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Air Mata Kerinduan Tumpah 

Pulang dari Natuna, Peserta Observasi Kembali Beraktivitas

Virus Kebal
INILAH pertanyaan yang sama yang saya ajukan 

untuk 10 orang yang berbeda di negara yang 
berlainan:

Mengapa tidak ada virus corona di Indonesia? 
Percayakah Anda?

“Tidak mungkin tidak ada di Indonesia. Virus ini 
sudah menyerang seluruh negara di Asia,” jawab 
seorang teman di Singapura. Ia bukan Robert Lai. 
Tapi pendapatnya sama dengan Robert.

Tidak satu pun dari 10 orang yang dipercayai virus 
corona belum masuk Indonesia.

Inilah zaman persepsi - fakta kalah dengan 
persepsi. Dan bagaimana nasib Indonesia --diper-
sepsikan seperti itu.

Lagi-lagi yang berpikir lebih rendah lagi: mungkin 
peralatan di Indonesia belum memadai untuk dapat 

mengizinkan virus corona.
Saya hanya tertawa mendengar 
jawaban yang seperti itu. Apa 

boleh buat. Reputasi kita 
memang belum tinggi. 
Begitu banyak hal kita bisa 
lebih baik.

Misalnya dalam hal 
penyakit-penyakit tropik. 
Pasti dokter Indonesia 
lebih ahli. Tapi ada saja 
orang kaya Indonesia 
yang tetap emosional. 
Yang mengagungkan 
dokter Singapura penuh 
membabi buta.

Oleh: Dahlan Iskan

SELEBRITI

Tinggal di lokasi pengamatan selama 
dua minggu menjadi kenangan yang tak 

terlupakan bagi mereka. Setelah pulang ke 
kampung halaman masing-masing, semua 
bersiap melanjutkan aktivitas seperti sedia 

kala. Hidup harus terus berjalan…

BANDUNG- Dinas Industri 
dan Perdagangan (Disperin-
dag) Jawa Barat menyiapkan 
8 ton bawah putih dalam ke-
giatan operasi pasar murah 
(OPM) yang digelar di Pasar 
Kosambi Kota Bandung.

Kegiatan tersebut sebagai 
upaya pemerintah dalam 
mengintervensi harga bawang 
putih di tingkat konsumen 
yang saat ini masih tinggi, 
yakni berkisar antara Rp 
40.000/kilogram hingga Rp 
50.000/kilogram.

Kepala Disperindag Jabar, 
M. Arifin Soedjayana meng-
atakan, pihaknya bekerja sama 
dengan Satuan Tugas (Satgas) 
Pangan Jawa Barat, Satgas 
Pangan Kota Bandung dan 
melibatkan salah satu impor-
tir bawang putih di Jawa Barat.

Arifin berharap, melalui in-
tervensi harga ini, mampu 
mengendalikan harga bawang 
putih di pasaran dan konsu-
men pun dapat mendapatkan 
harga yang murah.

“Operasi pasar ini kami 

lakukan karena berdasarkan 
pantauan kami di lima pasar 
tradisional di Kota Bandung, 
harga bawang putih ke tang-
an konsumen masih ber-
tengger di kisaran harga Rp 
40.000 hingga Rp 50.000 per 
kilogramnya. Padahal, stok 
bawang putih saat ini bany-
ak dan mencukupi hingga 
awal atau pertengahan Ma-
ret 2020,” kata Arifin, di se-
la-sela pelaksanaan OPM, 
Senin (17/2).

Pemprov Pilih Impor 
di Tingkat Regional

 Baca Virus... Hal 2

NURUL K.-FERLYNDA P. , Surabaya-Jakarta, Jawa Pos

Kerinduan Elly semakin 
menjadi-jadi saat Memeslaku-
kan pengamatan di Natuna. 
Elly bahkan tak doyan makan 
selama beberapa hari. Elly 
adalah bulik alias tante Memes. 
Meski begitu, Memes sudah 
seperti dulu. Maklum, Memes 
tinggal bersama Elly sejak 
kelas VII SMP. Setelah selesai 
meninggal dunia dan disetu-
jui menikah lagi. Karena itu, 
Elly dan Memes sangat dekat.

Pesawat yang mengangkut 
Memes dan rekan-rekannya 
mendarat di Bandara Inter-
nasional Juanda sekitar pukul 
22.00 WIB Sabtu (15/2). Ber-

sama rombongan, dia dilewat-
kan di pintu VIP. Dan langsung 
dipertemukan dengan tinggal 
di Grha Amukti Praja Wijaya 
1 Terminal 1 (T1). Malam itu 
Meminta tujuh kali menginap. 
Selain Elly, ada paman, tante, 
keponakan, dan dua saudara 
kandung perempuannya. Me-
reka datang berombongan 
dengan satu mobil dari La-
mongan ke Surabaya. Rom-
bongan keluarga membawa 
makanan yang sudah dipesan 
Memes sebelumnya. Yakni, 
botok ikan dan sambal tomat.

Di rumah di kawasan Bron-

ELLY Riyadhti langsung 
memeluk dan menciumi Pra-
mesti Ardita Cahyani. Air 
mata kerinduannya tumpah. 
Sudah enam bulan ini dia 
memendam rindu. Dari Me-
mes –sapaan Pramesti– be-

rangkat ke Wuhan, Tiongkok, 
pada September 2019.

Memes adalah mahasiswi 
Unesa yang mendapat bea-
siswa satu semester bahasa 
Mandarin di Central China 
Normal University (CCNU).

Sahrul Gunawan Akan Undang 
Mantan Istri Saat Nikahan

Waspada Longsor 
Susulan!
Pak menteri pantau 
oge eta Jasa Marga 
supados leres nyalur-
ken CSR kanggo 
perbaikan longsor

Siapkan 8 Ton 
Bawang Putih
Tak geuning aya 
operasi pasar, sugan 
weh pelaku penim-
bunan tiasa kapokDIMAS MAULANA / JAWA POS

PENGALAMAN BERHARGA: Meminta Rapat di Bandara Juanda Sabtu malam (15/2).

BANDUNG - Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) Jawa Ba-
rat akan mengantisipasi ke-
tergantungan impor-impor 
pada negara China dan men-
cari impor dari regional.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan 
Kamil mengatakan, hal tersebut 
berdasarkan proyeksi Bank 
Indonesia (BI) yang sedang 
menghitung antisipasi ekono-
mi secara umum di Jabar sedang 
menurun ditambah dampak 
dari virus corona.

“Kita geser mencari impor 
regional, karena impor regional 
selama ini belum maksimal. 
Mending impor dari Sulawesi, 

Jatim dan Sumatera,” kata pria 
yang akrab disapa Emil ini, di 
Bandung, Senin (17/2).

Menurutnya, ada 5 komod-
itas termasuk bawang putih 
yang relatif lebih baik proses 
penjagaan harganya. Oleh 
karena itu, pihaknya akan terus 
mengupayakan sehingga Jabar 
bisa bertahan terhadap gun-
cangan-guncangan ekonomi 
dunia dan krisis kesehatan.

“Kita akan menguatkan eko-
nomi regional. Telor, daging 
sapi, bawang putih, beras, 
minyak goreng, gula pasir,” 
ungkapnya.

ISTIMEWA

DISERBU WARGA: Kegiatan OPM dengan menyediakan 8 ton bawang putih disambut 
antusias para pedagang dan warga di Pasar Kosambi Bandung, kemarin (17/2). 

Siapkan 8 Ton Bawang Putih 

ISTIMEWA

GELAR RAKOR: Gubernur Jabar, Ridwan Kamil memastikan akan memilih 
impor tingkat regional sebagai cara menghadapi guncangan ekonomi dunia. 

 Baca Sahrul... Hal 2

 Baca Enam... Hal 2

 Baca Pulang... Hal 2

JAKARTA – Sahrul Gunawan sudah mantap hati 
untuk menikah dengan kekasihnya Una Maulina di 
tahun ini. Meskipun tanggal pastinya masih dirahasia-
kan. Tapi yang jelas pernikahan akan digelar di Aceh.

Sahrul menuturkan, pernikahannya tidak akan 
digelar secara mewah. Karena ini bukan yang 
pertama bagi Sahrul Gunawan menikah. Dia ingin 
pernikahan kali ini berlangsung secara sederhana.

Mantan istri Indriani Hadi itu menargetkan dapat 
melangsungkan pernikahan sebelum Ramadhan 
tiba. Namun sepertinya hal itu tidak memungkinkan 
karena Una Maulina masih sibuk dengan sidang 
skripsi di April mendatang.

“Idealnya (nikah) bulan Syawal. Karena bulan 
April dia masih sibuk 

dengan sidang skripsi,” 
ucap Sahrul Gunawan saat 
ditemui di bilangan 
Tendean, Jakarta Selatan, 
belum lama ini.
Diungkapkan pemain 

sinetron Jin dan Jun itu, 
keluarga dari kedua 

belah pihak sudah 
cukup matang 
membicarakan 
masalah pernika-
han. Dia senang 
semua prosesnya 
dilancarkan tanpa 
ada masalah 
berarti.

Setelah menggelar 
acara resepsi per-
nikahan di Aceh 
secara sederhana, 
Syahrul Gunawan 
tidak akan meng-

gelar resepsi di 
Jakarta. 

Waspada Longsor Susulan!

ISTIMEWA

TINJAU LOKASI: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljo saat meninjau lokasi longsor Tol Purbaleunyi KM 118 di Desa Sukatani Kecamatan Ngamprah, KBB kemarin (17/2).

Menteri Instruksikan 
Perbaikan Drainase

BANDUNG- Menteri Peker-
jaan Umum dan Perumahan 

Rakyat, Basuki Hadimuljo, me-
nyebut kondisi tanah di kawa-
san longsor Tol Purbaleunyi KM 
118, mengalami jenuh air. 

Hal itu berdasarkan hasil 
analisa tim geologi dan Jasa 

Marga, longsor terjadi akibat 
rembesan air dari genangan 
yang ada di seberang titik 
longsor, salurannya masih 
beralaskan tanah.

Kondisi tanah jenuh air ter-

sebut, kata Basuki, bisa di-
samakan dengan likuefaksi 
yang terjadi di Palu, Sulawesi 
Tengah, beberapa tahun lalu.

“Informasinya kalau di luar 
titik longsor itu tanah aslinya, 

yang longsor itu urugannya 
jadi bentuknya seperti bubur 
karena tanah jenuh air,” ujar 
Basuki saat ditemui di lokasi 
longsor, Senin (17/2).

 Baca Siapkan... Hal 2

BANDUNG- Persib Bandung 
kembali menunjukkan kekua-
tannya dengan menggilas PS 
Sleman 2-0 pada laga uji coba 
di Stadion Sultan Agung, Ban-
tul, pada Senin (17/2) sore. 

Gol Persib dicetak Victor 
Igbonefo pada menit ke-21 
melalui tandukannya meman-
faatkan umpan Frets Butuan. 

Lalu gol kedua dicetak Wan-
der Luiz di menit ke-45 me-
lalui titik putih.

Meski berstatus tim tuan 
rumah, Maung Bandung tam-
pil lebih dominan dibanding 
Super Elja. Hal tersebut ter-
bilang wajar karena Persib 
menurunkan tim terbaiknya 
di laga tersebut. 

Berbeda dengan PS Sleman 
yang menurunkan beberapa 
pemain pelapis di laga sore 
ini. Beberapa pemain juga 
diparkir pelatih Eduardo Pe-
rez Moran, termasuk pemain 
baru, Irfan Harys Bachdim.

Dominasi Persib di babak 
pertama cukup terlihat. Hal 
tersebut rupanya berlanjut 

hingga babak kedua. Beber-
apa peluang berhasil dicip-
takan tim Maung Bandung.

Sayangnya di laga sore ha-
ri ini memakan korban untuk 
Persib Bandung. Usai ber-
tabrakan dengan salah se-
orang pemain PS Sleman, 
Geoffrey Castillion ditarik 
keluar dan digantikan Zulham 

Zamrun.
Masuknya Beckham Putra 

untuk menggantikan Frets 
Butuan di babak kedua cukup 
memberikan dampak positif. 
Beberapa kali tim besutan 
Robert Alberts tersebut me-
repotkan lini bertahan yang 
dikawal Alfonso De La Cruz. 

Enam Laga Persib Tak Terkalahkan

ISTIMEWA

SEMAKIN TANGGUH: Persib Bandung semakin tangguh 
dan tak terkalahkan dalam enam laga uji coba.

 Baca Waspada... Hal 2

 Baca Pemprov... Hal 2



Beruntung, longsor terjadi 
diantara dua tebing di bagian 
tengahnya. Tebing pembatas 
tersebut kemudian yang men-
jadi counter weight.

“Longsor di antara dua tebing 
itu yang bagian tengahnya 
counter weightnya. Kalau gak 
ada bagian counter weightnya, 
pasti akan longsor semua,” 
tuturnya.

Melihat bentang alam di 
lokasi longsor, Basuki meng-

atakan titik longsor bukan 
merupakan bidang gelincir 
melainkan rockfall.

“Kalau bidang gelincir ada 
formite, ada batu phorus, dan 
lapisan kedap air sebagai bi-
dang gelincir. Kalau ini urugan 
semua karena tanahnya itu 

sangat basah jadi memang 
rawan bergerak,” terangnya.

Jalan keluar untuk menang-
ani longsor susulan tersebut, 
kata Basuki, harus membuat 
lining drainase sehingga bu-
kan beralas tanah, lalu jalan 
harus dibersihkan dari air yang 
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dong, Lamongan, Elly dan 
keluarga sudah menggelar 
karpet. Lengkap dengan aneka 
penganan yang dimasukkan 
ke stoples-stoples. Hari Raya 
Idul Fitri Mirip."Sudah kayak 
open house Lebaran memang. 
Karena pasti keluarga besar dan 
pihak pemda juga datang semua 
ke rumah menyambut Memes. 
Insya Allah mau syukuran ke-
cil-kecilan juga. Sampai kema-
rin mbahnya ada rencana mau 
dimandikan air kembang se-
gala,"ungkap Elly, lantas tertawa.

Memes memilih mengha-
biskan hari berlalu di Lamong-
an kemarin dengan nyekar di 
makam ibundanya. Dia ingin 
mengabarkan bahwa dia se-
hat. Tidak kekurangan apa 
pun. Di atas pusara, Memes 
juga berdoa. Dan tentu saja 
mengucap syukur tak berkes-
udahan. Sebab, dia akhirnya 
bisa pulang setelah perjalanan 
panjang dari Wuhan, lalu di-
karantina 14 hari di Natuna.

Memeskati tidak akan pernah 
melupakan masa karantina 
selama 14 hari di Natuna. Bagi 
dia, itu adalah pengalaman 
hidup yang sulit dilupakan."Di 
sana semuanya sudah seperti 
keluarga besar. Sama TNI setiap 
hari diajak senam, yel-yel san-
tai. Kebersamaannya juga 
sangat terasa. Ngantre makan, 
ngantre mandi, semuanya 
barengan,"kenangnya. Terle-
bih, membahas perpisahan 
dengan keluarga besar di 
Natuna, dia senang mereka 
semua melantunkan lagu-la-
gu dangdut. Semua bergoyang 
dan bergembira.

Selama berada di Wuhan, 
kompilasi merebak Covid-19 
alias virus korona, Memes yang 
diakui diselimuti rasa waswas. 
Namun, dia berusaha untuk 
memperbanyak doa itu. Dia 
menyugesti diri dengan piki-
ran-pikiran positif. Dukungan 
keluarga lewat video panggilan 
setiap hari menjadi penenteram 
sendiri yang diundang.

Sebagai WNI yang ikut dika-
rantina, Memes juga tak luput 
dari bully alias perundungan. 
Dia bahkan pernah menerima 
pesan langsung (DM) di akun 
Instagram-nya. Isi kalimatnya 
kurang begini,"cukup namamu 
saja yang pulang ke Brondong, 
nggak usah orangnya, nanti 
nyebar virus. Nyusahin pe-
merintah saja.” Sedih, tentu 
saja. Namun, dia sadar, ujaran 
itu akan semakin tidak sehat 
untuk mentalnya jika dima-
sukkan ke hati.

Namun, tidak semua netizen 
mengiriminya dengan kalimat 
perundungan. Ada juga bebe-
rapa yang iseng merayu."Ada 
yang bilang begini: nggak usah 

pulang ke Lamongan, pulang 
ke hatiku saja,” ungkapnya.

Beruntung, tetangga sekitar 
Rumah Tak mau antipati. Me-
reka berbalik pulang dan 
malah menyambutnya seba-
gai warga kampung yang ba-
ru pulang dari Perantauan. 
Beberapa tetangga Memes 
melontarkan guyonan. Me-
reka mengatakan itu sekarang 
desa mereka punya seniman 
dadakan yang terkenal sam-
pai masuk TV. Hal itu berha-
sil terhibur. Ke depan perem-
puan 22 tahun itu ingin di-
kembalikan membuktikan 
hidup seperti biasa. Seperti 
sediakala. Melakoni berbagai 
kesibukan seperti bahasa 
Mandarin untuk siswa SMA 
di Lamongan. Jika ada peluang, 
perempuan 22 tahun itu juga 
tertarik menjajal media dunia.

Lain lagi kisah Kepala Pusat 
Krisis Kementerian Kesehatan 
dr Budi Sylvana. Dia berhas-
il menyelesaikan tugas men-
jemput 238 WNI di Provinsi 
Hubei, Tiongkok. Budi juga 
termasuk salah satu yang dio-
bservasi di Natuna.

Budi tampak semringah kom-
pilasi ditemui Jawa Pos di salah 
satu restoran di Bandara Halim 
Perdanakusuma Sabtu malam. 
Budi tiba paling akhir dari Na-
tuna. Ada tiga pesawat milik 
TNI yang mengangkut seluruh 
peserta pengamatan. Pesawat 
pendaratan pertama pukul 
15.24. Sementara pesawat yang 
ditumpangi Budi mendarat 
pukul 20.32. Berbeda dengan 
sebelumnya, pesawat itu tidak 
menantang pejabat. Awak me-
dia pun tidak ramai.

Dia tampak lebih santai jika 
dibandingkan dengan waktu 
mau pergi ke Hubei pada 1 
Februari lalu. Jawa Pos yang 
menemuinya saat upacara pe-
lepasan waktu itu sudah terli-
hat melihat revisi di wajah 
Budi. Dia terlihat sangat meng-
hayati setiap doa yang diucap-
kan. Doa yang dibacakan di 
ruang VIP Terminal 1 Bandara 
Soekarno-Hatta tentang per-
mintaan agar tim penjemput 
WNI bisa dikembalikan ke 
dalam kondisi sehat. Waktu 
yang disiapkan. Budi baru 
memberi tugas untuk berang-
kat pada Jumat (31/1) pukul 
14.00. Selanjutnya, dia harus 
menyelesaikan rapat-rapat. Dia 
baru selesai rapat menyiapkan 
penjemputan dengan seluruh 
tim Kemenkes pada Sabtu di-
ni hari. Waktu persiapan dan 
tidurnya hari itu tak banyak.

Sebelumnya, dia juga harus 
mengundang pilot dan pramu-
gari yang terlibat dalam pen-
jemputan tersebut. Total ada 
15 orang yang harus meny-
etujui misi itu aman asalkan 
tertib aturan."Padahal, saat 
itu aku takut juga,” ceritanya.

Pukul 13.00 pesawat Batik 
PK-LDY sudah harus berang-
kat ke Wuhan, ibu kota Hubei. 
Penerbangan ke Wuhan. Me-
reka baru tiba di bandara 
pada pukul 19.00 waktu se-
tempat. Nyalinya pernah 
menciut kompilasi melihat 
bandara yang terang bende-
rang karena lampu, tapi sepi 
aktivitas. Budi membayangkan 
saat melihat keluar melalui 
jendela, seolah-olah muncul 
di film-film zombi. Mencekam.

Saat itu peraturannya adalah 
pintu pesawat yang bisa dibu-
ka saat semua orang sudah 
naik. Sebelum itu, seluruh 
penjemput tim, termasuk Bu-
di, harus tetap di dalam pesawat. 
Kondisi tersebut berlangsung 
hingga pukul 01.00."Begitu 
pintu dibuka, masuk angin, 
langsung kepikiran kalau vi-
rusnya masuk gimana,” tutur-
nya. Kekalahan itu semakin 
menjadi kompilasi dikabarkan 
ada tiga orang WNI yang tidak 
bisa ikut pulang karena sakit. 
Meski mengenakan ‘baju antek’, 
sebutan Budi untuk baju alat 
pelindung diri (APD), dia tetap 
khawatir. 238 sebenarnya WNI 
dan 5 tim aju (pendahulu) yang 
ikut dalam perjalanan pulang 
malam itu dalam kondisi sehat. 
Meski demikian, masih saja 
ada yang diperbaiki.

Selama penerbangan kem-
bali ke tanah udara, dia meng-
ambil baju APD-nya. Konse-
kuensinya, dia harus menahan 
lapar dan haus selama perja-
lanan. Selain itu, hasrat buang 
air pun tidak ditunaikan. 
Sebisa mungkin tak perlu baju 
APD."Kalau yang dari Hubei 
pakai topeng saja,” ungkapnya.

Sesampai di Indonesia, me-
reka harus transit di Batam dan 
pindah menggunakan pesawat 
TNI. Di sana pun Budi belum 
melepaskan APD. Tim karan-
tina masuk untuk melihat 
seluruh penumpang, termasuk 
awak kabin. Tidak ada yang 
menunjukkan demam dengan 
suhu lebih dari 38 derajat Cel-
cius. Mereka keluar dari pesawat 
satu per satu lewat pintu tengah 
sayap depan. Di luar pesawat 
sudah ada petugas karantina 
yang menyambut dengan me-
nyemprotkan cairan disinfek-
tan. Harapannya, tidak ada 
virus yang ikut.

Sekitar pukul 12.00 WIB pe-
sawat mendarat di Pangkalan 
Terpadu TNI di Natuna. Di 
situlah seluruh tim mengam-
bil baju APD. Masa selanjut-
nya adalah karantina."Saya 
harus ikut karantina selama 
14 hari sesuai standar opera-
sional WHO,” ungkapnya.

Hari-hari awal merupakan 
yang paling berat. Sebab, me-
reka harus menyesuaikan 
diri. Sebanyak 285 orang yang 
diobservasi harus mengikuti 

kegiatan yang ada. Salah sa-
tunya adalah pemeriksaan 
rutin untuk mengetahui kon-
disi tubuh.

Bagi penjaga seperti Budi, 
masa pengamatan bukan un-
tuk bersantai. Selain memas-
tikan semua peserta sehat, 
mereka harus memastikan 
kenyamanan peserta. Kebu-
tuhan logistik sampai keber-
sihan lingkungan diperhatikan. 
Membantu, dia tidur paling 
larut dan bangun paling pagi.

Bagi Budi, yang terberat 
adalah semangat yang me-
ningkat 238 orang yang se-
belumnya tinggal di Hubei. 
Sebagian besar di antara me-
reka yang khawatir jika kem-
bali ke rumah akan ditolak. 
Namun, dia dicurhati tentang 
netizen yang menghujat WNI 
yang baru pulang dari Hubei. 
Komentar negatif atau berita 
yang memojokkan membuat 
sebagian peserta sampai 
stres."Ada yang sampai sesak 
napas, lalu kami bawa ke ru-
mah sakit yang ada di tempat 
pengamatan,” tuturnya.

Karena itu pula, akses infor-
masi ke dunia luar ditutup 
untuk sementara. Peserta 
diberi kesibukan sehingga 
waktu untuk berselancar di 
dunia maya lebih sedikit.

Budi pun merasakan ke-
hadiran nyinyiran dan beri-
ta bohong tentang perawatan 
selama pengamatan. Untuk 
menangkalnya, dia berini-
siatif membuat video."Saya 
ini tidak pernah membuat 
film sebelumnya. Jadi, bu-
atnya ya seadanya, ada ske-
nario,"ungkapnya.

Video pertama yang dikelu-
arkan Budi adalah kabar soal 
peserta karantina yang sehat. 
Dia ingin menunjukkan bahwa 
mereka baik-baik saja."Video 
pertama ini mengambil be-
berapa kali karena nggak ke-
dengaran, anginnya kencang,” 
ucapnya.

Video lain yang dibuat Budi 
adalah penyemprotan disin-
fektan ke seluruh bagian cin-
cin 1, tempat mereka diob-
servasi. Dia ingin meyakinkan 
benda mati hanya agar tetap 
bersih, diberikan manusia 
yang ada di dalamnya. Budi 
ingin memberi tahu tahu yang 
di pusat pengamatan betul-be-
tul dijaga."Buat video ini mo-
dalnya cuma handphone, 
sekarang handphone saya full 
memorinya,” selorohnya.

Di tempat itu Budi juga harus 
memegang hobinya setiap pa-
gi."Di sana paling cuma lari. 
Satu dua orang yang ikut,"ung-
kapnya. Namun, mulai kema-
rin Budi sudah bisa melanjut-
kan hobinya. Bahkan, saat Jawa 
Pos meminta apa yang disetu-
jui di hari pertama, dia men-
jawab akan didorong.(*)

Hingga pertandingan usai, 
baik Persib maupun PS Sleman 
tak kunjung mendapatkan 
peluang emas. Bahkan tam-
bahan waktu 3 menit tak 
mempu bagi kedua tim men-
gubah kedudukan. Skor 0-2 
berakhir hingga wasit meniup 
peluit tanda berakhirnya per-

tandingan.
Ini menjadi laga uji coba 

Persib ke-6 yang dijalani sku-
at asuhan Robert Rene Albert. 
Lima laga sebelumnya Zulham 
Zamrun dkk berhasil meny-
apu bersih semuanya dengan 
kemenangan.

