia. “Kami bermain dengan satu tim 
dan Senin kami akan bermain dengan tim lainnya. 
Jadi pemain yang lain hanya akan berlatih di 
belakang,” kata Robert, Sabut (15/2) dilansir dari 
simamaung.com.

Starting line up yang disiapkan melawan Elang Jawa 
merupakan pemain yang disimpan di laga 
sebelumnya. Mayoritas mereka itu adalah calon 
pemain inti untuk kompetisi 2020 yang dimainkan 
sekitar dua pekan lagi. Robert memang ingin 
membiasakan para pemainnya untuk tampil penuh 
selama 90 menit di sisa pramusim.

“Itu karena tujuan kami ialah semua 26 pemain 
yang kami miliki mendapat menit bermain dan 
kesempatan tampil selama 90 menit di pramusim 
karena itu memungkinkan. Karena itu kami 
mengagendakan satu pertandingan hari ini 
(kemarin) dan satu laga lain Senin (melawan PSS),” 
jelasnya.

Ketahanan fisik dan stabilitas permainan selama di 
satu laga penuh memang harus terus diasah oleh 
Persib. Kebijakan mulai mengurangi pergantian 
pemain di tengah laga sendiri dilakukan Robert di 
beberapa laga latih tanding. Ini juga jadi caranya 
untuk melihat komposisi terbaik untuk liga nanti.

“Ini sudah kami lakukan pada pekan lalu ketika 
memainkan latih tanding dengan satu tim, lalu kami 
pun memainkan latih tanding berikutnya dengan tim 
yang lain. Jadi kami mencoba tiap pemain tampil 90 
menit dan itu adil untuk semuanya,” jelas Robert.

“Saya juga jadi bisa menentukan siapa yang ideal 
untuk menjadi starter reguler di liga nanti. Itu yang 
saya inginkan dari dua uji coba ini karena total kami 
punya 26 pemain di dalam skuat, 23 pemain outfield 
dan 3 kiper, semua punya kans,” tukasnya. (bbs/tur)

ISTIMEWA

ROTASI PEMAIN: Pelatih Robert Alberts bakal merotasi pemain untuk 
menghadapi PSS Sleman dalam laga uji coba hari ini Senin (17/2).  

SUDUT LAPANGAN

Behasil Kalahkan 
Persis Solo den-
gan Skor 2-0

B A N D U N G - P e r s i b 
Bandung berhasil men-
gungguli Persis Solo 2-0 
pada pertandingan uji 
coba di Stadion Manahan, 
Surakarta, Sabtu (15/2). 
Pelatih Robert Alberts 
mengatakan, Persis meru-
pakan lawan yang cukup 
tangguh bagi timnya.

Juru latih asal Belanda 
itu merasa puas I Made 
Wirawan Cs bisa menda-
patkan lawan tangguh 
seperti Persis. Terlebih 
lawannya kali ini bisa ber-
main agresif sesuai dengan 
apa yang diharapkannya.

“Persis bermain cukup 
baik, mereka bermain 
dengan aliran bola yang 
cepat, melakukan banyak 
pergerakan dan bermain 
agresif. Itu yang dibutuh-
kan tim kami,” kata Robert 
usai laga, dilansir dari re-
publikbobotoh.com.

“Secara keseluruhan, 
memang kualitas kedua 
tim berbeda. Kita bisa me-
maksimalkan peluang 
menjadi gol, sedangkan 
Persis tidak bisa meski 
mereka punya banyak 
peluang. Jadi saya pikir ini 

uji coba yang postifi bagi 
Persib,” tambah pelatih 
berusia 64 tahun itu.

Sesuai janjinya, Robert 
sendiri melakukan perom-
bakan total pada susunan 
starter di pertandingan 
kemarin. Di lini pertaha-
nan Persib memasang 
duet bek tengah yang tak 
lazim yaitu Fabiano Bel-
trame dan Henhen 
Herdiana. Sedang-
kan Mario Jardel 
dan Zalnando 
menjadi pendam-
ping di posisi bek 
sayap.