Uji coba pertama melawan 
Melaka United, Persib unggul 
dengan skor 2-0 di Stadion 
Stadion Si Jalak Harupat, 

Sabtu 1 Februari 2020 lalu. 
Selanjutnya melawan tim 

Diklat Persib U-20 yang ber-
akhiran dengan skor telak 7-2, 
Kamis (6/2) petang. 

Lalu dilanjut melawan tim 
peserta Liga 2 PSKC Cimahi 
di, Sabtu (8/2). Dalam laga 
itu, Maung Bandung unggul 
3-0 atas PSKC.

Ke empat melawan tim se-
sama kompetisi Liga 1 2020 

musim ini yakni Barito Pute-
ra yang berkesudahan deng-
an skor 2-1 di Stadion Si Jalak 
Harupat Kabupaten Bandung, 
Selasa (11/2) malam.

Terakhir, Persib kembali me-
nunjukkan keperkasaannya. 
Mereka mengebuk Persis Solo 
2-0 pada perayaan ulang tahun 
Pasoepati ke-20 dan Kota Solo 
yang ke-275 di Stadion Mana-
han, Solo. (bbs/tur)

Dia merasa resepsi perni-
kahannya di Serambi Mekkah 
sudah cukup.

“Mending (uangnya) untuk hal 
yang lebih bermanfaat,” ucapnya.

Syahrul Gunawa juga meng-

atakan bahwa dirinya akan 
mengundang mantan istri, 
Indriani Hadi ke acara perni-
kahannya tersebut. Dia pun 
sudah mengutarakan hal itu 
kepada sang mantan. Syahrul 
tidak tahu apakah Indriani 
Hadi bisa datang di hari per-
nikahannya atau tidak men-

gingat jarak antara Jakarta dan 
Aceh cukup jauh.

“Yang pasti kita sama-sama 
mendoakan,” ujarnya.

Syahrul Gunawan bahkan 
sempat melempar candaan 
kepada sang mantan. Dia 
mengatakan, sekalipun Ind-
riani Hadi kini juga memiliki 

pasangan, namun Syahrul 
Gunawan yang akan lebih 
dulu menikah. Hubungan 
Syahrul dengan Indriani Ha-
di terjalin dengan baik karena 
mereka harus membicarakan 
anak-anak. “Kita selalu komu-
nikasi setiap hari,” tutup Sy-
ahrul Gunawan. (jpc/drx)

Ikuti Masa Karantina Selama Dua Minggu

Gilas PS Sleman dengan Skor 2-0

Nikahi Mahasiswi Asal Daerah Aceh

 WASPADA
Sambungan dari hal 1

Jalur Tol Masih Aman Dilintasi

Orang kaya itu mengalami 
demam berdarah. Tinggalnya 
di Jakarta. Ia segera dibawa 
ke Singapura karena hanya 
percaya dokter Singapura.

Saya terlambat tahu itu. Saya 
tidak sempat menantikaninya. 
Akhirnya ia meninggal dunia 
di Singapura.

Masih begitu mudanya --un-
tuk ukuran saya. Ia belum 
lagi 55 tahun.

Sementara dokter di Indo-
nesia pasti lebih ahli dan 
berpengalaman mengatasi 
demam berdarah. Atau pe-
nyakit lain yang sebangsa itu.

Tapi tetap saja dokter kita 
siap kalah.

Teman saya di Beijing men-
jawab dengan lebih diplomatis. 
Khas jawaban orang dari sana.

“Saya juga terheran-heran 
Mengapa virus corona tidak 
menyerang Indonesia,” kata-
nya. “Kalau benar benar orang 
Indonesia sangat berbahagia,” 
tambahnya.

Saya tidak perlu menjawab 
basa-basi begitu. Saya pun 
mengejarnya dengan pertany-
aan yang lebih tegas: apakah 
Anda percaya? Akhirnya ia 
menjawab terus terang: “Sayang 
sekali saya tidak percaya.”

Ada virus lagi yang masuk 
di Indonesia. Hanya karena 

tidak disukai karena gejalanya 
hanya mirip flu.

Dan yang hilang ‘flu’ itu pulih. 
Tanpa diketahui mungkin saja 
itu corona.

Memang banyak rumor yang 
tidak ilmiah ikut dipakai. Con-
toh soal suhu udara Indone-
sia yang panas.

Tapi Suhu di Singapura kan 
juga tidak ada bedanya den-
gan di Indonesia. Sungguh 
Australia hadir kembali musim 
panas --toh juga.

Soal rumor tidak makan 
babi terbantah lebih telak 
lagi: kan masyarakat Tionghoa 
Indonesia juga makan babi. 
Kok juga tidak disetujui.

Di Tiongkok sendiri terbuk-
ti kian jauh dari Wuhan kian 
sedikit yang terserang corona. 
Di Provinsi terjauh, Xinjiang, 
hanya 71 yang diganti, 11 orang 
berhasil dikembalikan. Hanya 
satu orang meninggal.

Di Provinsi Ningxia, yang 
muslimnya juga besar, hanya 
70 yang dikembalikan --itu 
pun yang 33 orang sudah pu-
lih. Tidak satu pun meninggal.

Demikian juga di Provinsi 
Qinghai --di antara Ningxia 
dan Xinjiang-- hanya 18 orang 
yang menyetujui tetapi 13 
orang sudah pulih. Tinggal 
lima orang yang masih teri-
dentifikasi. Tidak satu pun 
pun yang meninggal.

Di provinsi terjauh lainnya, 
Tibet --yang menerima Budd-
ha-- hanya satu yang menerima 
corona. Itu pun sudah pulih.

Yang mengejutkan memang 
tetap saja Kota Wuhan. Tiga 
hari yang lalu tiba-tiba saja 
angka penderita barunya me-
lonjak drastis. Dari biasanya 
sudah turun ke kisaran 1000, 
menjadi 14.800.

Hari berikutnya memang turun 
lagi tapi masih tinggi: 4,800.

Baru kemarin sudah turun 
lagi menjadi 1.800 orang.

Lonjakan sampai 14.000 lebih 
bukan karena wabahnya meng-
gila lagi. Mulai hari itu dokter 
dan perawat dikerahkan terjun 
ke masyarakat. Dokter dan 
perawat dari provinsi lain di-
kerahkan ke Wuhan.

Maka angka penderita bar-
unya tidak lagi hanya datang 
ke klinik. Itu sudah termasuk 
hasil operasi jemput bola ke 
tengah masyarakat.

Saya pun tenang. Melon-
jaknya angka penderita baru 
karena gerakan baru antar 
jemput bola itu.

Wuhan memang lagi ‘digem-
pur’ habis-habisan. Agar wi-
layah sumber wabah ini cepat 
teratasi.

Adakah Indonesia mirip 
Tibet? Yang menderitaanya 
hanya satu --itu pun kemu-
dian sembuh? (Dahlan Iskan)

Arifin menyebut, dalam 
operasi pasar murah itu har-
ga bawang putih dipatok 
sebesar Rp 28.000/kg. Mu-
rahnya harga bawang putih 
tersebut mendapat sambu-
tan positif dari masyarakat 
yang datang.  

“Hari ini (kemarin) kita 
bawa 8 ton. Tadinya opera-
si pasar ini hanya untuk 
pedagang. Namun animo 
konsumen rumah tangga 
cukup tinggi, akhirnya kami 
juga mempersilahkan. Ini 
juga biar jadi syok terapi 
buat pedagang yang punya 

stok (bawang putih) lama, 
agar segera menjual dengan 
harga Rp 32 ribu sesuai acu-
an pemerintah,” katanya.

Selain menggelar operasi 
pasar di Pasar Kosambi, ke-
giatan serupa pun akan 
dilakukan di beberapa pasar 
tradisional lainnya di Kota 
Bandung.

“Jika masih kurang maka 
saya akan minta pak Roy (im-
portir bawang putih) agar 
ditambah lagi untuk di tem-
pat-tempat lain,” ungkapnya.

Menurutnya, mahalnya 
bawang putih ini seiring 
dengan munculnya wabah 
virus corona di China. Hal 

itu didasari karena 90 persen 
kebutuhan bawang putih 
Indonesia yang diimpor da-
ri China.

“Mungkin ada kepanikan 
bawang putih dari China akan 
sulit karena 90 persen kebu-
tuhan bawang putih Indone-
sia kan impor dari sana. Kemu-
dian ada oknum-oknum yang 
menjual dengan harga tinggi. 
Mungkin mereka beranggapan 
nanti impor bawang putih 
akan sulit sehingga stok di 
pasaran berkurang. Padahal 
kenyataannya, pemerintah 
masih mengizinkan mengim-
por bawang putih dari China,” 
tandasnya. (mg1/drx)

Secara umum, lanjut Emil, 
ekonomi di Jabar menurun 
walaupun masih di atas rata-ra-
ta nasional yakni 5.09%, semen-
tara nasional diangka 5.04% . 

Namun, 3 indeks bagus sa-
lah satunya kemiskinan turun, 
dari tahun 2018 sebanyak 

7.25% dan 2019 menurun 
menjadi 6.82% daya beli naik.

Terkait dengan ekonomi 
pariwisata, dia menyebut, 
virus corona dan wisatawan 
Tiongkok tidak berpengaruh 
banyak ke sektor ekonomi. 
Karena, mayoritas wisatawan 
berasal dari regional, Ma-
laysia, Singapura serta Timur 

Tengah.
“Kunjungan pariwisata 92% 

ini regional dan mayoritas 
kita dari 3 negara yaitu Ma-
laysia, Singapura dan Timur 
Tengah, maka untuk Jawa 
Barat pengaruh virus corona 
dan wisatawan Tiongkok tidak 
banyak pengaruh,” pung-
kasnya. (mg1/drx)

Corona Tak Masuk Indonesia Jadi Sorotan

Sebagai Cara Mengintervensi Harga

Lima Komoditas Menjadi Prioritas 

menyebabkan longsor.
Pihaknya juga meminta agar 

titik longsor dilakukan perke-
rasan dan perbaikan drainase 
sebab saat ini kadar air dalam 
tanah masih cukup tinggi.

“Nanti saluran dibuat jadi 
keras juga, kalau tidak nanti 
longsorannya bisa menarik 
badan jalan seperti di KM 98 
yang dulu pernah terjadi. Kare-
na tidak ada perkerasan di titik 
longsor jadi badan jalan ikut 
termakan longsor,” ungkapnya.

Basuki menyebutkan, jalur 
B Jalan Tol Purbaleunyi KM 
118+600, yang tebingnya long-
sor dipastikan tetap aman 
dilintasi.

Peristiwa longsor yang ter-
jadi pada Selasa (11/2/2020) 
malam, tidak mengurangi 
safety factor di ruas jalan ter-
sebut. “Dipastikan semua 
aman dan tidak mengurangi 
safety factor. Memang yang 
longsor ini mepet ke badan 
jalan, tapi akan segera ditang-
ani. Kalau ingin lebih aman, 
kendaraan berat dialihkan 
dulu sambil penanganan,” 
kata Basuki.

Selain penanganan dengan 
perkerasan lining drainase da-
ri genangan di seberang tol yang 
menyebabkan tanah jenuh air, 
dia juga meminta Jasa Marga 
menutup tebing yang longsor 
agar tidak tergerus hujan.

“Ini ditutup plastik dulu sam-
bil penanganan drainase. Kare-
na drainasenya ini masih tanah 
jadi menyebabkan filtrasi air 
ke tanah. Akhirnya tanah jadi 
seperti bubur,” katanya.

Sementara soal dampak long-
sor yang menerjang permuki-
man warga hingga menimbun 
dua rumah akan ditangani 
langsung oleh Jasa Marga. 
“Dampak warga yang terkena 
longsor nanti ditangani oleh 
CSR Jasa Marga,” paparnya.

Dirlantas Polda Jabar, Kom-
bes Pol Eddy Djunaedi meng-
atakan, hingga saat kondisi 
jalan tol dari kedua arah ma-
sih tetap normal dan masih 
bisa digunakan seperti biasa.

“Kalau kemarin terjadi ke-
padatan karena adanya pe-
nyempitan jalan dan ada 
juga masyarakat pengguna 
jalan yang ingin melihat TKP 
yang ada. Sehingga masyar-
akat ada yang foto dan itu 
memakan waktu hingga ter-
jadi perlambatan,” katanya.

Terkait pembatasan kenda-
raan, pihaknya akan berko-
ordinasi dulu dengan semua 
pihak baik Jasa Marga maupun 
Kementerian PUPR dan se-
telah ada hasilnya akan sege-
ra ditindaklajuti.

“Untuk personel di lapang-
an kita menyesuaikan, kita 
akan support terutama dalam 

progres perbaikan longsor ini. 
Berapa pun personel kita akan 
kerahkan untuk memperlan-
car arus lalu lintas,” paparnya.

Sementara, lokasi longsor 
di pinggir Tol Cipularang KM 
118, Desa Sukatani, Keca-
matan Ngamprah, Kabupa-
ten Bandung Barat (KBB) ini 
pada Senin (17/2) diguyur 
hujan deras.

Hujan tersebut dikhawatir-
kan bisa menyebabkan long-
sor susulan. Sebab kondisi 
tanah masih jenuh dengan 
air sehingga rawan mengalami 
pergerakan.

Rahmat, warga Kampung 
Hegarmana RT 03/04, Desa 
Sukatani, mengatakan pada 
pagi hari, sekitar pukul 09.00 
terlihat ada longsoran kecil 
di titik longsor awal.

“Tadi ada sedikit longsoran, 
tapi sepertinya tidak terlalu ber-
dampak. Tapi kalau hujan deras 
terus-terusan, bisa ada longsor 
susulan lebih besar,” kata Rahmat 
saat ditemui di lokasi.

Berdasarkan pantauan, ter-
lihat ada pengerjaan pembua-
tan saluran dan perataan tanah 
sisa longsor yang berjarak se-
kitar 7 meter dari bahu jalan.

Arus lalulintas di KM 118+600 
Bandung arah Jakarta pun 
terpantau lancar setelah 
Minggu (16/2) malam menga-
lami kepadatan. (mg6/drx)
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H. Syawal 
Kepala BKAD

Meminta kepada masyarakat 
yang menyewa aset milik 

Pemda Subang agar membayar 
retribusi tepat waktu 

Alamat : Jalan Jend. Sudirman Sarimulya
(Depan Ruko Sudirman Center) Cikampek  
Telp:0264 8332000, Fax: (0264) 8331001

Siap Layani 
Kepentingan Warga 

Subang-Pemerintah Desa 
Pamanukan Sebrang me-
nyiagakan tiga mobil untuk 
melayani kepentingan warga. 
Tiga mobil tersebut terdiri dari 
dua unit ambulan desa dan 
satu unit model jeep untuk 
layani kesehatan warga. 

Keberadaan kendaran 
tersebut sangat dibutuhkan 
terutama pada musim hujan 
ini. Ada peningkatan jum-
lah warga Desa Pamanukan 
Sebrang yang berobat ke 
rumah sakit.

“Memang sekarang sedang 
padat-padatnya mobil keluar 
masuk mengantarkan warga 
karena banyak yang sakit,” 
ucap Kepala Desa Pamanu-
kan Sebrang Ade Rosita ke-
tika diwawancara Pasundan 
Ekspres, kemarin (17/2).

P e m d e s  P a m a n u k a n 
Sebrang selalu menyiagakan 
mobil ambulan desa yang 
bisa setiap saat digunakan 
warga. “Mobil ambulan de-
sanya ada dua tetapi yang 
satu itu mobil jeep. Biasa 

Tiga Unit Kendaraan Disiagakan
digunakan linmas untuk pa-
troli tapi kalau mendesak 
itu bisa digunakan untuk 
mengantar warga yang sakit,” 
tambah Ade.

Ade mengatakan, dalam 
sebulan terakhir kedua mo-
bil ambulan desa hilir mudik 
ke beberapa rumah sakit di 
dalam dan di luar Subang. 
Seperti rumah sakit Siloam 
Purwakarta dan Rumah Sakit 
Hasan Sadikin.

“Sudah sebulan ini pe-
makaian mobil ambulan itu 
full karena memang banyak 
warga yang sakit entah itu ke 
Siloam atau ke Ciereng juga 
ke RSHS. Nah kalau mobil 
ambulans itu semuanya ter-
pakai, mobil jeep yang untuk 

patroli linmas ini digunakan 
untuk mengangkut orang 
yang sakit,” bebernya.

Pemerintah Desa juga me-
nyiagakan sopir dan linmas 
bilamana saat malam hari 
ada warganya yang sakit. 
“Sopir itu ada yang biasa 
bawa mobil ambulans, tapi 
di setiap limas yang piket. 
Itu ada orang yang bisa juga 
menyetir,” ucapnya.

Dia menyebut, pengadaan 
mobil ambulan desa sejak 
2018 hingga 2019 rencananya 
akan kembali ditambah pada 
tahun 2020. Sebab ada salah 
satu dusun di desa Pamanu-
kan Sebrang, yakni Dusun 
Kalisari yang juga memerlu-
kan mobil ambulan desa.

“Ambulan desa yang per-
tama pengadaannya pada 
tahun 2018, terus tahun 2019 
kita juga melakukan pen-
gadaan lagi ambulan desa 
dan mobil jeep untuk ke-
pentingan limas. Tapi bisa 
juga digunakan kalau mobil 
ambulan desa itu semuanya 
terpakai,” imbuh Ade.

Camat Pamanukan Dra Hj 
Ela Nurlela mengapresiasi 
kesigapan pemerintah desa 
dalam melayani warganya. 

“Iya harus seperti itu kebu-

tuhan masyarakat dilayani 
dengan adanya mobil am-
bulan desa ini. Bisa mem-
berikan manfaat kalau ada 
warga yang sakit dan perlu 
dibawa ke rumah sakit yang 
cukup jauh dan berada diluar 
kota,” jelasnya.

Namun ia juga tetap men-
doakan agar kesehatan warga 
di Pamanukan Sebrang bisa 
terjaga. “Sehingga setiap 
warga bisa kembali men-
jalani aktivitas seperti sedia 
kala,” pungkasnya.(ygi/ysp)

YOGI MIFTAHUL FAHMI/PASUNDAN EKSPRES

LAYANI WARGA: Kepala Desa Pamanukan Sebrang Ade Rosita (kiri) bersama Camat  Camat Pamanukan Dra Hj Ela Nurlela menunjukan mobil ambulan, Senin (17/2).

Selesaikan Infrastruktur 
dan Kembangkan Pariwisata

Subang-Pemerintah Kecamatan Sukasari beren-
cana menyelesaikan infrastruktur dan mendorong 
pengembangan pariwisata di Desa Anggasari. Ren-
cana tersebut diutarakan Camat Sukasari Bambang 
Edi Purwanto, saat diwawancara Pasundan Ekspres, 
kemarin (17/2)

Camat Bambang Edi menyebut, persoalan in-
frastruktur jalan penghubung desa maupun antar 
dusun di Kecamatan Sukasari masih banyak. oleh 
karena itu pembangunan infrastruktur jalan pen-
ghubung tersebut akan diprioritaskan.

“Jalan penghubung antar desa ini masih rusak, 
seperti Jalan antara desa Sukasari dengan Sukar-
eja,” ucapnya.

Selain itu, kata dia, penyelesaian pembangunan 
Kantor Kecamatan Sukasari akan selesai di tahun 
2020 dengan dana sebesar Rp3,2 miliar.

“Ya saya juga baru dikasih tahu kemarin saat 
musrenbang. Ada penambahan anggaran untuk 
pembangunan Kantor Kecamatan Sukasari dari 
Rp2,1 miliar menjadi Rp3, 2 miliar,” jelasnya.

Dia menyambut baik dengan penuh sukacita 
mengenai rencana pembangunan tersebut. Untuk 
itu ia berharap ke depan ketika kantor kecamatan 
selesai, pelayanan pada masyarakat bisa menjadi 
semakin maksimal. 

“Tentu harapan kami setelah kantor itu selesai 
dibangun pelayanan pada masyarakat akan mak-
simal,” imbuhnya.

Dia juga kini tengah mendorong untuk pengem-
bangan pariwisata di Desa Anggasari. Doron-

gan itu mengingat rendahnya 
pengembangan pariwisata 

oleh BUMDes Desa Ang-
gasari.

“Insyaallah akan kami 
dorong juga pengem-
bangan untuk BUM-
Des Anggasari dalam 
mengembangkan pari-

w i s at a  G e ga ra  Me -
nyan,” pungkas-

nya.(ygi/ysp) 

KaRaWang-Jambore Na-
sional komunitas driver on-
line ke-2 tahun 2020 sukses 
digelar lapangan Street Car-
nival Galuh Mas Karawang, 
Minggu (16/2). Kegiatan 
menarik yang mengusung 
tema “Tidak Harus Sedarah 
Menjadi Saudara” diikuti 
oleh 7.000 driver ojek online 
seluruh Indonesia.

Panitia Pelaksana, Candra 
mengatakan, Jambore Na-
sional merupakan salah satu 
ajang silaturahmi sesama 
driver ojek online antar ka-
bupaten hingga provinsi. 
Acara besar ini yang juga 
sebelumnya sudah diadakan 
di Kota Bandung.

“Tahun ini di Kota Kara-
wang kami mengundang 
kurang lebih 7.000  driver 
ojek online roda dua dari 
Gojek dan grab, dengan 500 
komunitas yang ada di selu-
ruh Indonesia,” jelasnya.

Dia menuturkan, Kara-
wang menjadi tuan rumah 
Jambore Nasional karena po-
sisi tempatnya yang strategis. 
Karawang berada di tengah 
antara wilayah Jawa Barat 
dan Jabodetabek sehingga 
peserta jambore bisa dapat 
langsung menikmati kebu-
dayaan dan alam Karawang.

Dalam acara Jambore Na-
sional yang digelar mulai pukul 
10.00 pagi hingga malam itu di-
lakukan seperti santunan anak 
yatim sebanyak 50 orang, cek 

Driver Online Ikuti 
Jambore Nasional 

kesehatan gratis, diskon ser-
vice dan pembelian sparepart 
khusus motor Honda.

“Ada acara menarik juga 
seperti hiburan musik tra-
disional dan modern dengan 
menghadirkan artis band ibu 
kota yaitu Burgerkill,” pung-
kasnya.(ddy/ysp)

Bambang Edi Purwanto
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Pemilik Lupa 
Matikan Kompor

TANJUNGSARI - Warung 
kopi milik Maman, 50, di 
Dusun Genteng RT 01 RW 
08 Desa Gunung Manik Ke-
camatan Tanjungsari, ter-

bakar pada Minggu (15/2) 
malam sekitar pukul 19.30. 
Beruntung, tidak ada korban 
jiwa maupun luka dalam 
musibah kebakaran itu, 
namun kerugian materil 
ditaksir mencapai hingga 
Rp 50 juta.

Babinsa Desa Gunung Ma-

nik Sertu Sagiman menga-
takan, kebakaran yang 
meludeskan warung kopi 
itu diduga berasal dari 
kompor gas yang lupa di-
matikan pemiliknya. “Du-
gaan sementara, karena 
kompor gas yang lupa di-
matikan,” ujarnya.

Sagiman menambahkan, 
untuk  pemadaman api, pi-
haknya berkoordinasi deng-
an UPTD Damkar setempat, 
Babinkamtibmas, kepala 
desa dan juga  masyarakat 
sekitar. ”Alhamdulillah, kita 
saling bantu membantu 
dengan masyarakat  untuk 

memadamkan api dengan 
alat seadanya hingga tim 
dari pemadam kebakaran 
datang. Api bisa dipadam-
kan pada pukul 20.25, 
dengan menggunakan  
satu unit mobil pemadam 
kebakaran,” tambahnya.

Hal senada, dikatakan Ke-

pala Satpol PP Sumedang, 
Bambang Rianto. Warkop 
berukuran 4×5 meter persegi 
itu ludes beserta barang ber-
harga yang ada di dalam 
warung. “Sebagian kecil ber-
hasil diselamatkan, namun 
yang lainnya hangus terba-
kar,” ungkapnya.

Pemadaman api, kata 
Bambang, dilakukan oleh tim 
Damkar dari URC wilayah 
Tanjungsari. “Kami juga 
mengimbau kepada warga 
untuk lebih berhati-hati ter-
hadap berbagai sumber api 
yang dapat membahayakan,” 
tukasnya. (cr1/red)

Warung Kopi Ludes Terbakar
IST

KeBaKaRaN: Warung kopi di Dusun Genteng RT 01 RW 08 Desa Gunung Manik Kecamatan Tanjungsari ini terbakar pada Minggu (15/2) malam. Musibah yang terjadi pukul 19.30 itu diduga akibat pemilik lupa mematikan kompor.

KOTA - Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sumedang, menda-
pat kunjungan  dari Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum 
dan HAM (Kemenkumham) 
Jawa Barat, Senin(17/3). Rom-
bongan yang dipimpin Ke-
pala Kantor, Liberti Sitinjak itu, 
diterima Bupati Sumedang 
Dony Ahmad Munir, Ketua 
DPRD Irwansyah Putra dan 
sejumlah pejabat Pemkab Su-
medang di Gedung Negara.

”Kunjungan kami dalam 
rangka roadshow ke-27 ka-
bupaten kota di Jawa Barat, 
untuk menemui para bupati, 
walikota dan ketua DPRD,” 
kata Liberti saat ditemui di 
sela-sela acara.

Kata dia, ada beberap hal 
yang harus disampaikan ter-
kait dikeluarkannya Undang 
Undang Nomor 15 Tahun 2019, 
tentang Perubahan UU Nomor 
12 Tahun 2011 mengenai 
Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan.

”Dalam Undang Undang 
tersebut dijelaskan secara 
eksplisit, bahwa kebijakan 
daerah yang berasal dari ke-
pala daerah, harus diharmo-
nisasikan oleh Kantor Wi-
layah Kementerian Hukum 
dan HAM,” ujarnya.

Sehingga, dia sangat perlu 
mengundang dan meminta 
kesediaan bupati dan ketua 
DPRD, untuk hadir secara 
langsung pada pertemuan 

dengan seluruh kepala daerah, 
ketua DPRD dan kepala biro 
hukum pemerintah daerah itu. 
”27 kabupaten/kota Jawa Barat 
akan hadir pada saatnya nan-
ti, di Intercontinental Bandung 
pada tanggal 27 Februari 2020 
mendatang,” ujarnya.

Bahkan, 33 provinsi se-In-
donesia, kata dia, melakukan 
gerakan sama untuk  bertemu 
di acara itu. ”Insya Allah akan 
dihadiri oleh dua menteri 
yaitu Menhukham dan Men-
dagri,” katanya.

Selain setingkat menteri, 
akan hadir pula tiga dirjen, 
yakni Dirjen Peraturan Pe-
rundang Undangan, BPHN 
dan Dirjen HAM. ”Saya rasa 
ini perlu dilakukan,  karena 
dibutuhkan sebuah sinergitas 
dan kolaborasi yang baik, 
antara pemerintah atau G to 
G (Government to Govern-
ment),” ucapnya.

Menurutnya, kehadiran ke-
pala kantor wilayah (kakanwil) 
sebagai institusi vertikal bisa 
membantu pimpinan daerah 
terutama yang erat kaitannya 
menyangkut tugas dan fungsi 
kakanwil. ”Sejalan dengan Un-
dang Undang Nomor 15 Tahun 
2019, kita sudah membuat unit 
baru yang disebut Law and 
Center Human Right, yang siap 
memfasilitasi baik pemda mau-
pun DPRD,” katanya.

Di tempat sama, Bupati Su-
medang Dony Ahmad Munir 

menyambut baik acara yang 
akan digelar Kepala Kantor 
Wilayah Kementerian Hukum 
dan HAM Jawa Barat itu. 
”Kita tentunya berupaya ha-
dir, karena bagi kami meru-
pakan kebutuhan untuk bisa 
mengetahui lebih lanjut ber-
kaitan dengan kebijakan ter-
baru itu,” katanya. ”Karena 
memang harus ada kesama-
an visi dan persepsi di antara 
penyelenggara negara teru-
tama penyelenggara pemerin-
tahan,” sambungnya.

Sebagai bagian dari pemerin-
tahan, kata bupati Dony, ke-
hadiran pemkab diharapkan 
bisa menyukseskan program 
pemerintah, terlebih yang 
erat kaitannya dengan hukum. 
”Walaupun kewenangannya 
ada di pusat,” sebutnya.

Dengan adanya kesamaan 
visi dan persepsi hukham dan 
mendagri, kata bupati, hal 
tersebut akan menambah 
referensi pemerintah daerah 
terutama dalam menjawab 
aspiran yang datang ke DPRD 
atau ke pemerintah daerah.

”Kaitan penyusunan pera-
turan daerah, secara khusus 
bupati, melaporkan  bahwa  
hubungan pemerintah daerah 
dan DPRD sangat sinergis. 
Semua dilakukan demi kepen-
tingan rakyat, karena pemda 
dan DPRD sebagai instrumen 
untuk mensejahterakan ma-
syarakat,” ujarnya. (nur)

JATINANGOR - Imbas mati 
listrik akibat gangguan GI Ujung 
Berung, berakibat fatal pada 
sejumlah layanan tiket masuk 
21 Jatos mall, Minggu (16/2) 
lalu. Tak hanya tiket manual, 
tiket M Trix, pun terkena im-
basnya akibat jaringan sistem 
komputer dengan pasokan 
listrik dari PLN. 

Salah seorang pengunjung 
Jatos, Nadia Vitalokawati 
mengatakan, dirinya kecewa 
dengan pelayanan Cinema 
Jatos yang molor hingga be-
berapa jam. Padahal, dirinya 
sudah memesan tiket via Ma-
trix. Namun, karena gang-
guan sistem akibat mati list-
rik, sejumlah jadwal film di 
Cinema 21 Jatos tertunda. 

”Ya kecewa lah, masa udah 
nunggu dari jam 10.00 jam 
12.10 juga belum buka juga. 
Malah saya udah punya tiket 
via online, tetap saja gak bisa 
masuk,” katanya. 

Pelajar salahsatu sekolah 
SMA di Jatinangor itu menga-
ku, tak hanya dirinya, sekitar 
ratusan pengunjung 21 Jatos, 
juga kecewa karena pelayanan 
yang tidak memuaskan. Pa-
dahal, katanya, harga untuk 
tiket masuk itu mahal. ”Ke-
cewa banget, masa katanya 

harus nunggu sampai jam 
14.00. Mau dicancel tidak 
bisa karena sudah terlanjur 
memesan,” ujarnya. 

Salah seorang Security yang 
tidak mau disebut namanya, 
mengaku keterlambatan jad-
wal penayangan film ini lan-
taran mati listrik dari PLN UpJ 
Tanjungsari yang ada gang-
guan di GI Ujung Berung. 
Sehingga, berdampak pada 
sistem komputer tiket. ”Kan 
pengoperasian tiket masuk 
oleh komputer jaringan, gak 
pake genset. Kalau listrik dan 
layar sih bisa pake genset, 
kalau komputer langsung 
pake listrik,” katanya. 

Pantauan di lapangan, ratusan 
penonton 21 Jatos yang dido-
minasi pelajar dan kaum muda, 
kecewa lantaran jadwal tayang 
di bioskop untuk Film Dilan 
ke-2, tayang jam 12.10. Seba-
gian ada yang bertahan meski 
harus menunggu, sebagian 
besar lagi pulang dengan keke-
cewaan yang mendalam. 

Diketahui, ratusan pengunjung 
itu rencananya akan menonton 
film Milea: Suara dari Dillan di 
21 Jatos. Namun, mereka ke-
cewa lantaran ada kendala di 
sistem jaringan komputer ma-
nual dan online. (imn)

KOTA - Ketua Badan Amil 
Zakat Nasiaonal (Baznas) 
Kabupaten Sumedang, Ayi 
Subhan Hapas didamping 
wakil ketua lainnya, mene-
rima rombongan Pusat Pe-
layanan Terpadu Pember-
dayaan Perempuan dan Anak 
(P2TP2A) yang dipimpin Sam-
antha Dewi, Senin (17/2).

Ayi mengatakan, Baznas Su-
medang adalah lembaga mitra 
pemerintah yang membantu 
mengentaskan kemiskinan, 
keagamaan dan masalah sosial 
lainnya. ”Ya, pada prinsipnya 
Baznas adalah lembaga yang 
mempunyai tujuan  menjadi 
lembaga yang bisa membantu 
program pemerintah dalam 
mengentaskan masalah kemisk-
inan dan permaslaha sosial 
serta keagamaan di Kabupaten 
Sumedang,” tuturnya.

Dia menjelaskan, selain ber-
hubungan langsung dengan 
pemerintah, Baznas juga siap 
bekerjasama dengan lembaga 
manapun untuk bersinergi 
sesuai asnannya. ”Kami bisa 
bekerjasama dengan lembaga 
manapun yang mempunyai 

tujuan yang sama, tentunya 
dengan program yang sinergi 
dan sesuai dengan asnap za-
kat,” ungkapnya.

Di tempat sama, pimpinan 
rombongan P2TP2A, Saman-
tha Dewi mengatakan maksud 
dan tujuannya, untuk bersi-
laturahmi sekaligus berdis-
kusi dengan para pimpinan 
Baznas Sumedang. ”Ingin 
bersilaturahmi sekaligus 
mengadakan audiensi dan 
diskusi dengan Baznas yang 
dipimpin langsung oleh bapak 
Ayi Subhan Hafas,” katanya.

Samantha juga, berterima-
kasih karena telah nyambut 
baik kedatangan pihaknya. 
”Alhamdulillah, mulai sekarang 
P2TP2A memiliki partner yang 
handal dan terdepan dalam 
memberikan layanan dan ban-
tuan bagi anak dan perem-
puan korban kekerasan teru-
tama yang berasal dari kelu-
arga miskin dan tidak mampu. 
Kami berterimakasih kepada 
Baznas Kabupaten Sumedang, 
mudah-mudahan kemitraan 
bisa terus terjalin dengan baik,” 
ungkasnya. (cr1)

Baznas-P2TP2A 
Jalin Kemitraan

IST

ayi subhan Hapas
Ketua Baznas Sumedang

Kakanwil Kemenkumham Jawa 
Barat Sambangi Sumedang

ASEP NURDIN/SUMEKS

TeRIMa KUNJUNGaN: Bupati Dony ahmad Munir, Ketua DPRD Irwansyah Putra dan pejabat lainnya 
saat menerima kunjungan Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat di Gedung Negara, senin(17/3).

Mati Listrik, 
Ratusan Penonton 

21 Jatos Kecewa

IMAN NURMAN /SUMEKS 

MeNGaNTRe : Ratusan pengunjung Jatos mengantri karena adanya 
gangguan sistem tiketing di Cinema 21 Jatos Mal, Minggu (16/2) lalu.
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CIANJUR- Plt Bupati Cianjur, Herman Suher-
man menyerahkan KTP-el kepada siswa-siswi 
SMK 1 Pasundan Cianjur pada kunjungannya 
ke sekolah tersebut, kemarin (17/2). Semua 
siswa-siswi tersebut pemilik pemula KTP-el. 

Pada kunjungan tersebut, Plt Bupati juga 
memberikan wejangan dan motivasi kepada 
siswa. “Kunjugan ke sekolah sebenarnya egenda 
rutin saya untuk pembinaan. Tapi hari ini saya 
juga penyerahan KTP-el kepada siswa-siswi yang 
telah melakukan perekaman," kata Herman. 

Berdasarkan data, sebanyak 132 siswa dan siswi 
sekolah tersebut menerima KTP-el. Bupati meny-
erahkan langsung sebagai bentuk dan upaya per-
cepatan pembuatan KTP-el di wilayahnya."Saya 
harapkan, dengan percepatan pelayanan 
kependudukan ini, ke depan masyarakat bisa 
menggunakan KTP-el sesuai dengan kebutuhan-
nya. Adapun saat ini, diserahkan kepada siswa 
dan siswi SMK Pasundan 1," terang Herman.

Pada kesempatan tersebut, Plt Bupati juga 
memberikan arahan kepada siswa-siswi 
tentang bahaya narkoba dan juga kenakalan 
remaja. "Saya harap, sebagai generasi penerus 
bangsa, jangan sampai ada yang terjerumus 
dengan hal-hal negatif, baik itu narkoba atau 
kenakalan remaja," paparnya.

Herman juga yakin, siswa-siswi di SMK 
Pasundan tidak mudah terpengaruh dengan 
berita-berita hoaks."Tentunya, sebagai kaum 
milenial harus benar-benar waspada dan tidak 
mudah terpengaruh dengan berita-berita 
hoaks," pungkasnya.(yis)

Plt Bupati Cianjur 
Serahkan KTP-el Pelajar

KEPENDUDUKAN

CIANJUR-Aktor dan model Indonesia, Fauzi 
Baadila berkunjung ke Cianjur. Selain meng-
hadiri acara HUT Gerindra ke-12 di Lapangan 
Prawatasari, Fauzi juga mengunjungi tempat-
tempat wisata di daerah tersebut. "Kebetulan 
saya dulu salah satu duta pariwisata, sembilan  
tahun kerja keliling Indonsia," kata dia kepada 
wartawan, beberapa waktu lalu.

Pria yang kerap di safa Oji ini mengatakan, 
beberapa waktu lalu dia bersama Ketua DPRD 
Kabupaten Cianjur sempat berkunjung ke Cu-
rug Citambur, salah satu tempat wisata yang 
ada di Kabupaten Cianjur." Saya diajak mas 
Ganjar Ramadhan. Ada beberapa tempat lain 
seperti Gunung Padang," ucapnya.

Menurutnya, potensi wisata di Cianjur cukup 
bagus. Namun dia menyayangkan belum 
dipromosikan secara maksimal, sehingga 
informasi tentang tempat wisata di daerag 
tersebut belum dikenal secara luas. Bahkan, 
dirinya harus mencari sendiri tempat-tempat 
wisata di Cianjur. 

Selain itu, akses jalan menuju objek wisata 
pun masih kurang memadai, terutama di 
wilayah Cianjur Selatan."Masalahnya untuk 
pariwisata, info untuk masyarakat sekitar dan 
luar belum kuat. Masih harus nyari sendiri 
dan terkadang infrastruktur perjalanan kurang 
bagus menurut saya,” kata dia. 

Sebenarnya, kata Oji, objek wisata dalam 
negeri tidak kalah dengan negara lainnya. 
Namun belum dikelola secara maksimal. 
“Sebenarnya mending wisata ke dalam negeri 
lah dari pada ke luar negeri, ngapain ngabisin 
duit. Mending ngabisi duit di dalam negeri 
sekalian hepi-hepi pariwisata juga membantu 
pengusaha lokal," jelasnya. 

Menurutnya, objek wisata Curug Citambur 
sangat indah. Hanya jalannya yang kurang 
bagus. Dia juga ingin menginformasikan objek 
wisata Gunung Padang dan beberapa tempat 
lain i Cianjur ke luar daerah." Insya Allah bisa. 
Saya bantu meningkatkan pariwisata Cianjur, 
supaya masyarakat juga tahu apa saja yang 
ada di Cianjur. Kalau kurang promosi orang 
tidak tahu dan pendapatan warga sekitar 
objek wisata juga tidak akan meningkat," 
ujarnya.(job3)

Fauzi Baadila Bantu 
Promosikan Pariwisata Cianjur

PARIWISATA

Marwan Hamami 
Bupati Sukabumi

Jangan lagi 
menggunakan pola 
pikir lama, pelajari 
dan ikuti pola pikir 

orang-orang sukses 
dan jangan terpaku 
dengan pekerjaan 
rutin. Kembangkan 
dengan kreativitas 

dan inovasi.

Andri Setiawan Hamami 
Wakil Wali Kota Sukabumi

Mudah-mudahan teman-teman yang sudah 
memutuskan dan berkeinginan kuat menjadi 

wira usaha muda baru, termotivasi untuk terus 
memperbaiki kualitas, layanan dan penjualannya.

Pemkot Cetak Pengusaha Muda 
SUKABUMI-Wakil Wali 

Kota Sukabumi, Andri Se-
tiawan Hamami membuka 
Pelatihan Pengembangan 
Inkubator Teknologi dan 
Bisnis untuk pelaku UMKM 
di salah satu hotel di Jalan 
Selabintana Kota Sukabumi 
(17/2). Pada kegiatan terse-
but, Andri juga menyerahkan 
sertifikat pelatihan kepada 
peserta. 

Kegiatan ini dalam kerang-
ka menciptakan wira usa-
ha muda untuk menjawab 
tantangan masa depan. An-
dri berharap, peserta bisa 

menjadi pengusaha yang 
sukses. “Mudah-mudahan 
teman-teman yang sudah 
memutuskan dan berkeingi-

nan kuat menjadi wira usaha 
muda baru, termotivasi untuk 
terus memperbaiki kualitas, 
layanan dan penjualannya,” 

Jabar Ekspres

kata dia.
Pemerintah Kota Suka-

bumi kata Andri, terus beru-
paya membina kalangan 
muda agar bisa menjadi 
pengusaha yang mandiri. 
Untuk itu, kolaborasi terus 
dilakukan untuk mewujud-
kan keingian tersebut. “Kali 
ini Pemkot berkolaborasi 
bersama LPK Bumi Institut  
yang digarap oleh  teman-
teman ABCGM (Akademisi, 
Bisnis, Community, Gover-
ment dan Media) sehing-
ga nanti jelas kebutuhan 
masyarakat seperti apa dan 

layanan vokasi yang akan 
kita berikan kepada warga,” 
kata dia.

Dalam kegiatan tersebut, 
Andri menyampaikan ter-
ima kasih kepada ABCGM 
yang telah berpartisipasi 
dan memberikan motivasi 
dalam mengembangkan dan 
memajukan UMKM di Kota 
Sukabumi. “Harapannya ke 
depan, Kota Sukabumi me-
miliki rumah kemas produksi 
untuk UMKM, marketing dan 
packaging. Pemkot melalui 
dinas terkait  menyiapkan,” 
ujarnya.(rls) 

Bulog Segera Salurkan Sembako 

SUKABUMI-Perum Bulog 
Sub Divre Cianjur-Sukabumi 
siap memenuhi kebutuhan 
beras Program Sembako ta-
hun 2020 untuk seluruh Ke-
luarga Penerima Manfaat 
(KPM) di Kota Sukabumi. 
Program yang sebelumnya 
disebut Bantuan Pangan Non 
Tunai tersebut segera dire-
alisasikan." Kalau kita (Bu-
log) siap untuk memenuhi 
kebutuhan sesuai dengan 
permintaan, mekanisme, 
dan pedoman yang berlaku," 
ujar Kepala Perum Bulog Sub 
Divre Cianjur, Agus Siswan-
toro, saat ditemui di ruang 
kerjanya, kemarin (17/2).

Menurut Agus, kebutuhan 
beras untuk program sem-
bako di Kota Sukabumi sekitar  
75 ton per bulan. Namun, 
hingga akhir Desember 2019, 
penyalurannya hanya sekitar 
30 sampe 35 ton per bulan." 
Dari bulan September ke 

Tercatat Sebanyak 
16.053 KPM di 
Kota Sukabumi 

November sempat terjadi 
kenaikan penyaluran hingga 
40.000 kg. Namun turun kem-
bali pada Desember menjadi 
5.000 kg," ungkapnya.

Agus berharap, pengadaan 
beras program sembako un-
tuk di tahun 2020 dari Perum 
Bulog untuk Kota Sukabumi 
dapat meningkat kembali." 
Mudah - mudahan tahun ini 
ada peningkatan," ucapnya. 

Dia menambahkan, stok 
beras jenis medium di Gu-
dang Bulog saat ini mencapai 
3000 ton. Sementara untuk 
premium ada sekitar 50 ton." 
Biasanya permintaan untuk 
program sembako ini jenis 
premium. Kalau kurang akan 
kami serap dari mitra lokal 
Bulog," pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas 
Sosial Kota Sukabumi, Rita 
Fitrianingsih mengungka-
pkan, ada sebanyak 16.053 
keluarga penerima manfaat 
(KPM) di Kota Sukabumi 
tahun 2020. Mereka akan 
mendapatkan perogaram 
sembako." Satu keluarga 
akan mendapat 8 kilogram 
beras," singkatnya.(job3)

DOK. HUMAS PROTOKOL SETDA KOTA SUKABUMI

TINJAU PRODUK: Wakil Wali Kota Sukabumi, Andri Setiawan Hamami didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi, Didin Syarifudin saat 
meninjau produk UMKM pada acara pelatihan usaha muda di salah satu hotel di Selabintana Kota Sukabumi, Senin (18/2).
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BARIS KEHILANGAN

HILANG STNK NOPOL D-
2591-AAQ AN.MARTHIN LUTHER 
TDK BERLAKU

HILANG STNK NOPOL D-
1348-OW AN.HARRIE AMINOTO 
TDK BERLAKU

HILANG STNK NOPOL D-
6809-ABS AN.MUH.IDAM RAM-
DANI TDKBERLAKU

HILANG STNK NOPOL D-
6089-AAQ AN.PIAN HARDIAN-
SYAH TDK BRLK

HILANG STNK NOPOL D-4078-KY 
TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG BPKB+BRKSMTSI: 
C5332229G NO E9761B AN: 
PTCAHAYASURYALESTARI

HILANG STNK NOPOL:D-1401-
LF A/N:HENDRA SURYA.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

Bupati Sukabumi Ajak ASN Tingkatkan SDM 
SUKABUMI-Bupati Su-

kabumi, Marwan Hamami 
mengajak para ASN lingkup 
Pemerintah Kabupaten Su-
kabumi untuk terus menin-
gkatkan ilmu pengetahuan 
dan keterampilan. Hal itu 
penting untuk melakukan 
perubahan dan reformasi 
berkelanjutan." Jangan lagi 
menggunakan pola pikir 
lama, pelajari dan ikuti pola 
pikir orang-orang sukses 
dan jangan terpaku dengan 
pekerjaan rutin. 

Kembangkan dengan kre-
ativitas dan inovasi. Kita 
harus membangun nilai-
nilai baru dalam bekerja, 
harus cepat dalam beradap-
tasi dengan perubahan,” 
ujarnya usai upacara Kor-

pri di halaman Sekretariat 
Daerah Kabupaten Suka-
bumi Jalan Siliwangi No.10 
Palabuhanratu, kemarin 
(17/2).

Selain itu, perangkat dae-
rah pembina kepegawaian 
terus mengembangkan 
jalinan kemitraan yang 
kuat dengan perguruan 
tinggi yang relevan. Selain 
itu, Bupati juga meminta 
dijalinnya kerja sama den-
gan instansi horizontal 
dan instansi vertikal sesuai 
dengan bidangnya. 

Dijelaskan, ada empat hal 
yang harus dilakukan agar 
sinergis dengan program 
nasional  bisa dilaksana-
kan dengan baik. Pertama, 
percepatan penurunan 

kematian ibu dan stunting. 
Kedua,  pengembangan 
pendidikan dan pelati-

han vokasi untuk industri 
4.0.  Ketiga, pembangu-
nan science technopark 
dan keempat, digitalisasi 
dan integrasi bantuan so-
sial." Keempat hal tersebut 
menjadi faktor penting 
dalam menyiapkan kuali-
tas dan kompetensi ASN 
yang mumpuni, inovatif, 
kreatif, berdaya saing tinggi 
serta mampu memimpin 
terlaksananya tata-kelola 
pemerintahan modern," 
tegas Bupati. 

Usai upacara, Bupati me-
nyerahkan kendaraan dinas 
operasional kepada Pusat 
Pelayanan Terpadu Pem-
berdayaan Perempuan dan 
Anak (P2TP2A) Kabupaten 
Sukabumi.(rls)

YIS/JABAR EKSPRES

PENYERAHAN KTP:  Pl t  Bupat i  Cianjur 
memberikan KTP-el kepada salah seorang siswa 
SMK 1 Pasundan Cianjur, kemarin (17/2).

HILANG STNK NOPOL:D-6821-
VCM A/N:EUIS SADIAH.TDK 
BERLAKU

HILANG STNK NOPOL:D-3566-
AAA A/N:ADITIA RAHMAN.TDK 
BERLAKU

HILANG STNK NOPOL:D-8618-FE 
TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-5705-
GO TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-5688-GI 
TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D5258C
H,D6437DG,D1417ADY,D6816G
X,D2734KC

HILANG STNK NOPOL:D-555-KP 
TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-2405-
AAJ TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL D-
6105-SAB AN. WAWA RAHMA-
WATI. TIDAK BERLAKU LAGI
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KEPENDUDUKAN

Dikirim Melalui 
Kantor Pos 

KARANGBAHAGIA – Bu-
pati Bekasi, Eka Supria At-
maja memastikan mulai ta-
hun ini program layan-antar 
pembuatan KTP langsung 
ke rumah warga akan segera 
dilakukan oleh Pemerintah 
Kabupaten Bekasi.

“Mulai bulan depan kita 
akan mulai mengantarkan 
KTP. Jadi bapak-ibu yang 

mau membuat KTP, atau 
yang sudah punya Suket, 
silahkan datang ke kantor 
desa, kantor kecamatan 
atau kantor Disdukcapil, 
serahkan berkasnya, setelah 
itu silahkan pulang. Nanti 
kalau sudah selesai kita 
akan antarkan ke rumah 
masing-masing,” kata Eka, 
saat memberikan sambu-
tan, kemarin.

Lanjut Eka, mulai Bulan 
Maret 2020 Pemerintah 
Kabupaten Bekasi akan 
mendistribusikan 191 ribu 

KTP yang akan diantar lang-
sung ke rumah warga me-
lalui kantor pos.

“Saya sudah mengadakan 
pembicaraan dengan kantor 
pos dan minggu ini akan ada 
MoU sehingga bulan depan 
KTP sudah bisa diantar ke 
rumah, jadi tidak ada lagi 
antri di kantor kecamatan 
atau Disdukcapil,” tegas 
Eka.

Eka menegaskan, program 
layan-antar KTP ke rumah 
warga merupakan salah 
satu upaya memperbaiki 

pelayanan publik bagi ma-
syarakat Kabupaten Bekasi. 

Sebelumnya, Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Bekasi 
melakukan pencetakan se-
banyak 191.442 Kartu Tanda 
Penduduk Elektronik (e-
KTP).  Pencetakan dilak-
sanakan terpusat di Kantor 
Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil (Disdukcapil), 
Cikarang Pusat, Rabu (5/2).

“Bahwa tidak seluruh Ka-
bupaten atau Kota di Indo-
nesia mendapat kesempa-
tan tersebut,” ujar Kepala 

Dinas Dukcapil Pemkab 
Bekasi Hudaya.

D i r e k t o r a t  J e n d e r a l 
(Dirjen) Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil, Ke-
menterian Dalam Negeri 
Republik Indonesia sebe-
lumnya meminta kesang-
gupan Pemkab Bekasi untuk 
dapat menyelesaikan per-
masalahan e-KTP. 

“Kami sampaikan kesang-
gupan untuk menyelesaikan 
pencetakan E-KTP di ha-
dapan Dirjen Dukcapil,” 
imbuhnya. (rls/bbs/rie)

ISTIMEWA

PELAYANAN : Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai Maret 2020 akan mendistribusikan 191 ribu KTP yang akan diantar langsung ke rumah warga melalui kantor pos.

Pemkab Bekasi Distribusikan 
KTP Langsung ke Rumah

Istimewa

Pemkab Minta Masyarakat 
Sukseskan Sensus Penduduk
CIKARANG PUSAT – Bupati Bekasi, Eka Supria 

Atmaja mengintruksikan seluruh pimpinan 
perangkat daerah, camat, lurah/kepala desa hingga 
pengurus satuan lingkungan terkecil yakni RW dan 
RT berpartisipasi aktif mendukung penuh kegiatan 
Sensus Penduduk tahun 2020.