Sedangkan di 
lini tengah, Robert 
mempercayakan 
trio Kim Kurniawan, 
Abdul Aziz dan Beck-
ham Putra. Dan di barisan 
serang Maung Bandung 
memasang Ghozali Siregar, 
Beni Oktavianto dan Zul-
ham Zamrun.

Namun bila melihat rili-
san daftar susunan pemain, 
digambarkan Persib men-
gusung formasi 2-6-2 bu-
kan 4-3-3. Hal itu men-
jadi bahan lelucon Robert 
Alberts usai pertandingan.

“Kita menggunakan for-
masi 1-2-6-2 tadi menurut 
kalian. Satu kiper, dua 
center back, enam gelan-
dang dan dua penyerang,” 
ucap Robert. 

Ro-
b e r t 
A l b e r t s 
merasa ter-
hormat Persib 
Bandung menda-
patkan undangan 
uji coba dari Persis 
Solo. Apalagi di pertan-
dingan tersebut dihadiri 

Presiden Joko Widodo 
untuk meresmikan 
Stadion Manahan, 

Surakarta, yang 
baru dipercantik 
tampilannya.

Di pertanding-
an yang berlangs-
ung Sabtu (15/2), 
Maung Bandung 

masih terlalu tang-
guh bagi Persis yang 

musim ini tampil di 
Liga 2. Dua gol Beckham 
Putra dan Zulham Zamrun 
membuat Laskar Samber 
Nyawa tak berkutit dihada-
pat pendukungnya.

“Pertama, kita merasa 
terhormat diundang dalam 
pertandingan ini. Apalagi 
pertandingan tadi diha-
diri Presiden Joko Widodo, 
kami merasa mendapat 
banyak apresiasi. Atmos-
fer pertandingan sendiri 
sangat bagus, pendukung 
Persis tanpa lelah terus 
mendukung timnya,” ung-
kap Robert usai pertan-

dingan 
kemarin.

Robert menga-
ku banyak pela-
jaran berharga yang 
dipetik timnya usai 
melakukan pertan-
dingan persabahatan 
dengan Persis. 

Tak lupa juga, me-
wakili Persib, Robert 
mengucapkan rasa 
terima kasih kepada 
seluruh pihak yang 
terlibat dalam pertan-
dingan tersebut.

“Ini pertandingan uji 
coba yang sangat baik 
bagi Persib, wasit 
juga memimpin 
p e r t a n d i n g a n 
dengan baik. Per-
sis juga melaku-
kan perlawa-
nan, jadi ini 
pertandingan 
yang positif 
untuk pemain 
Persib. Terima 
kasih banyak,” 
p u n g k a s n y a . 
(bbs/tur)

Taktik Revolusioner 
Robert Alberts

ISTIMEWA

MEREBUT KEMENANGAN: Taktik revolusioner pelatih Robert Rene Alberts membuahkan hasil positif,  kembali meraih kemenangan dengan skor 2-0 saat uji coba melawan Persis Solo. 

BANDUNG-Setelah direno-
vasi pada tahun 2018 lalu, 
Stadion Manahan, Surakarta 
tampil dengan muka baru. 
Defender Persib Bandung, 
Fabiano Beltrame mengaku 
kagum dengan kemegahan 
stadion yang akan digunakan 
Piala Dunia U-20 itu.

Lama beredar di belantika 
sepakbola Indonesia mem-
buat Beltrame tak asing lagi 
dengan stadion Manahan. 
Namun ia merasakan hal yang 
berbeda di pertandingan ke-
marin, menurut Beltrame ia 
merasa seperti sedang bermain 
di stadion Eropa.