“Sensus Penduduk tahun 2020 merupakan 
program nasional yang harus didukung oleh semua 
pihak. Untuk itu saya memerintahkan kepada 
seluruh OPD, camat, kepala desa, lurah, Ketua RW 
dan RT untuk turut serta mensukseskan dengan cara 
mensosialisasikan kepada warga,” ujar Eka.

Lanjut Eka, selain warga mengetahui adanya 
Sensus Penduduk tahun 2020 diharapkan warga 
secara sukarela juga mau berpartisipasi mengisi data 
kependudukan secara mandiri lewat situs sensus.
bps.go.id dari tanggal 15 Februari-31 Maret 2020.

“Pada bulan Juli 2020 diperintahkan pula kepada 
Ketua RW dan RT agar dapat mendampingi petugas 
Sensus Penduduk dalam melakukan pendataan 
ke rumah-rumah warga. Dukungan ini bertujuan 
agar Sensus Penduduk di Kabupaten Bekasi dapat 
berjalan sukses dan lancar,” tuturnya.

Eka menambahkan,  pelaksanaan Sensus 
Penduduk Tahun 2020 sesuai dengan implementasi 
Peraturan Presiden (Perpres) No 39 tahun 2019 
tentang Satu Data Indonesia. “Mari bersama-sama 
kita mensukseskan demi terwujudnya satu data 
kependudukan Indonesia,” ungkapnya. 

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Bekasi melakukan pencetakan sebanyak 191.442 
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). 
Pencetakan dilaksanakan terpusat di Kantor Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), 
Cikarang Pusat, Rabu (5/2).

“Bahwa tidak seluruh Kabupaten atau Kota di 
Indonesia mendapat kesempatan tersebut,” ujar 
Kepala Dinas Dukcapil Pemkab Bekasi Hudaya. 
(rls/rie)

JABATAN

HUMAS POLRES KARAWANG

SERTIJAB : Kapolres Karawang, AKBP Arif Rachman Arifin serta 
dihadiri oleh para Kabag, Kasat, Kapolsek Jajaran serta Personil 
dan PNS Polres Karawang serta Bhayangkari Cabang Karawang.

Kapolres Karawang 
Mutasi Dua Kapolsek 

KARAWANG  -  Polres  Karawang kembali 
melaksanakan serah terima jabatan (Sertijab) 
dilingkungannya. Kali ini, jabatan Kapolsek 
Kotabaru dan Kapolsek Pakisjaya berganti, upacara 
sertijab tersebut digelar di Aula Mapolres Karawang, 
Senin (17/2/).

Kapolres Karawang, AKBP Arif Rachman Arifin 
serta dihadiri oleh para Kabag, Kasat, Kapolsek 
Jajaran serta Personil dan PNS Polres Karawang 
serta Bhayangkari Cabang Karawang.

Adapun jabatan yang diserah terimakan yaitu 
kapolsek Kotabaru dari Iptu Asep Nugraha SH 
kepada Iptu Tata Suhendar dan Kapolsek Pakisjaya 
dari Iptu Sumaryadi kepada Ipda Jaya  S.H.

Dalam sambutannya, Arif mengatakan, mutasi 
adalah hal biasa dalam organisasi untuk pembinaan 
karir. Dan kebutuhan organisasi serta sebagai 
bentuk penyegaran bagi Personil dan Instansi.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para 
pejabat lama yang telah bekerja dengan maksimal 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
Dan selamat kepada pejabat baru dilantik untuk 
segera menyesuaikan diri dengan jabatan baru yang 
diemban,” ungkap Arif.

Diharapkan dengan serah terima jabatan ini 
dijadikan sebagai pemacu semangat kerja kepada 
pejabat yang baru dilantik agar bekerja lebih baik 
lagi sebagai wujud profesionalisme dan pengabdian 
kepada masyarakat.

Selesai upacara serah terima jabatan dilanjutkan 
dengan pemberian ucapan selamat kepada Pejabat 
Lama dan Pejabat Baru di pimpin oleh Kapolres dan 
di ikuti seluruh peserta upacara. (rls/rie)

 KARAWANG - Bupati Kar-
awang, Cellica Nurrachad-
iana menyayangkan adanya 
temuan dugaan penimbu-
nan bawang putih di salah 
satu gudang impor di Kelu-
rahan Nagasari, Kecamatan 
Karawang Timur. 

“Saya sangat menyay-
angkan. Dengan adanya 
penimbunan. Itu sangat 
merugikan masyarakat,” 
kata Bupati Karawang Cel-
lica Nurrchadiana kepada 
wartawan, Minggu (16/2).

Akibat dari penimbunan 
bawang putih, Cellica men-
gakui harga bawang pu-
tih di Karawang beberapa 
waktu lalu mengalami ke-
naikan yang cukup tinggi. 
Dari harga Rp50.000 hing-

ga Rp65.000 perkilogram. 
“Harga-harga jadi mahal,” 
ungkapnya.

Pasca ditemukan dugaan 
penimbunan bawang pu-
tih di Karawang, Cellica 
mengaku telah melakukan 
komunikasi dengan Polres 
Karawang untuk melakukan 
pengawasan dan penin-
dakan.

“Kita juga sudah komuni-
kasi dengan Polres. Kalau 
ada kearah penimbunan, 
tolong langsung ditindak,” 
terangnya.

Satgas Pangan Jawa Barat 
melakukan inspeksi da-
dakan (sidak) gudang pe-
nyimpanan bawang putih 
Rabu (12/2/2020). Berlo-
kasi di Jalan Lingkar Tan-

jungpura-Klari, Karawang 
Timur gudang milik PT 
Sinar Padang Sejahtera 

diduga melakukan pen-
imbunan 150 ton bawang 
putih impor yang harus-

nya sudah di suplai kepada 
distributor Jawa Barat dan 
Lampung. (rie) 

Bupati Sayangkan 
Kasus Bawang Putih

ISTIMEWA 

PENGECEKAN : Satgas Pangan Jawa Barat melakukan inspeksi dadakan (sidak) gudang penyimpanan 
bawang putih Rabu (12/2/2020). Berlokasi di Jalan Lingkar Tanjungpura-Klari, Karawang Timur gudang milik 
PT Sinar Padang Sejahtera.

PURWAKARTA - Satu-
an Narkoba (Satnarkoba) 
Polres Purwakarta menang-
kap pria berinisial HH (32) 
warga Desa Ciwareng, Keca-
matan Pasawahan. Dari tan-
gan pelaku, mengamankan 
barang bukti narkoba jenis 
sabu siap edar seberat 5,79 
gram. Barang bukti yang 
ditemukan dari tangan ter-
sangka, satu buah plastik 
klip bening. Yang didalam-
nya terdapat dua bungkus 
plastik klip bening yang 
masing masing didalamnya 
berisi kristal putih dibalut 
lakban warna biru.

“Saat ditanya anggota kita, 
pelaku mengakuinya jika 
barang tersebut miliknya, 
dan barang tersebut positif 
bahan psikotropika jenis 
shabu dengan total berat 
brutto sebert 5,79 gram,” 

kata Kapolres Purwakarta, 
AKBP Matrius melalui Kasat 
Narkoba AKP Heri Nurca-
hyo.

Heri mengatakan, ter-
sangka merupkan pengedar 

narkoba yang sudah men-
jadi target lama jajaranya 
dan pelaku ditangkap saat 
akan melakukan transaksi. 
“Pelaku ini kami tangkap 
di Gang Benteng Ciirateun, 

Desa Kertajaya, Kecamatan 
Pasawahan, Minggu (9/2),” 
jelasnya.

Lanjut Heri, penangkapn 
ini berdasarkan informasi 
dari masyarakat. Karena 

wilayah tersebut sering di-
jadikan tempat transaksi 
narkoba, setelah dilakukan 
penyelidikan petugas ber-
hasil menangkap tersangka. 
Ketika dilakukan penggele-
dahan badan atau rumah 
orang tersebut ditemukan 
barang bukti narkotika je-
nis sabu. Yang disimpan di 
dalam saku celana bagian 
belakang sebelah kiri dan 
narkotika jenis sabu.

Lanjut Heri, untuk mem-
p er t a n g g u n g j a w a b k a n 
perbuatannya, pelaku di 
jerat Pasal 114 Ayat (1) 
atau Pasal 112 Ayat (1) 
Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 
2009, Tentang Narkotika. 
“Ancamannya, pidana pen-
jara paling singkat 4 tahun 
hingga 12 tahun ” pungkas-
nya. (bbs/rie)

Edarkan Sabu, Polisi Ciduk Warga Desa Ciwareng

ILUSTRASI
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4 Orang 
Diringkus 
Polres Ciamis 

CIAMIS – Sat. Narkoba Polres 
Ciamis mengamankan empat 
orang pengedar pil Hexymer 
dan Trihexyphenidyl yang biasa 
diedarkan di wilayah hukum 
Polres Ciamis.

Sebanyak 3.400 butir Hexymer 
dan 900 butir Trihexyphenidyl 
b e r h a s i l  d i a m a n k a n 
dari tangan tersangka. 
Kapolres Ciamis, AKBP Bismo 
Teguh Prakoso menyampaikan, 

keempat orang tersangka 
berasal dari Kabupaten 
Pangandaran, Cikoneng, 
Ciamis, dan Karawang.

Menurutnya, peredaran pil 
Hexymer ini terungkap atas 
laporan dari masyarakat 
yang merasa resah karena 
para tersangka cukup 
lama beroperasi di daerah 
hukum Polres Ciamis. 
“Hexymer dan Trihexyphenidyl 
disasarkan penjualannya ke 
anak muda. Pengkonsumsi pil 
ini diduga merasa semangat 
dan enggak mudah lelah. 
Saat melakukan transaksinya 
ketemu langsung karena dijual 

kepada yang sudah kenal,” 
ujar Bismo Ciamis, Senin 
(17/02).

Bismo menambahkan, 
berdasarkan keterangan 
tersangka, pil tersebut 
diperoleh dari wilayah Jakarta 
dan Bandung. Tersangka 
memperoleh pil yang harus 
menggunakan resep dokter 
ini seharga Rp500 ribu per 
botol, dengan isi 1.000 butir. 
Kemudian, tersangka menjual 
dengan harga Rp700 ribu.

“Tersangka membeli pil 
tersebut seharga 500 ribu dan 
dijual seharga 700 ribu dengan 
isi pil 1.000 butir, mereka 

mempunyai keuntungan 
200 ribu. Sedangkan, 
Trihexyphenidyl, tersangka 
menjual dengan harga Rp200 
ribu untuk 10 lembar. Tersangka 
sebelumnya memperoleh obat 
tersebut dengan harga Rp100 
ribu atau keuntungannya dua 
kali lipat,” ucapnya.

Akibat perbuatannya, 
tersangka dijerat dengan 
Undang-Undang Kesehatan 
nomor 36 Tahun 2009 Pasal 
196, juga pasal 197. Mereka 
tanpa hak mengedarkan 
sediaan farmasi dan ancaman 
hukuman 10 tahun penjara.
(mg2)

Mengedarkan Obat Terlarang ke Remaja
KONFERENSI 
PERS: 
Polres Ciamis 
melakukan 
konferensi 
pers terkait 
penangkapan 4 
orang pengedar 
pil Hexymer dan 
Trihexyphenidyl.

BANJAR  -Usai ramai 
diperbincangkan, SD Negeri 
3 Banjar, Kecamatan Banjar, 
Jawa Barat, memanggil 
semua orang tua siswa guna 
menyampaikan beberapa hal 
tentang program “Anugerah 
SMS Cinta” dan  mencabut 
surat untuk orang tua murid 
yang tertera sumbangan 
sebesar Rp115.000.

Sebelumnya, pihak SDN 
3 Banjar diduga melakukan 
pungli kepada para orang 
tua siswa usai mendapatkan 
surat dari Komite SDN 3 Banjar 
terkait sumbangan Program 
Anugerah Cinta sebesar 
Rp115.000.

Komite sekolah SD Negeri 
3 Banjar, H. Endang Erming 
Wahyu S. Pd., mengatakan 
untuk menyambut program 
“Anugerah SMS Cinta” itu 
dikembalikan lagi kepada 
orang tua. Dirinya menegaskan 
bahwa pihak sekolah mencabut 
semua surat untuk orang 
tua murid karena terdapat 
kekeliruan yaitu tercantumnya 
nominal dalam surat kepada 

orang tua siswa. 
“Sejak awal saya tegaskan 

semua dikembalikan lagi 
kepada orang tua dan saat 
memimpin rapat kemarin. 
Sama seperti sekarang 
tidak meminta pungutan, 
tapi dikembalikan lagi ke 
orang tua,” ujarnya, Senin 
(17/02).

Endang mengakui sempat 
terjadi kekeliruan disebabkan 
undangan tidak disebar ke 
semua orang tua, tapi hanya 
lewat perwakilan paguyuban 
kelas. Namun, jelasnya, 
dengan diundangnya semua 
orang tua murid sekarang, 
diharapkan orang tua siswa 
bisa mengetahui seperti apa 
dan bagaimana informasi yang 
sebenarnya. 

“Kemarin kan sempat ada 
miskomunikasi, ya, itu karena 
undangan hanya ke paguyuban 
kelas saja, dan ini jadi masukan 
buat kami untuk ke depan jika 
ada apa-apa akan mengundang 
semua orang tua,” tuturnya.

Dodi, salah satu orang tua 
murid mengatakan pihak 

sekolah mengundang kembali 
semua orang tua murid  
untuk membahas mengenai 
pencantuman nominal hasil 
musyawarah perwakilan 
paguyuban kelas. 

Menurut Dodi, hasil 
pertemuan ini, SDN 3 Banjar 
memutuskan untuk mencabut  
surat yang disebarkan ke orang 
tua siswa tentang sumbangan  
“Anugerah SMS Cinta”. Dodi 
menambahkan, sesuai hasil 
musyawarah, jika ada orang 
tua yang ingin mengambil 
lagi uang yang sudah masuk 
pihak sekolah terbuka dan 
mempersilahkan.

“Saran untuk ke depannya, 
jika ada informasi ataupun 
kegiatan apa-apa pihak sekolah 
mengirim surat terlebih dahulu. 
Jadi, tidak akan ada informasi 
yang keliru,” ucapnya.

Menyikapi hal itu Kepala 
Bidang Pendidikan Dasar, 
Ahmad Yani, menjelaskan, sejak 
awal dirinya sudah mewanti-
wanti agar pihak sekolah tidak 
sampai melakukan tindakan 
yang berpotensi melanggar 

hukum dan dirinya juga 
akan memberikan arahan 
kepada Komite dan Kepala 

Sekolah agar ke depan tidak 
terjadi hal yang seperti 
demikian. (mg1)

Dituding Pungli, Sekolah Cabut Lagi Surat Sumbangan 

MENCABUT: Pihak sekolah SDN 3 Banjar mencabut kembali surat pemberitahuan kepada orang tua yang di dalamnya tertera nominal sumbangan.

Proses Hukum Ridwan 
Saidi akan Tetap Berjalan

CIAMIS – Warga Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, 
benar-benar marah atas pernyataan Sejarawan 
Ridwan Saidi atau yang akrab disapa Babe Saidi 
tentang kerajaan Galuh Ciamis. Bahkan kabarnya, 
sejumlah tokoh di Ciamis akan mengambil langkah 
hukum terkait pernyataan Babe Saidi tersebut.

Namun belakangan, Ridwan Saidi sendiri 
sudah menyampaikan permohonan maaf 
dan menjelaskan bahwa pernyataannya 
itu bukan dalam rangka mencari sensasi 
atau menjelekkan Kabupaten Ciamis.

Dikutif dari Kompas TV, Ridwan Saidi 
mengatakan bahwa dirinya hanya berniat 
merekonstruksi sejarah dalam rangka 
membekali pengetahuan generasi muda.

“Saya ini berusaha sebagai warga negara 
Indonesia untuk merekonstruksi sejarah 
dalam rangka persatuan Indonesia dan 
membekali generasi muda untuk menyongsong 
masa depan Indonesia,” Ujarnya.

“Kalau misalnya apa-apa yang saya ungkapkan 
itu tidak berkenan khususnya dalam konteks ini 
masyarakat Ciamis berkenaan dengan Kerajaan 
Galuh, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya 
tidak mencari sensai sejarah, saya merekonstruksi 
sejarah. Kalau ada yang saya kutif arti Galuh itu dari 
kamus Armenia English, kamusnya itu sendiri gak 
bisa saya robah. iya kan,” sambung Ridwan Saidi.

Bahkan Ridwan Saidi juga menyatakan 
kesiapannya untuk datang ke Kabupaten Ciamis 
atas undangan tokoh masyarakat. Namun kapan 
tepatnya, menurut Ridwan Saidi itu tegantung 
dari kapan undangan tersebut akan diterimanya.

“Oh iya, saya akan datang udah ada 
kontak kok saya dengan mereka, saya 
akan datang,” kata Ridwan Saidi.

Sementara itu, Ketua Dewan Kebudayaan 
Ciamis Yat Rospiat Brata menyampaikan, 
untuk permohonan maaf Ridwan 
Saidi menurutnya silahkan saja.

” Yang jelas beliau datang dulu ke sini, 
kita semua warga tatar Galuh Ciamis 
ingin melihat langsung yang namanya pak 
Ridwan Saidi,” ucapnya, Sabtu (15/02).

Ia menambahkan, bahwa warga Ciamis 
benar-benar terkoyak atas pernyataan Ridwan 
Saidi tersebut. Apa yang dikatakan tentang 
Galuh menurutnya tidak benar sama sekali.

“Begitu banyaknya masyarakat tatar 
Galuh Ciamis yang cinta akan nama 
Galuh sampai- sampai banyak institusi 
yang memakai nama Galuh,”jelasnya

Sementara untuk masalah hukum, menurutnya 
akan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

” Kita akan maafkan, akan tetapi langkah hukum 
akan terus berjalan karena banyaknya masyarakat 
tatar Galuh Ciamis yang terus melapor bahkan esok 
lusa akan ada gerakan lagi,”pungkasnya.(mg2)

YAT ROSPIAT BRATA
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POLITIK

UU Diubah Melalui PP 
Menuai Kontroversi

JAKARTA- Dalam Pasal 170 
ayat 1 Rancangan Undang-Un-
dang (RUU) tentang Cipta 
Kerja Omnibus Law menyebut 
pemerintah berhak mengu-
bah UU melalui Peraturan 
Pemerintah (PP). 

Hal itu mendapat reaksi ke-
ras dari Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) RI. Karena, PP 
tidak bisa melakukan peru-
bahan Undang-Undang.

Wakil Ketua DPR Azis Sy-
amsuddin menilai tidak bisa 

UU diubah hanya dengan 
mengeluarkan PP. Sehingga 
dia mengeluhkan hal tersebut. 

“Ya enggak bisa. Tidak bi-
sa perubahan UU dengan 
ketentuan PP. Secara hukum 
normatif PP enggak bisa ubah 
UU,” ujar Azis Syamsuddin 
di Gedung DPR, Jakarta, Se-
nin (17/2).

Oleh sebab itu, politikus 
Partai Golkar ini menduga 
adanya salah ketik dalam RUU 
Omnibus Law tersebut. Se-
hingga menyebutkan UU 
bisa diubah dengan peme-
rintah mengeluarkan PP. “Ja-
di mungkin ini salah ketik ya,” 

tuturnya.
Sehingga, dalam rapat ber-

sama dengan pemerintah, Azis 
Syamsuddin akan menanya-
kan Pasal 170 RUU Omnibus 
Law tersebut. Karena dalam 
aturan perundang-undangan 
disebutkan tidak bisa men-
gubah UU dengan mengguna-
kan PP. “Nanti dalam pem-
bahasan akan kita bahas. 
Apakah juga masih dimungkin-
kan dilakukan perubahan,” 
ungkapnya.

Diketahui, Dalam Rancang-
an Undang-Undang (RUU) 
tentang Cipta Kerja Omnibus 
Law, pada Pasal 170 ayat 1 

disebutkan pemerintah ber-
hak mengubah UU melalui 
Peraturan Pemerintah (PP). 
Pasal yang dimaksud tertuang 
dalam Bab XIII Ketentuan 
Lain-lain RUU Cipta Kerja. 
Dalam pasal 170 ayat (1) di-
sebutkan Pemerintah Pusat 
berwenang mengubah keten-
tuan dalam undang-undang.

Pasal 170 ayat (1) berbunyi: 
“Dalam rangka percepatan 
pelaksanaan kebijakan stra-
tegis cipta kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(1), berdasarkan Undang-Un-
dang ini Pemerintah Pusat 
berwenang mengubah keten-

tuan dalam Undang-Undang 
ini dan/atau mengubah ke-
tentuan dalam Undang-Un-
dang yang tidak diubah dalam 
Undang-Undang ini”.

Pasal 170 ayat (2) berbunyi: 
“Perubahan ketentuan seba-
gaimana dimaksud pada ay-
at (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah”.

Pasal 170 ayat (3) berbunyi: 
“Dalam rangka penetapan Pe-
raturan Pemerintah sebagai-
mana dimaksud pada ayat (2), 
Pemerintah Pusat dapat ber-
konsultasi dengan pimpinan 
Dewan Perwakilan rakyat Re-
publik Indonesia”. (jpc/drx)

JAKARTA– Pernyataan Se-
kretaris Kabinet Pramono 
Anung yang melarang Presi-
den Joko Widodo (Jokowi) ke 
Kediri menuai banyak sorotan 
dari kalangan politikus. Pa-
salnya, alasan mantan sekjen 
PDIP itu dianggap berbau 
mitos atau takhayul.

Diketahui, Pramono sem-
pat menyambangi Kediri 
untuk meresmikan rusun 
Pondok Pesantren Hidayatul 
Mubtadi’in Lirboyo. Saat 
memberikan pidato sambu-
tan Pramono sempat meng-
atakan, dirinya melarang 
Jokowi datang ke Kediri.

“Ngapunten (mohon maaf ) 
Kiai. Saya termasuk orang 

yang melarang Pak Presiden 
berkunjung di Kediri,” ucap 
Pramono. Kiai dan santri 
yang hadir tertawa lebar 
mendengarnya.

Kenapa larang Jokowi da-
tang ke Kediri? “Saya masih 
ingat, karena percaya atau 
tidak percaya, Gus Dur se-
telah berkunjung ke Lirboyo, 
tidak begitu lama, gon-
jang-ganjing di Jakarta,” ujar 
politisi PDI Perjuangan ini, 
memberikan alasan.

Menanggapi hal tersebut, 
Ketua Divisi Bidang Advoka-
si dan Hukum Partai Demokrat 
Ferdinand Hutahaean meng-
eluhkan cara berpikir Pramo-
no Anung yang terkesan ma-

sih percaya mitos.
”Kalau kepercayaan men-

jadi alasan utama, tak hadirnya 
Presiden Jokowi ke Kediri ini 
sungguh menyedihkan, karena 
orang pasti berpikiran ternya-
ta seorang Pramono Anung dan 
Jokowi percaya takhyul seper-
ti itu,” ujar Ferdinand kepada 
JawaPos.com, Senin (17/2).

Ferdinand ingat benar, di 
2015 silam Presiden Jokowi 
meminta semua pihak jangan 
percaya terhadap tahayul. 
Pernyataan itu diutarakan saat 
presiden menerima direktur 
program televisi di Istana Ne-
gara 2015 silam.

Lebih lanjut Ferdinand meng-
atakan, ketakutan Presiden 

Jokowi lengser dari jabatannya 
itu akibat situsasi yang tidak 
aman. Karena adanya gangu-
an politik dan keamanan.

“Sehingga kesalahan-kesa-
lahan kecil termasuk takhy-
ul bisa membuatnya jatuh. 
Ini yang saya baca dari ke-
takutan mengunjungi Kedi-
ri,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ferdinnad be-
rujar, saat ketua umumnya 
menjabat sebagai Presiden 
Indonesia, Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY) dua kali 
berkunjung ke Kediri. Akhir-
nya tidak terjadi hal-hal yang 
ditakutkan seperti lengser 
dari jabatannya sebagai ke-
pala negara.

“Era SBY tidak ada masalah. 
Normal saja. Entahlah yang 
sekarang, mungkin takut atau 
apa,” pungkasnya.

Diketahui, Pramono sebe-
narnya tidak ujug-ujug bicara 
begitu. Dia menanggapi sam-
butan Pengasuh Ponpes Lirboyo, 
KH. Abdullah Kafabihi Mahrus. 
Dalam sambutannya, Kiai Ka-
fabihi Mahrus menjelaskan, 
Kediri memang daerah wingit 
(angker) untuk presiden.

Meskipun begitu, kata dia, 
ada trik supaya presiden yang 
berkunjung ke Kediri aman-
aman saja, yaitu ziarah dan 
berdoa di Makam Syekh Al 
Wasil Syamsudin dan Mbah 
Wasil Setono Gedong.(jpc/drx)

Bima: Gabung Koalisi 
Tak Harus Jatah Menteri

JAKARTA- Keputusan bergabung dengan koalisi 
pemerintah tidak mesti berkaitan dengan pembagi-
an jatah menteri di kabinet Joko Widodo-Ma’ruf 
Amin. Dan Partai Amanat Nasional (PAN) juga tidak 
akan meminta jatah. Nilai tawar inilah yang lebih 
mahal, jika hanya mengurusi posisi.

”Ya jelas tidak harus (jatah kabinet). Kan ada 
posisi-posisi lain juga yang bisa disinergikan, tidak 
selalu di kementerian saya kira begitu. Toh saat ini 
kabinet itu baru mulai bekerja,” kata Bima Arya 
dalam diskusi “Evaluasi Publik dan Isu-Isu Nasional 
dalam 100 Hari Jokowi-Amin” yang digelar lembaga 
survei Indo Barometer, Jakarta, kemarin (17/2).