“Saya sebenarnya sudah be-
berapa kali main di sini dulu 
dan sekarang datang seperti 
stadion di Eropa,” ujar Fabiano 
pada sesi jumpa pers usai laga, 
Sabtu (15/2) malam, dilansir 
dari republikbobotoh.com.

Diperlukan biaya ratusan 
milyar untuk mempercantik 
stadion kebanggaan masy-
arakat Surakarta itu. Hal ini 
tentunya untuk memenuhi 
standarisasi FIFA tentang ve-
nue pertandingan event in-
ternasional.

Eks pemain Persija Jakarta 
tersebut menilai, stadion Ma-
nahan akan selalu menjadi 
kebanggaan bagi masyarakat 

Solo. Terlebih lagi Beltrame 
sudah mendengar bahwa 
stadion dengan tribun ber-
motif Batik Kawung tersebut 

akan digunakan sebagai venue 
Piala Dunia U-20 tahun 2021. 

“Kebanggaan buat warga 
Solo dan nanti bahkan bu-

at Piala Dunia yang akan 
datang dan semoga setiap 
pertandingan penuh,” tun-
tasnya. (bbs/tur)

Stadion Megah, Beltrame Seperti Bermain di Eropa

ISTIMEWA

DIRENOVASI: Stadion Manahan Surakarta tampak mengah setelah direnovasi dengan menghabiskan ratusan miliar rupiah untuk biaya perbaikan.

BANDUNG-Kekalahan 2-0 
dari Persib membuat Persis 
gagal menyempurnakan 
pesta perayaan ulang tahun 
kota Solo dan Pasoepati. Ke-
meriahan acara dinodai Maung 
Bandung yang unggul lewat 
gol dari Zulham zamrun dan 
Beckham Putra. Beberapa 
catatan evaluasi pun sudah 
dikantongi Salahudin untuk 
diperbaiki jelang Liga 2 2020.

“Pertandingan ini jelas ba-
nyak evaluasi yang perlu di-
perbaiki. Baik dari defence, 
transisi dan finishing pun 
kita masih harus perbaiki,” 
terang pelatih berkepala plon-
tos itu di sesi jumpa pers usai 
laga, Sabtu (15/2) dilansir 
dari simamaung.com.

Di menit-menit awal perta-
hanan Persis begitu rapuh 
hingga tim tamu bisa men-
curi dua gol di bawah 20 me-

nit. Setelah itu anak-anak 
Persis mulai bangkit dan 
menekan namun finishing 
touchnya masih mentah. Sa-
lahudin pun mengakui bahwa 
memang masih banyak hal 
yang belum disentuh oleh 
pemain di masa pramusim 
ini.

“Tapi paling tidak kami am-
bil pelajaran disini dan sebe-
narnya banyak yang belum 
kami latih karena masih di 
tahap fisik sama taktik. Tapi 
paling tidak kita dapat pela-
jaran banyak disini. Insya 
Allah dengan evaluasi, anak 
anak akan lebih baik lagi,” 
jelasnya.

Gol pembuka Beckham Putra 
di menit 11 yang membuat 
Persis di laga ini down. Men-
urutnya kesalahan di lini 
belakang itu tidak perlu ter-
jadi andai mereka fokus. Ka-

Kalah Lawan 
Persib Jadi Bahan 
Evaluasi Persis

rena Salahudin mengatakan 
dia sudah mewanti-wanti alur 
bola yang datang ke lini bela-
kang. Namun instruksi itu 

tidak dijalankan dengan baik.
“Kalau saya melihat sedikit 

panik sehingga kurang konsen-
trasi. Sebelum kita main kita 

ada meeting dan sudah dikasih 
tahu soal dimana bola tempat 
jatuh mereka yang cover,” tutup 
Salahudin. (bbs/tur)

ISTIMEWA

JADI BAHAN EVALUASI: Kekalahan Persis Solo 2-0 atas Persib, menjadi bahan evaluasi perbaikan bagi tim. 