Dengan berkoalisinya PAN di barisan pemerintah, 
belum tentu juga mengubah sikap Presiden Joko 
Widodo. ”Ya belum tentu juga Presiden Jokowi akan 
mengadakan reshuffle dalam waktu dekat. Bagi kami 
itu bukan suatu yang kami tunggu atau sesuatu yang 
kami tuntut,” tegasnya.

Dalam konteks bekerja untuk rakyat pun, sambung 
Wali Kota Bogor itu, tidak harus pula masuk ke gerbong 
koalisi pemerintahan sebab banyak kader yang 
menjabat di eksekutif. ”Lho kami kan punya kader di 
eksekutif di daerah, ketua DPRD ada, DPRD Sultra itu 
kader PAN, wali kota banyak, bupati banyak juga. Bisa 
juga akselerasi di situ. Tidak harus di dalam kabinet. 
Artinya sinergi di mana pun bisa,” jelasnya.

Dalam posisi ini, sambung Bima, PAN masih 
membuka semua opsi, baik menjadi oposisi maupun 
bergabung dengan koalisi pemerintahan yang akan 
diputuskan di rapat kerja nasional. ”Tunggu saja 
nanti. Kami tidak menunggu tawaran. Saat ini, kami 
membuka semua opsi itu, tidak mematok PAN harus 
di luar, di dalam pun sama saja,” jelasnya.

Yang jelas, sambung Bima besar kecilnya dan 
jatuh-bangunnya partai sebenarnya ditentukan 
bagaimana melakukan konsolidasi, bukan dengan 
konteks hubungan dengan pemerintah.

”Semangat yang digelorakan PAN adalah bagaima-
na bisa melakukan akselerasi dengan program-pro-
gram yang berpihak kepada rakyat. Saya harus akui 
semangatnya sekarang bagaimana PAN ini bisa 
melakukan akselerasi dengn program-program yang 
berpihak kepada rakyat. Kalaupun itu jadi bagian 
pemerintah, tentu kami akan lakukan itu,” paparnya.

Sebelumnya Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional 
(PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa 
partainya tidak akan masuk pada koalisi pemerintahan 
dan tidak juga sebagai oposisi. ”Kami tidak masuk koalisi 
dan tidak oposisi, Saya kan tidak dukung Pak Jokowi, Ya 
nggak mungkin kita bisa masuk ke sana biarkan saja kita 
seperti ini,” katanya pula. (fin/drx)

RUU Cipta Kerja Diprotes DPR
ISTIMEWA

RAPAT PARIPURNA: Anggota DPR RI saat menghadiri acara paripurna di Jakarta. Salah satu yang tengah dibahas yakni soal  RUU tentang Cipta Kerja Omnibus Law yang menjadi sorotan publik.

JAKARTA- Upaya menga-
mandemen Undang Udang 
Dasar (UUD) 1945 belum 
disepakati. Masih ada sejum-
lah fraksi di Mejelis Permusy-
awaratan Rakyat (MPR) yang 
belum menyetujui.

Wakil Ketua MPR Syarif 
Hasan mengatakan hingga 
saat ini ada tiga fraksi yang 
belum menyetujui amende-
men terbatas UUD 1945 un-
tuk menghadirkan kembali 
Garis-garis Besar Haluan 
Negara (GBHN).

“Fraksi yang belum (setuju) 
adalah Golkar, PKS, dan De-
mokrat,” kata Syarif di Jakar-
ta, Minggu (16/2).

Sementara fraksi sisanya, 
telah menyetujui untuk dilaku-
kan amendemen terbatas 
terhadap UUD 1945.

Politisi Demokrat ini meng-
atakan yang menjadi perso-
alan saat ini adalah bukan 
hanya tentang wacana meng-
hidupkan kembali GBHN 
melalui amendemen UUD 
1945. Tapi juga terkait kese-
diaan presiden berikutnya 
mematuhi GBHN yang telah 
ditetapkan nantinya.

“Bahwa sebenarnya bukan 
persoalan menyangkut masa-
lah GBHN, tetapi masalah orang 
yang ditunjuk, yang dipilih oleh 
rakyat, mau ikut tidak? Mau 
dilanjutkan tidak dengan apa 
yang sudah dilakukan oleh 
pemerintah sebelumnya?,” 
kata Wakil Ketua Umum DPP 
Partai Demokrat itu.

Menurutnya, hal itulah yang 
menjadi salah satu penyebab 
beberapa fraksi, termasuk 
Demokrat yang belum me-
nentukan sikap terkait waca-

na amendemen.
“Jadi sekali lagi kami bebe-

rapa fraksi di MPR, termasuk 
di dalamnya Demokrat, belum 
dalam taraf menyetujui apa-
kah melakukan amendemen 
atau tidak,” kata dia.

Meski demikian, dia meng-
atakan akan mengusahakan 
bisa ditentukan secepatnya 
minimal dalam lima tahun ke 
depan atau sebelum periode 
MPR saat ini berakhir.

“Kita usahakan dalam pe-
riode ini akan ada keputusan, 
apakah kita setuju melaku-
kan amendemen 1945 atau 
kita tidak setuju amendemen,” 
ujarnya.

Dikatakannya, saat ini pi-
haknya masih dalam tahapan 
menyerap aspirasi dari masy-
arakat. MPR sedang melaku-
kan kunjungan ke berbagai 
universitas, pemerintah pro-
vinsi, dan pemerintah kota/
kabupaten untuk meminta 
pandangan mereka mengenai 
wacana amendemen.

“Kami memiliki kesimpulan 
bahwa mereka ini adalah ba-
gian daripada representasi 
dari kaum intelektual yang 
akan memberikan saran dan 
pandangan yang objektif,” 
terangnya.

Menurut Syarif, masukan 
tersebut sangat diperlukan 
bagi MPR sebagai pertanggung-
jawaban atas keputusan yang 
akan diambil nanti.

“Bagaimanapun kita harus 
jelaskan, mengapa GBHN 
perlu dan mengapa tidak, kalau 
perlu bagaimana, kalau tidak 
perlu bagaimana, harus ada 
solusi yang disampaikan ke-
pada masyarakat,” kata dia.

Larangan Jokowi ke Kediri Menuai Sorotan Politikus

Amandemen UUD Belum Disepakati

Nanti, masukan yang dip-
eroleh dari masyarakat akan 
disinergikan dengan alat 
kelengkapan tentang kajian 
yang saat ini sedang beker-
ja di MPR, yakni komisi ka-
jian ketatanegaraan.

“Nah semua serapan yang 
kami lakukan akan disinergi-
kan di MPR untuk menjadi 
bahan di dalam melakukan 
rapat gabungan MPR dan 
untuk pengambilan keputu-
san,” katanya.

Sementara itu, Pendiri Ling-
kar Madani, Ray Rangkuti justru 
mencurigai MPR telah setuju 
melakukan amandemen. Ray 
menilai persentase keputusan 
pada pimpinan MPR ada pada 
angka 80 dan 20 persen.

“Kita belum tahu persis 
seluruhnya karena bertemu 
dengan pimpinan MPR po-
sisinya bisa beda-beda. Kalau 
Pak Syarief (Wakil Ketua MPR) 
kita tahu posisinya agak 
netral, artinya bisa lanjut 
(amandemen) bisa tidak. 
Tapi mungkin untuk unsur 
pimpinan yang lain ceritanya 

80-20 persen, 80-nya itu ha-
rus amandemen, amande-
mennya itu GBHN. Sebesar 
20-nya ya masukan-masukan 
terkait dengan bunyi dari 
amandemen ini,” ujarnya 
dalam kesempatan yang sama 
pada diskusi ‘Menghidupkan 
GBHN, Menghidupkan Orba’.

Dia juga menyoroti sosialisa-
si amandemen UUD 1945 dan 
GBHN yang dilakukan pimpi-
nan MPR hanya untuk mem-
inta masukan pokok-pokok.

“Jadi bukan pada apakah 
kita mau amandemen atau 
tidak. Ini tidak, harus aman-
demen dan GBHN. Cuma kalau 
kita mau amandemen GBHN 
mau diapakan sebetulnya? 
Bentuknya seperti apa? Itulah 
sebagian yang saya lihat dari 
unsur pimpinan MPR yang 
sedang melakukan sosialisa-
si,” katanya.

Ray menduga sosialisasi itu 
bukanlah untuk menampung 
aspirasi rakyat. Namun MPR 
sudah memiliki keputusan 
sendiri untuk melakukan aman-
demen UUD 1945.(fin/drx)

JAKARTA – Fase 100 hari 
masa kerja pemerintahan 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
dan Wakil Presiden Ma’ruf 
Amin sudah terlewati. Survei 
soal kinerja menteri pun sudah 
banyak dirilis. Ada yang di-
anggap baik dan ada yang 
dinilai masih kurang. Wacana 
reshuffle pun mulai bergulir. 
Lalu siapakah yang paling 
aman?

Pengamat politik dari Uni-
versitas Al Azhar Indonesia 
(UAI) Ujang Komarudin 
mengatakan, pembantu pre-
siden yang paling aman da-
ri jeratan reshuffle adalah 
Prabowo Subianto selaku 
menteri pertahanan.

“Ya tentu Pak Prabowo Su-
bianto yang paling aman,” ujar 
Ujang kepada JawaPos.com, 
Senin (17/2).

Ujang mengatakan, alasan 

Prabowo paling aman dari 
refhuffle karena masuknya 
Gerindra menjadi menteri di 
bagian dari kabinet adalah 
karena hasil rekonsiliasi dan 
juga kompromi  politik dari 
Presiden Jokowi.

“Prabowo jadi menteri ini 
hasil dari kompetisi politik 
yang diakhiri dengan rekon-
siliasi. Jadi posisi menhan 
itu adalah bagian komitmen 
rekonsiliasi politik,” katanya.

Selain itu, Prabowo dan 
Partai Gerindra juga menam-
bah kekuatan dari Presiden 
Jokowi. Sehingga kekuatan 
oposisi sangat kurang. Kare-
na Gerindra telah bergabung 
ke Kabinet Indonesia Maju.

“Prabowo juga membawa 
gerbong oposisi ke pemerintah, 
dan ini menambah kekuatan 
Pak Jokowi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ujang juga 

menyinggung tentang men-
teri yang kerapa memantik 
kontroversi namun tidak akan 
didepak dari pemerintahan 
Jokowi-Ma’ruf Amin. Itu 
adalah Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia (Men-
kumham) Yasonna Laoly.

Di 100 hari pemerintahan 
Jokowi-Ma’ruf Amin, Yason-
na sudah membuat kontro-
versi tentang keberadaan 
Harun Masiku yang saat ini 
menjadi incaran KPK.

Yasonna kala itu menyebut 
Harun Masiku masih di luar 
negeri. Namun dibantah 
Dirjen Imigrasi Kemenkum-
ham yang kala itu masih 
dijabat oleh Ronny F Sompie.

“Yasonna memang banyak 
kontroversi. Tapi sulit di res-
huffle karena dia di-back up 
oleh PDIP, dan ada jasa ke Jokowi 
juga,” tuturnya. (jpc/drx)

Prabowo dan Yasona Disebut 
Paling Aman dari Reshuffle 

ISTIMEWA

POSISI AMAN: Menkumham Yasonna Laoly disebut sebagai salah satu menteri yang aman dari reshuffle presiden dalam susunan kabinet. 
ISTIMEWA

KUNJUNGI DAERAH: Wakil Ketua MPR Syarif Hasan saat menemui 
Gubernur Sulsel dalam rangka membahas amandemen UUD belum lama ini.

ISTIMEWA

SANGAT DISAYANGKAN: Ketua Divisi Bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat 
Ferdinand Hutahaean menyayangkan larangan Jokowi kunjungan ke Kediri.
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Lakukan Penilaian 
Untuk Rumuskan 
Enam Prioritas

BANDUNG – Pemerintah 
Kota (Pemkot) Bandung 

akan fokus pada 13 agen-
da pembangunan di ber-
bagai sektor pada 2021 
mendatang. Agenda ter-
sebut sejalan dengan Ren-
cana Pembangunan Jang-
ka Menengah Nasional, 
sebagaimana dipaparkan 

Direktur Pemantauan, Eva-
luasi, dan Pengendalian 
Pembangunan Sektoral 
Badan Perencanaan Na-
sional (Bappenas) pada 
Forum Konsultasi Publik 
rancangan awal Rencana 
Kerja Perangkat Daerah 

(RKPD) tahun 2021 di Ho-
tel Papandayan, Senin 
(17/2).

Wali Kota Bandung Oded 
M. Danial mengungkapkan, 
fokus pembangunan itu lain 
pendidikan, kesehatan, tata 
kelola, pemerintahan, pe-

ningkatan perekonomian, 
pengangguran, kemiskinan, 
Ruang Terbuka Hijau, ban-
jir, kemacetan, kawasan 
kumuh, sampah, kualitas 
lingkungan hidup, dan pem-
biayaan pembangunan.

Fokus 13 Pembangunan
ISTIMEWA

PRIORITAS PEMBANGUNAN: Pembuatan Flyover Jalan Jakarta – Supratman menjadi salah satu yang diprioritaskan dalam pembangunan. 

BANDUNG – Wali Kota 
Bandung Oded M Danial 
telah menginstruksikan 
Dinas Pekerjaan Umum 
(PU) Kota Bandung untuk 
mengantisipasi bencana 
banjir termasuk mening-
katkan kesiagaan.

”Salah satunya saya su-
dah meminta mereka 
untuk mengawasi kebe-
radaan tiap-tiap tanggul 
sungai supaya betul-betul 
dalam kondisi bagus,” 
kata Oded di The Papan-
dayan Hotel, Jalan Gatot 

Soebroto, Kota Bandung 
pada Senin (17/2).

Bencana banjir yang 
melanda sejumlah wi-
layah di Kota Bandung, 
dituturkan dia disebabkan 
sejumlah persoalan. Tang-
gul jebol, adalah salah 

satu faktor penyebab ben-
cana di musim penghujan 
ini.

”Upaya lainnya kita terus 
perbanyak kolam retensi 
juga drumpori. Untuk 
drumpori sudah mulai 
dilakukan ya, terutama di 

kewilayahan-kewilayahan. 
Drumpori ini saya kira 
adalah menjadi solusi he-
mat untuk mencegah ban-
jir, dan pembuatannya pun 
terbilang sangat begitu 
mudah,” ucapnya.

Intruksikan Dinas Pekerjaan Umum Antisipasi Banjir

ISTIMEWA

SEBABKAN KEMACETAN: Saat terjadi hujan beberapa titik jalan di 
Kota Bandung kerap mengalami banjir yang menyebabkan kemacetan.

ISTIMEWA

LAKUKAN PEREKAMAN: Salah seorang warga sedang melakukan pemeriksaan mata sebagai salah 
satu syarat dalam perekaman untuk pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). 

ISTIMEWA

TERIMA PENILAIAN: Wali Kota Bandung, Oded M. Danial menerima penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 
dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesi (Menpan RB RI) Tjahjo Kumolo.

Oded Minta Parit di 
Caringin Dipagar 

BANDUNG – Wali Kota Bandung, Oded M. 
Danial meminta parit di Jalan Caringin Gang 
Lumbung 4 RT 03 RW 05, Kelurahan Babakan 
Ciparay segera dipagar. Hal itu untuk men-
ghindari terjadinya peristiwa hanyutnya dua 
orang anak pada Jumat (14/2) lalu.

”Saya minta ke pak camat, pak lurah, tolong 
evaluasi tempat kejadian. Apakah perlu 
dibangun pagar. Kalau seperti itu, sebagai 
bukti bahwa kasus atau kejadian ini jangan 
sampai terulang lagi,” ucapnya.

Permintaan itu disampaikan Oded saat 
mengunjungi rumah keluarga korban, Irgi 
Ferdiansyah, salah satu anak yang hanyut di 
parit Kelurahan Babakan Ciparay, Senin 
(17/2). Saat kunjungan tersebut, Oded di-
dampingi oleh sang istri, Siti Muntamah.

Oded berkunjung ke kediaman Irgi di-
dampingi jajaran kewilayahan. Ia menyampai-
kan rasa belasungkawa kepada keluarga, 
karena sampai saat ini Irgi masih belum 
ditemukan. Sedangkan satu korban lainnya, M 
Faisal Raihan atau Faiz, jenazahnya sudah 
ditemukan pada Minggu (16/2).

Rombongan disambut oleh Ibunda Irgi, Iim 
Ike Iklima yang kemudian menceritakan 
kronologi kejadian kepada Oded. Ibunda Irgi 
kembali menangis mengingat musibah yang 
dialami anaknya tersebut.

”Sekarang ini keluarga korban masih ber-
duka. Pertama kita ‘backup’ mereka. Secara 
psikologis kita juga memberikan perhatian,” 
kata Oded usai melakukan kunjungan.

PERISTIWA

     Baca Oded... Hal 10      Baca Fokus... Hal 10

ISTIMEWA

KUNJUNGI KORBAN: Wali Kota Bandung, Oded M Danial mengunjungi rumah 
keluarga korban, Irgi Ferdiansyah, salah satu anak yang hanyut di parit .

BANDUNG - Sesuai ama-
nat Peraturan Presiden 
Nomor 29 Tahun 2014 
tentang Sistem Akunta-
bilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) 
seluruh instansi pemerin-
tah telah diwajibkan un-
tuk menyusun Laporan 
Kinerja di setiap tahunnya.

Hal itu merupakan salah 
satu wujud penguatan 
akuntabilitas kinerja yang 
merupakan salah satu 
program yang dilaksana-
kan dalam rangka refor-
masi birokrasi. Penguatan 
akuntabilitas ini dilaks-
anakan setiap setahun 
sekali sebagai bentuk 
reformasi birokrasi.

Sekretaris Daerah Kota 

Bandung Erma Sumarna 
mengakui SAKIP Kota 
Bandung dinilai menga-
lami penurunan oleh Ke-
menterian Pendayagu-
naan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi. Dia 
mengatakan secara umum 
terjadi perubahan penilain 
dari pusat sehingga dalam 
hal ini Kota Bandung tidak 
bisa melakukan penye-
suain.

”Pertama secara umum 
itukan ada perubahan 
penilain yang mungkin 
waktu itu kita memang 
tidak penyesuain kurang 
sejalan dengan yang di-
mintakan, secara prinsip 
kita menghadap persoa-
lan waktu itu karena ada 

perubahan pada RJPMD, 
ini kan peralihan di era 
kepala daerah sebelumnya 
dengan pergantian ke-
pala daerah sangat ber-
pengaruh, waktu itu 
RJPMD 2013-2018, kan 
sakip ini 2018 bukan 2019,” 
kata Ema saat ditemui di 
Hotel Papandayan, Jalan 
Gatot Subroto, Senin 
(17/02).

”Nah di 2019 kita men-
ghadirkan RJPMD yang 
baru proses penyesuain 
ini yang memang tidak 
seideal apa yang diharap-
kan oleh kementerian,” 
imbuhnya. 

Menurutnya, antara dae-
rah dengan pusat seha-
rusnya ada kesesuaian 

terutama bagaimana ke-
selarasan antara apa yang 
diamanatkan dalam 
RJPMD dengan apa yang 
dijabarkan oleh masing-
masing SKPD.

”Memang pada saa itu 
ada yang namanya logic 
model proses kemudian 
cas cading juga dilakukan. 
Tapi itu ternyata belum 
dinilai sudah berjalan 
maksimal sehingga dari 
angka-perangkaan seka-
rang turun itu justru di 
sisi bobot Bappelitbang. 
Kalau yang tahun kema-
ren kita lemah dicapain 
kinerja justru sekarang 
kita angkanya naik,” pa-
parnya.

Perubahan Penilaian Diduga 
Penyebab SAKIP Menurun

BANDUNG – Dinas Ke-
pendudukan dan Penca-
tatan Sipil Kota Bandung 
memenuhi targetnya 
mempercepat percetak 
102.000 Kartu Tanda Pen-
duduk Elektronik (KTP-el) 

pada 15 Februari. Dis-
dukcapi Kota Bandung 
telah menitipkan KTP-el 
yang tercetak ke kecama-
tan untuk selanjutnya 
didistribusikan oleh RT 
dan RW.

”Kami telah menuntaskan 
percepatan pencetakan KTP-
el bagi PRR (print ready 
record), pemegang Suket 
(Surat Keterangan) seba-
nyak 102.000 keping. 

Disdukcapil Klaim Penuhi 
Target Cetak 102.000 e-KTP

     Baca Intruksikan... Hal 10

     Baca Disdukcapil... Hal 10

     Baca Perubahan... Hal 10



Selain itu, Oded pun menga-
presiasi kepada semua pihak 
yang ikut berpartisipasi dan 
memberikan atensi terkait 
kasus ini. Ia berterima kasih 
dengan ditemukannya salah 
satu korban.

”Banyaknya pihak yang ber-
gerak, hatinya pada musibah 
ini. Semoga Allah SWT akan 
memudahkan kita memberi-
kan jalan keluar,” ucapnya.

Sementara itu, Iim berterima 
kasih atas kunjungan Wali 
Kota Bandung, Oded M Da-
nial. Dia merasa mendapat 
perhatian dari semua pihak 

atas musibah yang menimpa 
anaknya.

”Saya bersyukur bisa dapat 
kunjungan dari Wali Kota 
Bandung. Banyak perhatian 
dari berbagai pihak, saya 
ucapkan terimakasih. Ha-
rapan saya semoga Irgi bisa 
ketemu secepatnya,” sing-
katnya.(rls/ziz) 

Selain rencana koordinasi 
dengan sejumlah kepala dae-
rah dalam upaya penanganan 
bencana banjir, Pemerintah 

Kota (Pemkot) Bandung di 
tahun ini pun, akan melaku-
kan perbaikan drainase.

”Saya kira revitalisasi drai-
nase akan terus kita lakukan 
di setiap tahun, termasuk 
pengecekan kondisi dari drai-

nase itu sendiri. Bisa saja ada 
yang sudah dangkal karena 
endapan lumpur atau sampah. 
Di tahun ini juga, Insya Allah 
kita dapat bantuan dari pro-
vinsi untuk drainase,” ujar dia. 
(mg2/ziz)

Setiap kecamatan sudah 
tuntas kecuali yang baru me-
rekam, hilang, rusak dan 
ganti elemen data. Dalam 1 
mingu terakhir di luar dari 
102.000 keping akan disele-
saikan minggu ini,” ujar Ke-
pala Disdukcapi Kota 
Bandung, Popong Nuraeni 
kepada Humas Kota Bandung, 
Senin (17/2).

Saat ini, masyarakat Kota 
Bandung dapat mengecek 

status pencetakan KTP-el 
dengan membuka menu 
‘pencetakan KTP-el’ pada 
website Disdukcapil Kota 
Bandung (http://disdukcapil.
bandung.go.id). 

Pemohon dapat melihat 
daftar KTP-el sesuai dengan 
domisili Kecamatan dan Ke-
lurahan masing-masing. Jika 
sudah mengetahui status 
pencetakan KTP-el, pemohon 
dapat mendatangi kecamatan 
domisili masing-masing un-
tuk mengambil KTP-elnya. 

Khusus untuk masyarakat 

pemohon yang melakukan 
perekaman di Gerai untuk 
Pelayanan Istimewa (Geulis) 
Festival Citylink maupun BTC 
Fashion Mall. Pemohon da-
pat mengambilnya di lokasi 
Geulis sesuai tempat pere-
kaman.

Di luar itu, Popong men-
gungkapkan, masih ada se-
kitar 12.000 penduduk ter-
sebar di seluruh kecamatan 
yang belum meakukan pe-
rekaman. Dari jumlah   di 
antaranya usia pemula 17 
tahun.  

Bagi masyarakat pemula 
yang belum melakukan pe-
rekaman, diimbau untuk 
segera melakukannya di ke-
camatan sesuai domisili 
masing-masing, ataupun di 
Geulis yang berada di Festi-
val Citylink atau BTC Fashion 
Mall. Selain itu, warga juga 
bisa mendatangi program 
Mepeling (memberikan pe-
layanan keliling) yang sudah 
terjadwal. Warga bisa menge-
tahui jadwal Mepeling mel-
alui media sosial disdukcapil 
(@disdukcapilbdg).(rls/ziz)

Namun, kata Ema, justru 
yang dievaluasi pada pengu-
kuran dan pelaporan ini se-
belumnya di mana sempat 
terjadi penurunan padahal 
saat ini bobot angkanya sang-

at besar.
”Kita sudah ketemu sekarang 

dan kemaren kita mengetahui 
ada tambahan tim yang disi-
apkan oleh mereka. Karena 
waktu itu mereka semacam 
entery meeting ke kita tidak 
terinformasikan ke kita pada-
hal sebetulnya kita komuni-

kasi sangat intens. Tapi ter-
nyata tim ini seperti tim tidak 
kelihatan dari mereka terny-
ata melakukan proses penilain 
tidak secara fisik sebagaimana 
sebelumnya,” bebernya.

Untuk itu, Ema mengaku, 
akan segera melakukan adap-
tasi dengan sistem yang sudah 

Men PAN RB siapkan. 
”Jadi adaptasi proses saja 

yang kurang optimal secara 
substansial saya pikir Bandung 
sudah semakin baik. Tapi 
ukuran birokrasi pada saat 
itu mengalami perubahan 
sangat mempengaruhi,” tan-
dasnya.(mg2/ziz)

”Tentu kita akan terus 
memprioritaskan layanan 

dasar, yaitu kesehatan dan 
pendidikan. Tapi kita juga 
terus mendorong sektor 
lainnya,” jelas Oded.

Dari 13 sasaran tersebut, 

Pemkot Bandung melakukan 
penilaian untuk merumus-
ka n  e na m  p r i o r i t a s 
pembangunan, yaitu infra-
struktur kota yang terpadu 

dan berkualitas, peningka-
tan kualitas layanan air 
bersih, serta peningkatan 
derajat kesehatan masyara-
kat.

Mantapkan Kehidupan Kota Bandung yang Unggul

Daerah dan Pusat Harus Ada Kesesuaian

Pemohon Dapat Melihat Daftar Sesuai Domisili

Perbanyak Kolam Retensi 

Apresiasi Semua yang Berpartisipasi
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Selain itu, peningkatan 
kualitas pendidikan, pening-
katan kualitas lingkungan 
hidup, serta peningkatan 
perekonomian kota juga 
menjadi agenda-agenda 
utama. 

Oded menyatakan, tema 
yang akan diangkat pada 
pembangunan 2021 adalah 
”memantapkan kehidupan 
Kota Bandung yang unggul, 
nyaman, sejahtera, dan aga-
mis melalui peningkatan 
pelayanan dasar, pereko-
nomian kota dan kualitas 
infrastruktur yang didukung 
oleh tata kelola pemerinta-
han yang efektif dan efisien.” 

”Saya berharap penyusu-
nan RKPD yang menjadi 
dasar dalam perencanaan, 
dimulai dengan proses yang 
terintegrasi antar dokumen 
perencanaan, baik pusat 
maupun daerah. Selanjut-
nya RKPD menjadi dasar 
dalam perencanaan dan 
ukuran target kinerja ber-
sama pada tahun 2021,” 
imbuhnya.

Pertemuan tersebut diha-
diri oleh seluruh elemen 
kota. Tidak hanya dari un-
sur pemerintah dari tingkat 
pusat, provinsi, maupun 
daerah, tetapi juga unsur 
kepemudaan, organisasi 

masyarakat, komunitas, 
hingga media. Setiap elemen 
menyuarakan pendapat 
tentang arah program pe-
merintah.

”Sebagaimana diamanatkan 
di dalam Permendagri dan 
Undang Undang tentang 
Pemerintah Daerah bahwa 
setiap menyusun anggaran 
untuk tahun yang akan da-
tang kita memang harus 
mengadakan konsultasi pu-
blik yang dihadiri oleh unsur 
pusat ada Bappenas, Bap-
peda provinsi, juga dari Ba-
pelitbang kota, dan seluruh 
stakeholder Kota Bandung,” 
pungkasnya.(rls/ziz) 

kami membidik konsumen 
muda yang dekat dan sangat 
paham teknologi karena mo-
bil ini sarat dengan teknologi 
dan perangkat keselamatan 
mutakhir,” tambahnya.

Menurutnya, saat pertama 
kali debut globalnya di New 
Delhi, India, All-New KIA 
Seltos memperlihatkan tero-
bosan baru dalam segmennya. 
All-New KIA Seltos membawa 
value for money yang dibalut 
guratan desain atraktif, serta 
tertanam banyak teknologi 
mutakhir di dalamnya. 

”Kepraktisan tetap tinggi 
untuk membawa lima orang 
penumpang dengan nyaman, 
ditambah fitur keselamatan 
yang lengkap,” ujarnya. 

Dia menjelaskan, daya je-
lajah merupakan poin terpen-
ting bagi sebuah SUV. Begitu 
pula Seltos yang mewarisi 
darah SUV KIA yang mem-
punyai kapabilitas untuk 
diajak ke beragam medan 
melalui ground clearance 
tinggi dan disokong daya be-
sar mesin 1,4-liter turbo 
serta kedinamisan transmisi 
DCT. 

”KIA Seltos siap dibawa un-
tuk berkegiatan apa saja,” 
jelasnya.

Dalam kesempatan yang 
sama Presiden Direktur, PT 
Indomobil Sukses Interna-
sional (Tbk), Jusak Kerto-
widjojo mengatakan, kerja-
sama antara Indomobil dan 
KIA Motors Corporation ber-
langsung sejak tahun 2019 
yang lalu. 

”Indomobil dipercaya oleh 
KIA Motors Corporation (KMC) 
untuk mengembangkan me-
rek KIA di Indonesia, lengkap 
dengan layanan purna jualnya,” 
katanya. 

Menurutnya, ke depan In-
domobil melalui PT Kreta 
Indo Artha akan menghadir-
kan produk-produk terbaru 
yang sesuai untuk pasar In-
donesia.

”Kita akan kembangkan fa-
silitas serta meningkatkan 
kualitas layanan purna jual 
mobil-mobil KIA di Indonesia,” 
tandasnya.

Dalam pameran tersebut 
dihadirkan tiga varian, E, EX 
dan EX+, All-New KIA Seltos 
ditawarkan dengan harga Rp 
299 juta untuk varian E, Rp 
325 juta untuk varian EX dan 
Rp 360 juta untuk varian ter-
tinggi EX+ (OTR Bandung) 
dan hadir dalam enam pilihan 
warna menarik ditawarkan: 

Glacier White Pearl, Aurora 
Black Pearl, Intelligency Blue, 
Intense Red, Steel Silver dan 
Punchy Orange.

Grand Launching KIA Seltos 
merupakan acara perdana 
dari Tipe Product terbaru 
dari KIA. Dalam acara ini PT 
Siloam Motor mengadakan 
program untuk memperke-
nalkan product terbaru dari 
KIA di Indonesia khususnya 
Jawa Barat (Kota Bandung). 

Adapun indomobil Finance 
Indonesia sebagai Leasing 
resmi dari KIA memberikan 
program DP murah (50 JT-an) 
dan angsuran ringan (5 JT-an) 
yang dapat menarik minat 
konsumen untuk melakukan 
transaksi pembelian KIA khu-
susnya Seltos secara Kredit 
melalui IMFI.

Sementara itu, Oprational 
Manager PT Siloam Motor, 
Vincent Leonard TJ optimis 
akan menarik hati masyarakat 
Jawa Barat, Pasalny. Sebelum 
di launching mobil terbaru KIA 
itu sudah banyak pembelinya.

”Saya rasa pasar di Jabar 
sangat baik, saya yakin seba-
gai dealer optimis untuk jual 
banyak karena harganya pun 
tidak terlalu mahal, sangat 
baik,” paparnya. (mg1/ziz)

Optimis Bakal Curi 
Hati Milenial Jabar

BANDUNG - PT Kreta Indo 
Artha (KIA), Agen Pemegang 
Merk KIA, secara resmi me-
luncurkan All-New KIA Seltos 

di hadapan Media dan seka-
ligus memulai pamerannya. 
Kehadiran line up baru dalam 
segmen SUV dari KIA ini se-
kaligus membuktikan eksis-
tensi merek KIA di industri 
otomotif Indonesia. 

Andrew Nasuri, Presiden 

Direktur PT Kreta Indo Artha 
dalam sambutannya menga-
takan, All-New KIA Seltos 
merupakan model penting 
bagi KIA karena Seltos me-
miliki peran penting dalam 
perluasan jejak global KIA.

”KIA telah mengadaptasi 

kekuatan dalam desain, kua-
litas dan teknologi untuk me-
menuhi kebutuhan pelanggan 
di pasar Indonesia.” ucap 
Andrew di Paris Van Java Mall, 
Jalan Sukajadi, Kota Bandung, 
Senin (17/2).

”Dengan All-New KIA Seltos, 

PT KIA Luncurkan Produk Baru

ISTIMEWA

FOTO BERSAMA: Oprational Manager PT Siloam Motor, Vincent Leonard TJ, Marketing & Development Divisi Head PT Kreta Indo Artha, Ario 
Soerjo, dan Product Planning PT Kreta Indo Artha, Harry Yanto foto bersama usai launching produk baru di Paris Van Java, Bandung, Senin (17/2)

BANDUNG – Yamaha kem-
bali menggelar ITGP (Indo-
nesia Technician Grand Prix) 
2020 regional Area Jawa Barat. 
Event kali ini merupakan 
ITGP yang ke-17. 

Koordinator After Sales Ya-
maha DDS II Jawa Barat, 
Doddy NS mengatakan, kon-
tes teknisi merupakan ajang 
kompetisi bergengsi bagi 
seluruh teknisi Yamaha. Di-
mana masing-masing tek-
nisi akan saling berlomba 
untuk menunjukkan kemam-
puan nya dalam hal pengeta-
huan dan kemampuan teknis 
sepeda motor berteknologi 
(FI) Fuel Injection Yamaha, 
serta dapat memberikan pe-
layanan yang baik kepada 
pelanggan. 

”Tema ITGP tahun ini ada-
lah ’Yes We Are Connected ’ 
yaitu sebagai teknisi harus 
dapat berhubungan baik 
dengan pelanggan. Sehingga 
komunikasi dapat terjalin 
dengan baik dan lebih dekat 
satu sama lain,” ucap Doddy 
di Kantor DDS II Jawa Barat, 
Bandung, Senin (17/2).

Selain itu, lanjutnya, komu-
nikasi yang baik dengan pe-
langgan, keterampilan tekni-
kal teknisi sangat penting agar 
dapat melakukan pekerjaan 
dengan cepat dan akurat.

”Sangat penting bagi tek-
nisi Yamaha untuk bekerja 
secara profesional dengan 
tujuan mendapatkan hasil 
kerja yang memuaskan para 

pelanggan,” ucapnya. 
Menurutnya, Yamah ITGP 

sendiri dilaksanakan setiap 
dua tahun dengan tujuan 
untuk meningkatkan kualitas 
dan motivasi para teknisi, agar 
mampu menjawab kebutuhan 
pasar akan pelayanan, per-
baikan dan perawatan yang 
terbaik seiring dengan ber-
kembangnya teknologi se-
peda motor. 

”ITGP juga membuktikan 
bahwa teknisi Yamaha adalah 
para teknisi yang handal dan 
tersertifikasi melalui berbagai 
Training Reguler Yamaha yang 
sudah berstandar global,” 
ujarnya.

Doddy mengklaim, ITGP 
sendiri merupakan event yang 
sangat ditunggu para teknisi 
Yamaha. Sebab gelaran ini 
bisa sebagai ajang pembuk-
tian atas kemampuan tek-
nisi dari tiap bengkel di seluruh 
wilayah Jawa Barat.

”Ini dapat kita lihat dari pe-
serta yang ikut. Untuk se-
leksi awal dilakukan di beng-
kel masing-masing,” ucapnya. 

Dia menyebutkan, ITGP 
tingkat Regional Jawa Barat 
telah dilaksanakan sebanyak 
16 kali dari sejak tahun 2000, 
dan tahun ini merupakan 
pelaksanaan ITGP yang ke 
17. 

”Seleksi sudah dimulai sejak 
awal November 2019 lalu dan 
diikuti 1.126 teknisi. Akhirnya 
terpilih 30 teknisi yang akan 
berkompetisi pada tingkat 

Yamaha Gelar ITGP 
Ke-17 Area Jabar

regional Jawa Barat atau tahap 
kedua,” paparnya.

Dari kontes tingkat regional 
Jawa Barat ini akan dihasilkan 

satu teknisi terbaik, untuk 
selanjutnya berkompetisi di-
tingkat nasional pada Juli 2020 
di Jakarta. 

”Nanti pada event ITGP 2020 
Nasional di Jakarta para juara 
dari tiap daerah akan berkom-
petisi untuk memperebutkan 

juara satu yang akan mewa-
kili Indonesia dikancah Inter-
national yaitu WTGP ( Word 
Technician Grand Prix ) 2020 

di Jepang pada Oktober 2020 
yang akan diikuti oleh teknisi 
dari berbagai negara di dunia,” 
pungkasnya.(mg1/ziz)

ISTIMEWA

FOTO BERSAMA: Peserta terbaik dan akan mengikuti Penentuan Juara melalui test Troubleshooting, Customer Relation, Measurrement dan Maintenance Skill, Selanjutnya akan dipilih 4 juara. 
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Berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4 Th.1996, PT. Bank Central Asia, Tbk akan melakukan 
Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran 
peserta lelang melalui internet dengan metode penawaran tertutup (close bidding) 
dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung 
melalui jasa Pra Lelang PT. Balai Lelang Star terhadap debitur Njo Giok Siu, berupa: 

	Sebidang tanah seluas 115 m2 berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jl. 
Ciateul No. 76 sebagian (Jl. Ibu Inggit Garnasih 76A). (saat ini setempat dikenal 
dengan Jl. Ibu Inggit Ganarsih (dh. Jl. Ciateul) No. 76 A) Kel. Ciateul, Kec. Regol, Kota 
Bandung sesuai dengan SHM No. 854/ Kel. Ciateul a/n  Nyonya NYO GIOK SIU. 
(Limit Rp. 2.490.670.000,-; Jaminan Rp. 499.000.000,-)

Pelaksanaan Lelang :

1. Cara Penawaran : Close Bidding (dengan mengakses url www.lelang.go.id/)

2. Hari/Tanggal : Rabu, 04 Maret 2020

3. Batas Akhir Penawaran : Pukul 09.00 WIB (Waktu Server)

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

5. Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

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

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

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

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

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

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

6. Pemenang lelang akan dikenakan bea lelang sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.

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

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

Bandung, 18 Februari 2020
Pemohon Lelang Eksekusi /Penjual

PT.    Bank Central Asia Tbk

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

KPKNL Bandung

Cucun: Badan 
Keuangan Mikro Desa 
jadi Solusi Masyarakat

CIPARAY – Maraknya pro-
blem bank emok di Kabupa-
ten Bandung, belum teratasi 
dengan optimal. Akibat be-
gitu mudah persyaratan, ba-
nyak warga tertarik meminjam.

Dibalik kemudahan dalam 
pengajuan pinjaman, banyak 
masyarakat yang terjerat bank 
emok. Singga ada warga yang 
nekat menjual diri, hanya 
untuk menutupi angsuran.

Salah seorang warga Keca-
matan Ciparay, Sahrudin 
alias Udin (37) mengaku 
sangat miris dengan maraknya 
praktek bank emok. ”Ini pen-

galaman saya sendiri, tiba-
tiba ada wanita yang datang, 
dan menawarkan diri menga-
jak berkencan, dan bilang 
tidak apa-apa dibayar ”Sa bank 
Emokeun,” kata Udin saat di 
wawancara, Senin (17/2).

Menurutnya, pemerintah ha-
rus segera mengambil tindakan 
tegas untuk memberantas prak-
ter bank emok. Jangan sampai, 
masyarakat menjadi korban. ” 
Bank emok sudah menyengs-
arakan rakyat, caranya mem-
beri kemudahan pinjaman uang. 
Tapi akhirnya mencekik dengan 
riba yang besar,” jelasnya.

Udin menjelaskan, praktek 
benk emok sangat meresah-
kan masyarakat, selain ter-
jadi di Wilayah Ciparay. Ada 
warga yang nekad menawar-
kan diri, hanya untuk menutu-

pi angsuran bank emak ter-
jadi juga di wilayah Kecama-
tan Majalaya dan Paseh. 
”Karena penasaran, saya 
melakukan komunikasi dengan 
rekan di kecamatan Majalaya 
dan paseh. Ternyata hal ser-
upa terjadi juga, bahkan lebih 
ironisnya,” akunya.

Menanggapi maraknya 
praktek bank emok di wi-
layah Ciparay, Majalaya dan 
Paseh. Ketua Fraksi PKB DPR 
RI Cucun Ahmad Syamsurijal 
mengatakan, bahwa bank 
emok dan praktek rentenir 
dalam bentuk apapun, harus 
dihentikan. ”Semua pihak baik 
kalangan ulama, tokoh ma-
syarakat, pemerintah daerah 
harus punya kepedulian un-
tuk mengantisipasi hal ini, 
karena bisa menyengsarakan 

rakyat,” kata Cucun.
Menurutnya, sebagai legis-

lator di DPR, dirinya sering 
mengingatkan OJK untuk 
terus mengawasi praktek-
praktek transaksi keuangan 
yang menjerat masyarakat.  
Diantaranya praktek bank 
emok, rentenir, bank keliling 
yang berkedok peminjaman 
uang melalui online, sedang 
marak sampai tingkat Desa. 
Oleh karena itu, pemerintah 
harus segera bertindak.

”Makanya kita pernah usul-
kan satu regulasi financial 
technology (fintech) mana 
yang boleh melakukan praktek 
pinjaman online dan mana 
yang tidak boleh melakukan 
praktek. Karena sekarang ba-
nyak yang berkedok pinjaman 
online,” jelasnya.

Cucun menjelaskan, pemerin-
tah harus mengambil langkah 
kongkrit dan bisa memberikan 
solusi. Pihak perbankan sen-
diri harus betul melakukan yang 
diamanatkan oleh APBN. Pa-
salnya setiap perbankan me-
miliki KUR. Tapi Selama ini, 
masyarakat mengeluhkan KUR 
ini susah mengakses, padahal 
itu tanpa kolateral atau tanpa 
jaminan dan masyarakat bisa 
pinjam. 

” Jangan sampai menjadi bu-
daya masyarakat, harus segera 
dirubah. Semua pihak harus 
terlibat mengantisipasi praktek-
praktek pinjaman seperti ini di 
setiap daerah. Saya sedang 
melakukan beberapa upaya, 
dengan melakukan komuni-
kasi dengan kementerian 
Desa,” pungkasnya. (yul/rus)

Posyandu Diklaim Menunjang 
Aspek Pembangunan

SOREANG – Pemerintah Kabupaten Bandung 
mengklaim 3.026 dari 4.299 Pos Pelayan Terpadu 
(Posyandu) sudah berstrata mandiri, sisanya 
berstatus purnama dan madya.

Hal itu dikatakan Bupati Bandung Dadang M. 
Naser, menurutnya capaian tersebut diraih melalui 
sinergitas para kader di lapangan. Melalui 
pembinaan kelompok kerja (pokja) Desa/Kelurahan 
dan kelompok kerja operasional (pokjanal) 
posyandu kecamatan serta kabupaten.

”Alhamdulillah ini bekat kinerja para kader di 
lapangan dan pembinaan secara berjenjang, oleh 
pokja desa, kecamatan hingga kabupaten,” kata 
Dadang M. Naser saat di wawancara, belum lama ini.

Dadang menjelaskan, saat ini strata posyandu 
terdiri dari pratama, purnama, madya, mandiri dan 
multifungsi. Peran posyandu tidak terbatas hanya 
mengurus kesehatan ibu dan bayi saja, tapi harus 
terlibat dalam social masyarakat.

”Multifungsi merupakan strata tertinggi posyandu, 
karena tidak hanya memperhatikan kesehatan ibu, 
bayi, balita dan lansia (lanjut usia), Tapi juga remaja. 
Kemudian secara komprehensif sudah mengarah ke 
multi dimensi,” akunya.

Dadang mengatakan, selain bidang kesehatan, 
posyandu juga memberikan pelayanan sosial dasar 
lainnya. Seperti pendidikan, perekonomian melalui 
pemberdayaan, ideologi dan kerukunan, konseling 
hukum bahkan mencakup aspek tauhid dan 
kecerdasan akhlak. ”Layanan sosial dasar itu, 
berujung pada capaian IPM (Indeks Pembangunan 
Manusia) yang merupakan kesepakatan dunia untuk 
menilai dan mengevaluasi pembangunan,”tuturnya.

Dadang menegaskan, dalam ajaran Islam, konsep 
IPM ini sudah ada sejak jaman Nabi Muhammad. 
”Yaitu melalui do’a minum air zam zam. Jadi agar 
pembangunan itu berhasil, harus memperhatikan 
ilmunya (pendidikan), makanan yang halal dan 
bergizi (daya beli) dan kesehatan lahir dan 
bathin,”ujarnya.

Oleh karenanya, menurut Dadang, di Kabupaten 
Bandung, posyandu merupakan komunitas kecil 
namun sangat strategis yang harus dikembangkan 
untuk menunjang berbagai aspek pembangunan.

”Program nasional yang dialirkan ke provinsi, lalu 
ke kabupaten, desa kemudian ke RW,  ujung 
tombaknya ada di posyandu. Posyandu berperan 
serta menjaga kualitas generasi masa datang sejak 
dalam kandungan,”pungkasnya. (yul/rus)

ISTIMEWA

MULTIFUNGSI: Dadang M. Naser Mengklaim strata posyandu 
multifungsi jadi penunjang pembangunan di Kabupaten Bandung.

ILUSTRASI/ISTIMEWA

MENCARI SOLUSI: Sekelompok ibu-ibu sedang melakukan komunikasi untuk mengantisipasi maraknya praktiknya Bank Emok di wilayah mereka.

Berantas Praktek Bank Emok

BANJARAN – Aksi heroik 
ditunjukkan Bripka Asep So-
mantri Anggota Satlantas 
Polresta Bandung, petugas 
lalin tersebut berhasil me-
lumpuhkan dua Pelaku Curan-
mor yang beraksi di jalan raya 
Banjaran, Kecamatan Banja-
ran, Senin (17/2).

Asep mengatakan, saat di-
rinya hendak melaksanakan 
solat dzhur disebuah mesjid 
dijalan kamasan Kecamatan 
Banjaran. Awalnya, saat mela-
kukan wudhu Asep mendengar 
teriakan maling dari arah 
sebuah rumah makan. Men-
dengar teriakan tersebut, 
dirinya langsung menghadang 
dua orang yang diduga pen-

curi, karena kebetulan ber-
lari kearahnya. ”Saat saya 
hendak menghentikan ke-
duanya, merekan (tersangka) 
melakukan perlawanan. Se-
hingga terpaksa saya lawan 
dengan menggunakan tangan 
dan borgol,” katanya.

Asep mengaku, berbekal 
pengetahuan bela diri yang 
didapat saat pendidikan ke-
polisian. Ia berhasil melum-
puhkan kedua pelaku curan-
mor, walau sempat terjadi 
baku hantam. ”Iya mereka 
melawan saat saya hadang, 
sempat baku hantam, tapi 
alhamdullilah mereka ber-
hasil saya lumpuhkan,” aku-
nya.

Menanggapi aksi heroik, 
Kapolresta Bandung Kombes 
Pol Hendra Kurniawan sang-
at mengapresiasi anggota 
Satlantas yang melakukan 
penangkapan pelaku kejaha-
tan meski tak membawa sen-

jata api. 
”Meski tugas pokoknya bu-

kan melakukan penangkapan, 
tetapi karena kesigapan dan 
jiwa kepolisiannya tinggi 
maka Bripka Asep Somantri 
mampu menangkap pelaku 
kejahatan curanmor, Saya 
sangat mengapresiasi itu,” 
kata Hendra.

Hal yang sama disampaikan 
Kasatlantas Polresta Bandung 
AKP Hasby Ristama menje-
laskan, manfaat anggotanya 
diberikan pelatihan bela diri. 
Bisa mendukung polisi dalam 
menjalakan tugasnya di la-
pangan.

”Secara rutin anggota kita 
dilatih untuk bagaimana mela-
kukan perlindungan diri dan 
melumpuhkan para pelaku 
kejahatan, salah satunya 
dengan menggunakan borgol, 
disaat terdesak anggota kita 
sudah siap dengan alat yang 
ada,”pungkasnya. (yul/rus)

BALEENDAH – Seperti air 
galon isi ulang, hal tersebut 
dilontarkan warga Kecamatan 
Dayeuhkolot dan Baleendah, 
Kabupaten Bandung, yang 
saat ini   terdampak banjir. 
Pasalnya setelah banjir mulai 
surut, sorenya air kembali 
meninggi.

Warga Dayeuhkolot Deden 
(49) mengungkapkan, saat ini 
banjir di Dayeuhkolot belum 
surut total. Tapi sudah kem-
bali diguyur hujan yang cukup 
deras, sehingga air kembali 
meluap masuk ke rumah. ”Be-
berapa hari ini, banjir seperti 
isi ulang air saja, siang surut 
namun sore datang lagi, se-
hingga setiap hari kami harus 
membersihkan rumah,” kata 
Deden saat di wawancara, di 
lokasi Banjir di Dayeuhkolot, 
Senin (17/2).

Deden mengatakan, siang 

hari sebelum turun hujan saat 
banjir surut air yang meng-
genang, rata-rata sekitar 40-60 
cm. Namun, ucap Deden, 
apabila datang hujan air kem-
bali meninggi mencapai 1 
meter hingga 1,5 meter.

”Saat ini di daerah Dayeu-
hkolot turun hujan yang cukup 
deras mulai sekitar pukul 12.40 
WIB. Apabila hujan hanya 
didaerah Dayeuhkolot saja 
paling air hanya lewat, tetapi 
kalau hujan seperti di Kota 

Bandung, Majalaya, Sapan, 
Kertasari, Pangalengan, dan 
lainnya maka air akan kem-
bali meluap ke pemukiman,” 
jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komu-
nitas Munding Dongkol, Acim 

(39) menjelaskan, meskipun 
ada Curug Jompong banjir 
tetap ada. Meskipun air te-
rasa cepat surut ketika pukul 
01.00 WIB malam hingga 
pagi, namun pada siang se-
kitar pukul   09.00 WIB, air 
terlihat susah surutnya.

”Tidak tahu bagaimana sis-
tem pengaturan di Terowong-
an Nanjung, Curug Jompong, 
logikanya siang harusnya 
cepat surut,”tuturnya.

Acim mengatakan, kini warga 
yang terdampak banjir masih 
banyak yang bertahan di rumah-
nya masing-masing, tetapi, apa-
bila warga yang tak memiliki 
lantai dua, mereka mengungsi 
ke tempat pengungsian.

 ”Warga yang bertahan yang 
punya lantai dua, tapi kayanya 
masih banyak juga warga yang 
bertahan di atap rumahnya,” 
pungkasnya . (yul/rus)

Anggota Satlantas Berhasil 
Bekuk Dua Pelaku Curanmor

KESEHATAN

DIAMANKAN: Berbekalkan 
borgol, anggota Satlantas 
Polresta Bandung berhasil 
membekuk dua pelaku 
curanmor yang beraksi di 
wilayah kecamatan Banjaran.

Banjir Dayeuhkolot dan Baleendah Seperti Isi Ulang

ISTIMEWA

TERENDAM LAGI: Belum surut maksimal, genangan air kembali terjadi di Kampung Bojong Asih, Desa 
Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
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Pemkot Bangun 50 
Septic Tank Komunal

CIMAHI – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi 
tengah membangun 50 Septic Tank komunal. 
Pembangunan Septic Tank yang merupakan hasil 
kerjasama Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat dengan Islamic Development Bank (IsDB) 
dan sebagai program nasional ini diresmikan 
langsung oleh Wali Kota Cimahi, Ajay Muhamad 
Priatna. 

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan 
Pemukiman (DPKP), M. Nur Kuswandana 
mengungkapkan, kegiatan Sanimas IsDB ini adalah 
pembuatan IPAL Domestik di tiga lokasi yang 
berbeda dengan anggaran Rp 1. 275 Milyar rupiah 
dengan sambungan kurang lebih 180 SR.

”Pengerjaanya sudah dilakukan pada pertengahan 
tahun 2019,” singkatnya.

Sementara itu, Ketua RW 26 Kelurahan Cibeureum, 
Ajid Ago menyampaikan terimakasih kepada pihak 
pemerintah atas dibangunnya septic tank komunal 
di wilayahnya.

”Saya mewakili warga mengucapkan terima kasih 
kepada bapak walikota. Sehingga sekarang kami 
sudah bisa menggunakan septic tank itu,” ucapnya.

Dengan adanya septic tank tersebut, lanjutnya, 
maka warga bisa memulai hidup sehat guna 
mewujudkan masyarakat Cimahi yang berkualitas.

”Pasti banyak sekali manfaat yang kami dapat. Salah 
satunya ya bisa hidup sehat,” pungkasnya.(bbs/ziz)

ISTIMEWA

POTONG PITA: Wali Kota Cimahi, Ajay Muhamad Priatna 
resmikan penggunaan septic tank komunal.

INFRASTRUKTUR

Tahun Ini Dispangtan 
Targetkan Hasil Panen Naik 

CIMAHI – Dinas Pangan dan Perta-
nian (Dispangtan) Kota Cimahi menar-
getkan, jumlah produksi padi di Kota 
Cimahi tahun ini naik dibanding tahun 
sebelumnya. Produksi ditargetkan bisa 
mencapai 1.800 ton.

Kepala Bidang Pertanian pada Dis-
pangtan Kota Cimahi, Mita Mustika-
sari mengatakan, jumlah produksi 
padi tahun 2019 di Kota Cimahi men-
capai kurang lebih 1.759,2 ton, dengan 
capaian produktivitas 6,7 ton per hek-
tar dari target 1.600 ton.

”Sementara produksi tahun 2018  
sebanyak  1.559,4 ton dengan capaian 
produktivitas 6,67 ton per hektar, Al-
hamdulillah setiap tahun produksi 
padi di Cimahi terus meningkat,” ungkap 
Mita saat ditemui di Komplek Perkan-
toran Pemkot Cimahi Jalan Demang 
Hardjakusumah, Senin (17/2).

Menurutnya, berbagai upaya dilakukan 
untuk meningkatkan produksi padi di 
wilayahnya. Diantaranya penerapan 
sistem budidaya pengelolaan 
tanaman terpadu yang 

mencakup penerapan teknologi 
b u d i d a y a tanam padi, mis-

a l n y a dengan sistem 
jajar legowo, 
penggunaan 

Varie- tas Ung-
g u l 

B a r u 
( V U B ) , 
penggu-
naan bibit 
m u d a 
yaitu usia 

tanam 
t i -
dak 

l e b i h 
dari tiga 
m i n g -

gu.
”Selain itu, 

ada juga pe-

nerapan pupuk berimbang dan pengen-
dalian hama terpadu, dan penanganan 
pasca panen yang tepat. Mudah-mudan 
dengan upaya diatas target bisa tercapai,” 
jelas Mita.

Pihaknya juga terus meningkatkan ke-
mampuan para petani dengan penyulu-
han, pendampingan, dan berbagai ke-
giatan pengenalan budidaya padi untuk 
meningkatkan produktivitas padi. Ter-
masuk pengenalan teknologi pertanian 
kepada petani, baik secara formal dan 
informal yang dilakukan Dispangtan dan 
para penyuluh pertanian.

”Sampai saat ini kita masih terus mela-
kukan penyuluhan dan pendampingan 
kepada petani. Terutama bagaimana 
meningkatkan produktivitas padi di 
Kota Cimahi,” terang Mita.

Diakuinya, meski produksi padi di 
Kota Cimahi terus mengalami pening-
katan setiap ta- hun- nya, 
namun belum 

mampu memenuhi kebutuhan beras 
warga Kota Cimahi yang kurang lebih 
mencapai 3.700 ton per bulan.

”Produksi beras Kota Cimahi hanya 
bisa mencukupi empat persen dari ke-
butuhan penduduk Cimahi, sisanya 
dipenuhi dari luar Kota Cimahi,” katanya.

Belum terpenuhinya kebutuhan pangan 
ini karena luas lahan pertanian di Cimahi 
terbatas, yakni hanya 137,14 hektare  
yang tersebar di tiga kecamatan, yakni 
Kecamatan Cimahi Utara 85 hektare, 
Cimahi Tengah delapan hektare, dan 
Cimahi Selatan 47 hektare.

”Kebutuhan untuk warga Kota Cimahi 
masih bergantung dari luar, dari 
wilayah sekitar Cimahi termasuk 
Kabupaten Bandung dan Kabu-
paten Bandung Barat,” tandas 
Mita. (mg3/ziz)

Hanya Mampu Hasilkan Padi 1.759 Ton

BANGKIT RIZKI/JABAR EKSPRES

KETERBATASAN LAHAN: Minimnya hasil panen padi di Cimahi diduga karena luas lahan pertanian yang terbatas, yakni hanya 137,14 hektare  yang tersebar di tiga kecamatan, Kecamatan Cimahi Utara 85 hektare, Cimahi Tengah 8 hektare, dan Cimahi Selatan 47 hektare.

CIMAHI – Lapak atau kios 
di lantai dua Pasar Atas Baru 
(PAB) Kota Cimahi yang di-
sediakan khusus bagi Pedagang 
Kaki Lima (PKL) kosong tak 
berpenghuni.

Para pedagang yang direlo-
kasi dari kawasan Alun-alun 
Cimahi, seperti Jalan Ria dan 
Jalan Pacinan yang seharusnya 
berada di sana, malah sama 
sekali tidak terlihat menjaja-
kan berbagai macam dagang-
annya.

Berdasarkan pantauan pada 
Senin (17/2), di lantai dua 
pasar yang terletak di Jalan 
Kolonel Masturi itu hanya 
terlihat sekitar 200 kios beru-
kuran 2x2 meter tersebut, 
tanpa pedagang. Bahkan, 
sebagian kios sudah meng-
gunakan penutup atau pintu, 
sedangkan lainnya dibiarkan 
begitu saja.

Kepala Dinas Perdagangan 
Koperasi UMKM dan Perin-
dustrian (Disdagkoperin) 
Kota Cimahi Adet Chandra 
Purnama mengakui, pihaknya 
tidak mengetahui kebera-
daan para PKL pascaditertib-
kan dari seputar Alun-alun 
Cimahi.

”Di pasar enggak ada, en-
tah di lapangan mungkin 
kucing-kucingan dengan 
petugas,” katanya saat dite-
mui di Komplek Perkantoran 
Pemkot Cimahi, Jalan De-
mang Hardjakusumah, Senin 
(17/2).

Disatu sisi, Adet meyebut-
kan memang cukup sulit 
untuk membuat lapak khu-
sus PKL itu ramai dikunjungi 
konsumen, seperti lapak 

mereka sebelumnya. Pi-
haknya, kata dia, sudah 
mempermudah fasilitas un-
tuk mobilitas pedagang mau-
pun masyarakat untuk 
menuju ke area PKL.

”Kita sudah fasilitasi tempat, 
sekarang eskalator dan lift 
jalan semua meski setengah 
hari. Instalasi listrik di lantai 
dua masih gratis, padahal 
pedagang di area bawah sudah 
pakai token masing-masing,” 
jelas Adet.

Dikatakannya, untuk me-
narik pengunjung agar datang 
ke lapak PKL memang dibu-
tuhkan inovasi yang sesuai 
kebutuhan. Sebetulnya, 
kata Adet, pihaknya bersama 

dinas lain tengah mengga-
rap kolaborasi untuk mera-
maikan pasar dengan ber-
bagai kegiatan seperti seni 

budaya untuk hiburan dan 
lain-lain.

”Tapi kan sekarang peda-
gangnya yang tidak ada,” 
ucapnya.

Meski begitu, pihaknya 
terus mendorong para PKL 
untuk menempati kios yang 
sudah disediakan. Pihaknya 
berjanji akan terus mela-
kukan promosi agar lantai 
dua PAB bisa seramai lan-
tai satu.

”Kami tetap mengharapkan 
pedagang bisa masuk ke pa-
sar. Cuma, ya menempati 
tempat baru perlu ketekunan, 
tidak seperti jualan di pinggir 
jalan di trotoar,” tandasnya. 

Sebelumnya, sempat ada 

dua pedagang yang menem-
pati lapak kios khusus PKL. 
Yakni Doni, 35, dan Johan, 
45. Namun keduanya sudah 
tak lagi berjualan di tempat.

Saat ditemui sebelumnya, 
Doni yang merupakan pen-
jual topi mengaku selama 
beberapa hari berjualan tidak 
ada satu pun barang jualannya 
yang laku. 

”Setelah pindah ke sini sem-
pet jualan selama seminggu, 
eh enggak ada yang beli satu-
pun,” ujarnya.

Untuk itulah, dirinya lebih 
memilih berjualan di tempat 
lain ketimbang bertahan di 
Kios yang disediakan Pemkot 
Cimahi.  (mg3/ziz)

Lapak Relokasi di PAB Tak Diminati PKL

Kami tetap 
mengharapkan 

pedagang bisa masuk 
ke pasar. Cuma, ya 
menempati tempat 

baru perlu ketekunan, 
tidak seperti jualan 
di pinggir jalan di 

trotoar.”

Adet Chandra Purnama 
Kadisdagkoperin Kota Cimahi

CIMAHI – Dua ciri khas asal 
Kota Cimahi masuk rekomen-
dasi untuk menjadi Warisan 
Budaya Tak Benda (WBTB). 
Pendaftaran sendiri dilakukan 
kepada Kementerian Kebu-
dayaan dan Pendidikan (Ke-
mendikbud) RI.

Kepala Seksi Kebudayaan 
pada Dinas Kebudayaan Pa-
riwisata Pemuda dan Olah-
raga (Disbudparpora) Kota 
Cimahi, Nana Supriatna men-
gatakan, awalnya pihaknya 
mengajukan lima item untuk 
menjadi WBTB. Yakni gedung 

bersejarah, situs, makam dan 
dua ciri khas dari Kampung 
Adat Cireundeu, Kelurahan 
Leuwigajah, Kecamatan Ci-
mahi Selatan yakni rasi dan 
seren taun.

”Awal tahun ini diajukan ke 
Kemendikbud. Ada lima yang 
kita ajukan,” kata Nana saat 
ditemui di Komplek Perkan-
toran Pemkot Cimahi, Jalan 
Demang Hardjakusumah, 
Senin (17/2).

Namun, terang dia, dari lima 
item yang diajukan untuk 
menjadi WBTB, yang diako-
modir oleh Kemendikbud RI 
hanya dua, yakni rasi dan 
seren taun. 

”Yang diakomodir untuk 
dijadikan WBTB hanya rasi 
dan seren taun,” katanya.

Nana menjelaskan, diako-
modirnya dua kebduayaan 

lokal Cimahi itu untuk men-
jadi WBTB berdasarkan per-
timbangan dari para akade-
misi dan tim dari Kemendik-
bud RI. Mereka melihat ke-
duanya memiliki kearifan 
lokas dan patut dipertimbang-
kan untuk jadi SBTB.

”Selain itu juga kan seren 
taun sama rasi ini memiliki 
sejarah yang cukup panjang 
yang masih dipertahankan 
oleh warga,” jelasnya.

Rasi merupakan makanan 
pokok warga Kampung Adat 
Cireundeu yang terbuat dari 
singkong yang sudah ada se-
jak tahun 1918-an. Sampai 
saat ini, rasi sebagai makanan 
pokok tetap dipertahankan 
warga Cireundeu.

Sementara Seren Taun (tutup 
tahun) merupakan acara yang 
digelar sebagai pendanda 

pergantian tahun Saka Sunda 
yang rutin digelar warga Kam-
pung Adat Cireundeu. Acara 
itu digelar sebagai bentuk 
syukur atas segala karunia 
yang didapat selama setahun.

Nana melanjutkan, dua item 
yang didaftarkan dan sudah 
diakomodir dari Kota Cimahi 
sudah dikirim beserta skrip-
si yang sudah dikaji dari per-
wakilan Universitas Kompu-
ter (Unikom) dan Universitas 
Pendidikan Indonesia (UPI).

Sebab sudah didaftarkan dan 
mendapat rekomendasi, lanjut 
Nana, pihaknya berharap dua 
kearifan lokal Kota Cimahi 
itu bisa tercatat sebagai wa-
risan budaya tak benda di 
Indonesia.

”Harapan kita ya bisa masuk 
warisan budaya. Apalagi sudah 
dilengkapi dengan kajian 

rasi dana seren taun,” tandas-
nya.(mg3/ziz)

Rasi Khas Cireundeu Didaftarkan Jadi WBTB

ISTIMEWA

MAKANAN POKOK: Seorang warga Adat Kampung Cireundeu sedang 
menjemur olahan singkong yang akan dibuat beras singkong (Rasi). 

TAK BERTAHAN: Sebanyak 200 kios yang diperuntukan 
bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) nampak kosong. Tak 

satu pun para PKL yang bertahan untuk jualan di kios yang 
berada di lantai dua Pasar Atas Baru tersebut.

ISTIMEWA



NGAMPRAH- Hasil zakat 
profesi dari ASN di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Ban-
ding Barat (KBB) dan Keme-
nag KBB yang diakomodir 
Badan Amil Zakat Nasional 
(Baznas) KBB sepanjang tahun 
2019 mengalami kenaikan 
signifikan.

Salah satu yang mendorong 
akselerasi peningkatan zakat 
profesi ini adalah dengan tu-
runnya instruksi bupati dalam 
surat Nomor 400/1188/Kesra 
tentang Optimalisasi Peng-
umpulam Zakat di Lingkungan 
Pemda KBB.

“Zakat profesi yang dikum-
pulkan dari ASN di Pemda 
dan Kemenag KBB naik seki-
tar tiga kali lipat di tahun 2019, 
dari tahun sebelumnya yang 
hanya Rp 800 juta menjadi 
Rp 2,4 miliar pertahun. Itu 
hanya dari sebagian ASN,” 
kata Ketua Baznas, KBB, Hil-

man Farid saat ditemui, Senin 
(17/2).

Zakat profesi ini dipotong 
2,5% dari penghasilan ASN. 
Salah satu syarat ASN yang 
masuk perhitungan sebagai 
pemberi zakat adalah yang 
memiliki penghasilan setara 
8,5 gram emas dalam setahun.

Tidak ada paksaan bagi ASN 
KBB untuk memberikan zakat 
profesinya, namun antusias 
mereka untuk menyisihkan 
zakat profesi ini cukup tinggi. 
Semuanya tergantung kemam-
puan dan keinginan ASN yang 
dituangkan dalam surat per-
nyataan kesediaan menjadi 
pemberi atau muzakki.

Hilman menilai, kenaikan 
zakat profesi di KBB yang cu-
kup signifikan ini tidak lepas 
dari peran Bupati Aa Um-
bara Sutisna yang terus mendo-
rong agar ASN agar menyisi-
hkan pendapatannya demi 

membantu sesama.
Pihaknya juga mengucapkan 

terima kasih kepada para mu-
zakki di lingkungan ASN KBB 
atau masyarakat umum yang 
sudah memercayakan dan 
menitipkan zakat, infak, dan 
sedekah (ZIS) ke Baznas KBB.

“Kami mencoba memaksi-
malkan peran zakat untuk 
mengikis kesenjangan, me-
ningkatkan ekonomi kera-
kyatan, dan menjadi sumber 
dana pembangunan kesejah-
teraan umat di luar APBD. 
Mengingat potensi KBB yang 
besar, maka ke depan penda-
patan zakat profesi ini pasti 
akan terus bertambah karena 
seperti dari perorangan atau-
pun perusahaan belum ter-
sentuh,” tuturnya.

Dijelaskannya, alat peng-
umpulan zakat di Baznas 
dilakukan melalui unit pen-
gumpulan zakat, digital, retail, 

dan korporasi. Adanya pola 
pendistribusian Layanan Ak-
tif Baznas (LAB) yang harus 
langsung di lapangan mem-
buat pihaknya terkendala 
dengan keterbatasan personel.

Lebih lanjut dirinya berha-
rap Baznas KBB terus maju 
dan berkembang dengan 
adanya perhatian dari pemda. 
Pasalnya mengacu kepada 
Peraturan Pemerintah Nomor 
14 Tahun 2014 tentang Pelaks-
anaan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2011 Tentang Peng-
elolaan Zakat, di Bab 8 Pasal 
69 ayat 1 bahwa operasional 
Baznas provinsi/kabupaten/
kota dibebankan ke APBD.

“Tahun lalu kami tidak 
mendapatkan dana hibah 
dari pemda (Kesra). Semoga 
tahun ini dapat sehingga bisa 
mendukung kebutuhan ope-
rasional personel di lapangan,” 
harapnya. (mg6/drx)
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Bupati Ajak Warga 
Sukseskan SP Online

NGAMPRAH- Pemkab Bandung Barat 
mengajak masyarakat untuk sama-sama 
menyukseskan penyelenggaraan Sensus 
Penduduk (SP) yang tahun ini dilakukan dengan 
sistem online. 

Sensus ini diimplementasikan dalam rangka 
menuju satu data kependudukan yang 
menyediakan jumlah data, komposisi, 
penyebaran, dan karakteristik penduduk 
Indonesia, menyusun sampel untuk kegiatan 
statistik sepuluh tahun ke depan. 

Melalui sensus ini juga untuk memperoleh 
parameter data demografi (Fertiltas, Mortalitas, 
dan Migrasi) untuk keperluan proyeksi 
penduduk. 

Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna 
mengajak masyarakat untuk proaktif 
menyukseskan sensus penduduk ini.  Apalagi, 
kata dia, metode kombinasi yang dilakukan saat 
ini melibatkan peran Teknologi Informasi (TI) 
secara online melalui https://sensus.bps.go.id. 

“Saya selaku Bupati Bandung Barat 
mengimbau dan meminta perhatiannya untuk 
seluruh Perangkat Daerah (PD), para camat, 
para kepala desa untuk dapat membantu 
menyukseskan penyelenggaraan sensus 
penduduk tahun 2020,” katanya.

Untuk diketahui, tahapan kegiatan Sensus 
Penduduk online melalui https://sensus.bps.
go.id  dilaksanakan secara serentak pada 15 
Februari hingga 31 Maret 2020.

Berpartisipasi pada saat diperiksa juga di 
Tanah Periksa Data penduduk yang 
dilaksanakan pada Tanggal 1-31 Juli 2020 di 
seluruh Indonesia khusus di wilayah KBB.

Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi 
aktif dalam sensus populasi online dan 
membantu petugas BPS dalam Informasi dan 
menjawab yang benar saat pemutakhiran sensus 
populasi online juga pada saat memeriksa juga 
Data Pemeriksaan Penduduk. (mg6/drx)

PEMERINTAHAN

ISTIMEWA

Aa Umbara Sutisna
Bupati Bandung Barat

ISTIMEWA

BERSIHKAN LUMPUR: Seorang guru saat membersihkan lumpur sisa banjir di SDN 2 Gunung Bentang, Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, kemarin (17/2).

Banjir Jebol Dinding Sekolah

NGAMPRAH- Dinas Pendi-
dikan Kabupaten Bandung 
Barat (KBB) menggelar acara 
Sosialisasi Gerakan Literasi 
Sekolah (GLS). Kegiatan yang 
dihadiri oleh Tim Fasilitator 
Daerah GLS Mekar KBB dan 
Tim Penggerak Tantangan 
Membaca Bandung Barat 
(TMBB) tersebut, bertujuan 
untuk meningkatkan program 
literasi pada 2020 yang di pu-
satkan di Al Azhar Syifa Budi 
Parahyangan Islamic School, 
belum lama ini.

Kepala Bidang (Kabid) Pen-
didikan SMP, Dadang Ahmad 
Sapardan, dalam sambutan-
nya mengapresiasi kinerja 
para pegiat literasi KBB. Men-
urutnya, keberhasilan program 
TMBB 2019 menjadi dasar 
untuk meningkatkan tantan-
gan literasi berikutnya. 

Dadang berharap agar pro-
gram di atas dapat diikuti oleh 
175 SMP yang ada di KBB. 
Sehingga, selain meneruskan 
program yang telah dicanang-
kan sebelumnya, juga dapat 
meningkatkan keterampilan 
menulis. Hal ini merupakan 
salah satu upaya mewujudkan 
Bandung Barat sebagai kabu-
paten yang literat

“Saya mengapresiasi dan 
bangga dengan Tim Pengge-
rak TMBB serta Tim Fasilita-
tor GLS Mekar KBB. Keber-
hasilan TMBB tahun lalu 

menjadi dasar untuk mening-
katkan tantangan literasi 
pada TMBB 2020 yang akan 
kita laksanakan mulai bulan 
Maret mendatang. Melalui 
TMBB 2020 kita tingkatkan 
keterampilan menulis menu-
ju Bandung Barat Literat. 
Dari jumlah 175 SMP yang 
ada, diharapkan dapat mengik-
uti TMBB periode sekarang. 
Sehingga tahun 2020 semua 
SMP di Bandung Barat telah 
melaksanakan GLS dalam 
upaya penumbuhan budi 
pekerti sebagai pelaksanaan 
Permendikbud No. 23 Tahun 
2015,” ungkap Dadang.

Lebih jauh disampaikan 
bahwa peserta kegiatan yang 
hadir selain menjadi tim peng-
gerak TMBB, juga   harus 
mampu menjadi teladan da-
lam upaya menumbuhkan 
budaya literasi. 

Di era digital yang serba 
cepat mengalirnya informasi, 
penggerak literasi harus 
mampu atau memiliki kemam-
puan literasi digital yang han-
dal. Dengan kemampuan 
tersebut, ditanamkan pula 
literasi digital pada siswa pe-
serta TMBB khususnya, dan  
siswa pada umumnya.

Sementara itu, Yuli Rida-
wati, Koordinator Fasilitator 
GLS, memaparkan bahwa 
TMBB 2020 yang akan dimu-
lai pada bulan Maret dan 

berakhir pada  September 2020 
akan ditambah dengan jenis 
tantangan lainnya, yakni ada-
nya literasi kunjungan ke 
perpustakaan dan jenis buku 
yang harus dibaca peserta 
tantangan.

Di sisi lain, Nani Sulyani, 
Fasda GLS, mengajak para 
peserta yang hadir  dan  sudah 
mengikuti TMBB untuk tetap 
sabar mengawal siswa pe-
serta tantangan dan rekan 
guru pembimbing.  Menurut-
nya, TMBB 2020 juga akan 
mendorong peserta untuk 
lebih meningkatkan keteram-
pilan menulis. Selanjutnya 
hasilnya akan berwujud buku 
ber-ISBN.

Senada dengan di atas, Cici 
Sundarsih, Fasilitator lainnya, 
menambahkan bahwa keber-
hasilan TMBB sebelumnya 
dikarenakan solid dan kon-
sistennta para falitator dalam 
mengawal program tersebut.

“Fasilitator GLS Mekar KBB 
yang terdiri atas pengawas, 
kepala sekolah, dan guru, 
yakni Yuli Ridawati, Cicih 
Sundarsih, Suparman, Eli 
Maftuh, Nani Sulyana, Titin, 
Mardiah Akaf, Endang Wahy-
uwidiasari, Dian Diana, dan 
N. Mimin Rukmini, adalah tim-
work yang solid untuk kon-
sisten mengawal dan meny-
ukseskan TMBB KBB,” pung-
kasnya. (mg6/drx)

Disdik Genjot Literasi Digital Bagi Siswa

ISTIMEWA

SUKSESKAN LITERASI: Sejumlah siswa tampak fokus saat membaca di ruang perpustakaan. Disdik 
terus menggenjot gerakan literasi digital di era teknologi dengan menggandeng pihak lain.

ISTIMEWA

BERIKAN SAMBUTAN: Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna saat memberikan arahan bagi ASN saat apel pagi yang digelar belum lama ini.

Zakat Profesi ASN Tembus Rp 2,4 M

Akibat Tak Ada 
Saluran Drainase 

NGAMPRAH- Dinding ruang 
kepala sekolah dan ruang UKS 
SDN 2 Gunung Bentang, Desa 
Jaya Mekar, Kecamatan Pada-
larang, Kabupaten Bandung 
Barat (KBB), jebol setelah di-
terjang banjir bercampur lum-
pur, Minggu (16/2) sore.

Banjir tersebut terjadi sete-
lah hujan deras mengguyur 
sejak siang hari. Akibatnya, 
selain ruang kepala sekolah 
dan ruang UKS yang menga-
lami kerusakan, 3 ruang kelas 
pun turut terendam air se-
tinggi 1,5 meter.

Berdasarkan pantauan di 
lokasi, guru dan siswa masih 
melakukan pembersihan sisa 
lumpur yang sempat merendam 
sekolah setinggi 10 sentimeter.

Kepala SDN 2 Gunung Ben-

tang, Dede Marfuah, men-
gungkapkan banjir yang me-
nyebabkan tembok ruangan 
sekolahnya jebol karena tidak 
adanya saluran drainase di 
kebun belakang sekolah.

“Jadi air dari kebun itu men-
galir ke bawah menggenang 
di belakang bangunan sekolah. 
Karena tidak kuat menahan 
air akhirnya jebol,” kata Dede 
saat ditemui, Senin (17/2).

Selain ruangan yang tem-
boknya jebol, banjir disertai 
lumpur itu juga merendam 
berkas-berkas penting di ru-
angan kepala sekolah.

“Banyak berkas yang rusak 
juga, untung untuk yang tahun 
ini ada salinannya. Kalau yang 
lebih dari dua tahun lalu mun-
gkin sudah hilang, nanti akan 
diurus lagi,” jelasnya.

Kegiatan belajar mengajar 
di sekolah pun terpaksa dili-
burkan untuk hari ini. Sebab 

ruang kelas masih belum 
bisa digunakan akibat sisa 
banjir semalam.

Sementara, di lokasi ber-
beda air bah menyebabkan 
satu rumah di Perumahan 
Babakan Loa Permai (Balo-
per) Blok D, RT 02/20, Desa 
Padalarang, Kecamatan Pa-
dalarang, mengalami jebol 
pada bagian dinding.

Jebolnya dinding rumah 
milik Mufida,65, itu terjadi 
pada Minggu (16/2) sore. 
Penyebabnya yakni jebolnya 
benteng Perumahan Bumi 
Asri yang tepat berada di bela-
kang rumah Mufida.

Material benteng yang roboh 
itu kemudian menutup salu-
ran air di belakang rumah 
Mufida sehingga air bah men-
jebol dinding rumahnya.

“Jadi sebelumnya ada suara 
seperti benda jatuh dulu, pas 
dilihat ternyata tembok di 

ruang makan sudah jebol dan 
air langsung masuk. Airnya 
sangat deras, di dalam rumah 
aja sampai 1,5 meter,” kata 
Panji Gumilar,38, anak korban 
saat ditemui di lokasi keja-
dian, Senin (17/2).

Ibunya sempat terjebak di 
dalam rumah namun berun-
tung bisa selamat lantaran 
keluar dari pintu kamar. 
Sedangkan adiknya yang ada 
di rumah berhasil keluar 
lebih dulu. 

“Alhamdulillah selamat. Ini 
kejadian pertama sejak saya 
dan keluarga tinggal di sini 
tahun 1986,” tuturnya.

Akibat peristiwa itu, rumah-
nya mengalami kerusakan 
cukup berat. Selain dinding 
rumahnya jebol, seluruh ba-
rang berharga seperti perala-
tan elektronik dan perabotan 
tak terselamatkan.

“Kerugian di luar kerusakan 

bangunan sekitar Rp 250 
juta. Karena di sini kan ada 
banyak barang elektronik, 
perabotan, sofa dan seba-
gainya. Belum termasuk 
bangunan,” katanya.

Pihak pengembang, kata 
Panji, disebutkan siap ber-
tangungjawab dan akan 
mengganti kerusakan yang 
dialaminya.

“Sementara ini mengung-
si dulu di rumah mertua. 
Tadinya ibu mau diungsikan 
ke rumah adik tapi enggak 
mau. Sekarang ibu sama 
bapak masih di masjid, agak 
trauma. Jadi tiap cerita 
nangis,” tandasnya.

Berdasarkan data BPBD KBB, 
selain rumah Mufida, ada 10 
di rumah lain di Baloper yang 
terdampak banjir. Namun 
hanya rumah Mufida lah yang 
mengalami kerusakan paling 
parah. (mg6/drx)



BELUM reda dari kegaduhan 
Sunda Empire dan kerajaan-
kerajaan fiktif lainnya, pekan 
lalu, publik Jawa Barat kem-
bali digegerkan dengan per-
nyataan Ridwan Saidi (Babeh 
Ridwan), seorang budayawan 
melalui video channel Yout-
ube Macan Idealis. Dalam 
video tersbut, Babeh Ridwan 
menyebutkan, bahwa di dae-
rah Ciamis tidak ada kerajaan 
dan nama Galuh memiliki 
arti “brutal”. Pernyataan ini 
sontak membuat berbagai 
elemen masyarakat Kabupa-
ten Ciamis dan Jawa Barat 
menyatakan keberatan dan 
kekecewaannya terhadap 
pernyataan tersebut.

Asal Muasal Galuh
Keberadaan Galuh, tidak 

terlepas dari sejarah kerajaan-
kerajaan pendahulunya, ya-
kni Salakanagara, Tarumana-

gara, dan Kendan di Jawa 
Barat. Nama Galuh sendiri 
muncul saat pemindahan ibu 
kota Kerajaan Kendan ke dae-
rah Karang Kamulyan, di Ci-
jeungjing Kabupaten Ciamis 
oleh Raja Kendan saat itu, 
Wretikandayun. Ibu kota baru 
itu diberi nama Galuh yang 
artinya Permata. Penggunaan 
nama Kerajaan Galuh sebagai 
kelanjutan dari Kerajaan Ken-
dan sendiri resmi dimulai 
sejak tahun 670 M pasca 
pemisahan Kendan dari Ta-
rumanagara. Di mana, raja 
terakhir Tarumanagara, Ta-
rusbawa membagi wilayah 
Tarumanagara dengan batas 
berupa Sungai Citarum, se-
belah barat Sungai Citarum 
menjadi Kerajaan Sunda yang 
dipimpin oleh Sang Tarus-
bawa dan wilayah timur 
Sungai Citarum menjadi wi-

layah Kerajaan Galuh yang 
dipimpin oleh Sang Wreti-
kandayun.

Namun, sejarah mencatat 
bahwa keturunan Wretikan-
dayun yakni Sanjaya berhasil 
mempersatukan kembali 
Galuh dan Sunda di bawah 
kekuasaannya menjadi Ke-
maharajaan Sunda yang 
merupakan cikal bakal Kera-
jaan Pajajaran. Perjalanan 
sejarah yang panjang ini pun 
memiliki berbagai bukti dan 
penelitian sejarah yang dapat 
dipertanggungjawabkan se-
cara ilmiah. Bahkan, keturu-
nan para penguasa Sunda dan 
Galuh itu masih ada sampai 
saat ini. 

Kontroversi Ridwan Saidi
Pernyataan Babeh Ridwan 

yang menyatakan bahwa dia 
mendefinisikan “Galuh” me-
miliki arti “Brutal” berdasar-

kan kamus bahasa Armenia 
sangat dapat dibantah. Setiap 
bahasa di dunia pasti memi-
liki penulisan kata yang sama 
persis tapi memiliki arti/peng-
ertian yang berbeda satu 
sama lain. Atas dasar apa 
Babeh Ridwan bisa menyim-
pulkan dan meyakini bahwa 

kata Galuh berasal dari ba-
hasa Armenia?

Begitupun dari sumber se-
jarah yang diyakininya yakni 
catatan perjalanan Ferdinand 
Mendes Pinto seorang pen-
jelajah dan penulis Portugis, 
memiliki banyak kelemahan 
dan tidak bisa dijadikan sum-
ber utama untuk menyimpul-
kan sejarah suatu daerah. 
Sebab catatan Pinto oleh 
para sejarawan Eropa diang-
gap tidak sepenuhnya benar. 
Babeh Ridwan pun berang-
gapan bahwa suatu wilayah 
bisa disebut kerajaan apa-
bila ada aktivitas perekono-
mian. Sehingga dengan serta 
merta menyebutkan bahwa 
di Ciamis tidak ada kerajaan. 
Lalu, apa indikator dirinya 
dalam mendefinisikan suatu 
daerah sebagai kerajaan? Se-
dangkan syarat terbentuknya 

sebuah negara yang terdiri 
dari adanya rakyat, adanya 
wilayah, dan adanya pemerin-
tahan telah dimiliki oleh Ke-
rajaan Galuh. 

Begitupun saat beliau men-
coba menjelaskan tentang 
Prasasti Cikapundung, apa 
yang dijelaskannya memiliki 
perbedaan yang sangat ken-
tara dengan penjelasan resmi 
terkait prasasti tersebut. 

Pentingnya Rekonstruksi 
Sejarah

Terlepas dari pro kontra yang 
ada, upaya Babeh Ridwan un-
tuk melakukan rekonstruksi 
sejarah sebagaimana dikatakan 
dirinya pada video klarifikasi 
di channel Youtube Macan 
Idealis patut diapresiasi namun 
dalam merekonstruksi sejarah 
perlu kehati-hatian karena se-
perti asal katanya Syajaratun 
atau pohon, setiap masa seja-

rah memiliki peninggalan dan 
keturunannya. Begitupun 
dengan Kerajaan Galuh, se-
hingga wajar bila pernyataan 
Babeh Ridwan itu menyinggung 
berbagai pihak dan menuai 
banyak kecaman.

Tapi diluar itu, semoga ra-
mainya pembicaraan menge-
nai Galuh ini dapat membuat 
generasi muda dan masyarakat 
awam yang sebelumnya tidak 
begitu peduli terhadap sejarah 
daerahnya memiliki ketertari-
kan untuk mencari referensi 
dan mendalami sejarah dae-
rahnya serta membuka kem-
bali ruang-ruang diskusi seja-
rah untuk mengungkap sejarah 
Sunda secara lebih kompre-
hensif. (**/tur)

*Penulis adalah Pegiat 
Sejarah dan Budaya di 

Jawa Barat 
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Galuh dan Babeh Ridwan
OPINI

Oleh:

DUDIH SUTRISMAN*

 Sekdisdik: Jangan Sampai 
Tak Bisa Menjawab saat 
Ditanya Masyarakat

BANDUNG- Sekretaris Dinas 
Pendidikan (Disdik) Provinsi 
Jawa Barat (Jabar), Wahyu 
Mijaya meminta seluruh Apa-
ratur Sipil Negara (ASN) Dis-
dik Jabar memahami seluruh 

program yang digulirkan 
Disdik Jabar. 

“Masyarakat tidak mau 
tahu Bapak/Ibu bekerja di 
bagian atau bidang apa. Me-
reka hanya tahu Bapak/Ibu 
bekerja di Disdik Jabar. Oleh 
karena itu, saya harap seluruh 
ASN Disdik Jabar mengeta-
hui seluruh program Disdik 
Jabar,” pinta Wahyu, saat apel 
pagi Hari Kesadaran Nasio-

nal di halaman Gedung Dis-
dik Jabar, Senin (17/2/) dilan-
sir dari disdik.jabarprov.go.id.

Apalagi, lanjutnya, untuk 
program-program besar yang 
akan dihadapi, seperti Ujian 
Nasional (UN), Penerimaan 
Peserta Didik Baru (PPDB) 
2020, dan dana Bantuan Ope-
rasional Sekolah (BOS).

“Jangan sampai saat kita 
ditanya oleh masyarakat, kita 

tidak bisa menjawab. Untuk 
itu, mari kita pelajari apa 
saja program-program Disdik 
Jabar agar kita bisa menjelas-
kannya saat masyarakat ber-
tanya. Karena, seluruh program 
kita berhubungan langsung 
dengan masyarakat,” jelasnya.

Berkaitan dengan informasi 
yang perlu diketahui dan harus 
disampaikan kepada masyara-
kat, Wahyu juga meminta seluruh 

ASN Disdik Jabar mem-fol-
low (mengikuti) semua media 
sosial (medsos) Disdik Jabar, 
seperti Instagram, Youtube, Fa-
cebook, Twitter, dan website.

“Seluruh program atau ke-
giatan Disdik Jabar semua 
disampaikan di medsos ter-
sebut. Untuk itu, saya menga-
jak seluruh ASN Disdik Jabar 
yang berjumlah 26 ribu ini 
mem-follow medsos Disdik 

Jabar,” ajaknya. 
Menurutnya, dengan mengik-

uti media sosial, semua akses 
informasi bisa diketahui. 
Seluruh program Disidk Jabar 
kata dia, diinformasikan mela-
lui medsos  tersebut. “Jadi, saya 
harap selain Bapak/Ibu mem-
follow medsod kita, ajak juga 
keluarga dan para siswa. Ter-
lebih, peserta didik di seluruh 
Jawa Barat mencapai 1,8 juta 

siswa,” ajaknya lagi. 
Oleh sebab itu, Wahyu ber-

harap, dengan mengetahui 
seluruh informasi yang disam-
paikan di medos, akan me-
mudahkan dan membuka 
pengetahuan seluruh ASN 
Disdik Jabar, tenaga pendidik, 
dan siswa mengenai program-
program yang tengah berlangs-
ung ataupun yang akan se-
gera digulirkan. (dsdkjbr/tur)

ASN Diminta Pahami Program Disdik Jabar
ISTIMEWA

PAHAMI PROGRAM: Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidikan Jawa Barat diminta pahami program-program Disdik Jabar khususnya yang diposting melalui media sosial.

BANDUNG-Guna menun-
jang program perlindungan 
hak-hak penyandang disa-
bilitas dan lanjut usia (lansia) 
di Jawa Barat (Jabar), Kemen-
terian Koordinator (Kemen-
ko) Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan 
(PMK) menggelar sosiali-
sasi bertajuk 

“Kebijakan dan Program 
Pemberdayaan Disabilitas dan 
Lanjut Usia Inklusif di Pro-
vinsi Jabar” di Hotel Arion 
Swiss-Belhotel Bandung, Se-
nin (17/2).

Asisten Deputi Bidang Pem-
berdayaan Disabilitas dan 
Lanjut Usia, Ade Rustama 
menjelaskan, kebijakan pem-
berdayaan disabilitas dan 
lanjut usia dalam setiap sek-
tor pembangunan perlu 
menjadi perhatian. Hal ter-

sebut kata dia, penting guna 
menciptakan kebijakan dan 
program yang mengandung 
energi serta sinergisme po-
sitif yang lebih besar bagi 
penyandang disabilitas dan 
lansia. 

“Ini juga untuk mengatasi 
tantangan yang semakin kom-
pleks guna mewadahi semua 
kepentingan,” kata Ade, ke-
marin.

Kebijakan pemerintah dalam 
pemenuhan hak disabilitas 
dan lansia, lanjut Ade, dapat 
diwujudkan secara bertahap. 
Yakni, perencanaan berbasis 
hak, kebijakan anggaran, har-
monisasi kebijakan, dan peny-
ediaan layanan publik yang 
mudah diakses.

 “Yang murah, cepat, dan 
tidak diskriminatif,” tandasnya.

Selain itu, sambung dia, saat 

ini kebijakan tersebut menjadi 
prioritas pemerintah pusat/
nasional. Hal ini harus didukung 
oleh pemerintah daerah mel-
alui kegiatan strategis daerah 
dan inovasi lainnya.

Ia berharap, para pemangku 
kebijakan mampu mewujud-
kan hak penyandang disabi-
litas sesuai Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Penyandang Disabilitas. Ya-
kni hak hidup, bebas stigma, 
privasi, pendidikan, keseha-
tan, aksesbilitas, pelayanan 
publik, kesejahteraan, terlin-
dung dari bencana, dan ter-
data.

“Perlu dukungan seluruh 
pihak, baik dukungan kebi-
jakan pemerintah maupun 
kontribusi aktif dari pemang-
ku kepentingan lainnya,” te-
gasnya.

Kepala Bidang (Kabid) 
Pendidikan Khusus Pendi-
dikan Layanan Khusus 
(PKPLK) Dinas Pendidikan 
(Disdik) Jabar, Nanang Nur-
wasid menyambut baik 
sosialisasi tersebut. Nanang 
menegaskan, pihaknya akan 
semakin meningkatkan pe-
layanan kepada masyarakat 
di bidang pendidikan bagi 
penyandang disabilitas. 

“Mereka harus dipenuhi 
hak-haknya. Mereka juga 
sama, perlu diberikan pe-
layanan maksimal,” tuturnya.

Selain itu, Nanang pun 
mendorong masyarakat agar 
bisa lebih memahami dan 
mengerti kondisi para 
penyandang disabilitas. Se-
hingga, tak ada lagi stigma 
negatif yang muncul di kha-
layak tentang penyandang 

disabilitas.
Sosialisasi ini dihadiri 

berbagai Organisasi Perang-
kat Daerah (OPD) yang 
programnya selaras dengan 
tema pembahasan. Selain 
Disdik Jabar, hadir juga 
perwakilan dari Dinas So-
sial Jabar, Badan Pendapa-
tan Daerah (Bapenda), 
Badan Perencanaan Pem-
bangunan Daerah (Bap-
peda), dan Badan Pusat 
Statistik Jabar.

Pemateri dalam kegiatan 
tersebut, di antaranya per-
wakilan dari Kementerian 
Pendidikan dan Kebuday-
aan yang membahas kebi-
jakan pendidikan khusus 
serta perwakilan Kemen-
terian Kesehatan membahas 
kebijakan kesehatan bagi 
lansia. (dsdkjbr/tur)

BANDUNG-Upaya mening-
katkan kualitas mutu pergu-
ruan tinggi diperlukan pen-
guatan kelembagaan, mulai 
dari organisasi, tata kerja, 
pelayanan prima, sampai 
akreditasi. Pernyataan itu 
disampaikan Rektor UIN SGD 
Bandung, Prof Mahmud, Se-
nin (17/2).

“Alhamdulillah, ini berkat 
dukungan dari semua pihak 
dan kerja kolektif di bawah 
Warek II yang terdiri dari 12 
orang itu Ortaker Warek IV, 

FEBI dan IO disetujui. Mudah-
mudahan dengan disetujuinya 
perubahan Ortaker ini diha-
rapkan dapat memberikan 
penguatan kelembagaan, se-
hingga menjadi modal utama 
menjadikan kampus yang ung-
gul, kompetitif menuju world 
class university (WCU),” uaja 
Mahmud, kemarin.

Ia menjelaskan, ikhtiar ini 
menjadi bagian penting dalam 
rangka penguatan kelemba-
gaan. Sambil menunggu Su-
rat Keputusan PMA, pihaknya 

kata dia, terus berusaha me-
ningkatkan kualitas, mutu, 
tata kelola, pelayanan terin-
tegrasi berbasis digital. Oleh 
karena itu, Mahmud mene-
rangkan, perangkat-perangkat 
yang mendukung atas pen-
guatkan kelembagaan men-
jadi penting dan harus dila-
kukan secara kolektif, seman-
gat bekerjasama untuk me-
majukan kampus.

“Alhamdulillah, saya sudah 
dihubungi pihak Kementrian 
bahwa Ortaker sudah ditan-

datangan. Saya patut bersyu-
kur dan mengucapkan terima 
kasih kepada civitas akade-
mika atas segala bantuan, 
dorongan doa supaya disetu-
jui,” paparnya.

Mahmud mengungkapkan, 
setelah menunggu hampir 
enam bulan lebih, kabar baik 
atas disetujuinya Ortaker 
Warek IV dan Dekan FEBI 
akhirnya turun. “Inilah buk-
ti dan keseriusan kami dalam 
melakukan kerja kerja konkrit 
agar Ortaker Warek IV dan 

FEBI segera turun,” ungkapnya.
Dalam perjalananya, peru-

bahan Ortaker Statuta men-
jadi sebuah keniscayaan atas 
dinamika, kebutuhan dan 
semangat zaman guna me-
ningkatkan kualitas mutu 
perguruan tinggi. Mulai dari 
PMA No 7 tahun 2013 tentang 
Ortaker UIN SGD Bandung, 
PMA No 77 tahun 2013 tentang 
Perubahan Statuta UIN SGD 
Bandung, sampai PMA No 14 
tahun 2015 tentang Statuta 
UIN SGD Bandung. (tur)

Unikom dan KBRI Vientiane 
Laos Jalin Kerja Sama 

BANDUNG - Program Studi Ilmu Hubungan Internasional 
Universitas Komputer Indonesia (Unikom) melakukan 
Momerandum of Understanding (MoU) dengan Kedutaan 
Besar Republik Indonesia (KBRI) Vientiane Laos di bidang 
pendidikan, sosial dan budaya, di Gedung Woderful 
Indonesia Center (WIC) Unikom, Rabu (12/2). 

 Duta Besar Pratito Soeharyo mengatakan, kerjasama 
tersebut bertujuan memajukan bidang pendidikan, sosial 
dan budaya, serta tingkatkan  peran negara dalam kancah 
hubungan internasional antara Laos dan Indonesia.

“Indonesia dan Laos memiliki keakraban tersendiri, 
bahakan kedua negara ini memiliki romantisme 
sejarah yang sama, bahkan Indonesia berperan penuh 
memerdekan Indonesia, saya harap program ini 
berkelanjutan,” kata Pratito.

Sementara itu, Ketua Prodi Ilmu Hubungan 
Internasional FISIP Unikom Dewi Triwahyuni 
menjelaskan,  pihaknya memilih Laos sebagai objek 
kerjasama dikarenakan Laos sebagai negara yang 
welcome. Di mana kata dia, setiap ada arahan selalu 
diterima oleh negara Laos apalagi mengenai kebijakan 
pendidikan. “Romantisme sejarah kedua negara memang 
ada, Laos selalu menerima masukan dari Indonesia, 
bahkan kita melihat Laos sangat berpotensi,”tambahnya.

Dewi optimis, Laos akan memberikan feedback bagi 
Indonesia, termasuk nilai tambah ekonomi. Hal itu 
menjadi perhitungan bagi Indonesia. “Yang diperlukan 
oleh Indonesia saat ini itu memberi bukan lagi 
menerima, Indonesia sudah memiliki bergaining 
position di ASEAN, Unikom sendiri bermaksud 
menggali potensi itu,”ungkapnya.

Dirinya mengakui, meskipun belum ada hitungan 
ekonomi karena harus ada riset mendalam, yang jelas 
UNIKOM sudah menginisiasi bahwa mempraktekan 
lebih konkret ketimbang jalan di tempat. Dengan MoU 
ini kata dia, pihaknya menyakini Unikom telah 
memiliki payung hukum supaya menambah skill dan 
experience diplomacy bagi mahasiswa.

“Skill dan pengalaman itu hanya ditemukan di 
lapangan, skill hanya bisa diasah di lapangan, dengan 
MoU ini juga ada implementasi magang oleh 
mahasiswa” pungkasnya. (mg2/tur)

Tingkatkan Perlindungan Hak Disabilitas dan LansiaKABAR KAMPUS

UIN SGD Bandung Siap Sambut World Class University
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Terkena Sanksi UEFA, 
Man City Ajukan Keadilan 

JAKARTA – Bak luka disiram air garam, berita 
larangan bermain di Liga Champions jelas membuat 
para fans terluka. Tensi antar para penggemar mulai 
meninggi. Sama halnya dengan para pengunjung 
Mary D’s Bar, sebuah kafe yang berada di seberang 
tribun selatan Etihad Stadiun, kandang Manchester 
City.

Beberapa menit setelah membuka kedai 
minumnya, sang pemilik, Mick Kehoe langsung 
memasang muka suram. Ini semua gara-gara berita 
di halaman depan Koran Harian The Evening. 
Headline koran terbesar di Manchester itu 
menuliskan bahwa City mendapat larangan tampil di 
Liga Champions untuk dua musim ke depan akibat 
manipulasi data keuangan. Tidak hanya Kahoe, apa 
yang disampaikan pasal pelanggaran oleh UEFA bagi 
mereka sebagai bentuk konspirasi.

”Banyak fans City merasa bahwa klub mereka 
menjadi kambing hitam kepentingan tim lain. Kami 
merasa ada sedikit kecemburuan, dugaan 
persekongkolan, karena UEFA punya cara untuk 
menjegal kami, ” ujar pria 62 tahun yang kedai 
minumnya paling dekat dengan Stadion Etihad 
kepada The Guardian, Minggu (16/2).

Bagi Kahoe, para tim Premier League merasa 
cemburu atas keberhasilan Man City membangun 
klubnya. Selain memiliki pemain bintang, hampir 
setiap pertandingan, para penonton di Etihad 
membeludak. Ia mengakui, sejak Etihad Stadium 
selesai dibangun, kedai minumnya dipenuhi oleh 
1.200 fans. Mereka yang datang karena ketiadaan 
kursi di stadion. 

”Banyak dari mereka (fans City) mendambakan 
klubnya bisa mengangkat trofi Liga Champions 
dalam waktu tiga bulan ke depan,” kata Kahoe.

Menurutnya, keputusan UEFA belum bulat. 
Manchester City masih bisa mengajukan banding di 
ke Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional 
(CAS). Namun, yang lebih beratnya, City dikabarkan 
terancam kehilangan gelar Liga Inggris musim 
2013/2014. Itu pun akibat regulasi Financial Fair Play 
(FFP) oleh Konfederasi Sepak Bola Eropa (UEFA).

Dia menjelaskan, pihak Premier League dalam 
waktu dekat akan melakukan investigasi. 
Sebelumnya, The Citizens dihukum UEFA larangan 
tampil di Liga Champions selama dua musim dan 
denda 30 juta poundsterling. Itu semua berawal dari 
laporan Football Leaks Rui Pinto dan jaringannya 
yang membocorkan adanya praktek gelap di tubuh 
para klub besar Eropa. 

Bocoran dari Football Leaks yang diperkuat 
penyelidikan Badan Kontrol Keuangan Klub-klub 
UEFA (CFCB) menyebutkan, City telah 
menggelembungkan pemasukan sponsor di dalam 
neraca keuangan mereka dan informasi titik impas 
yang diserahkan ke UEFA antara 2012 dan 2016. 

Bagi CFCB, ini adalah pelanggaran berat. Dilansir 
dari Daily Mail, gelar musim 2013/2014 yang direbut 
Man City memiliki peluang paling besar untuk 
dicabut jika dinyatakan bersalah. Alhasil, hukuman 
dari FFP adalah sanksi pengurangan poin. Pada 
musim 2013/2014 Man City menjadi juara Liga 
Inggris dengan keunggulan dua poin atas Liverpool. 
Jika itu benar, gelar akan diberikan kepada Liverpool.

Dalam pernyataan resminya, Man City akan 
berjuang di ranah pengadilan. Ia menyebut kasus ini 
adalah rekayasa UEFA untuk menjegal para klub 
kaya. ”Sederhananya, ini adalah kasus yang dibuat 
oleh UEFA, dituntut mereka dan mereka pula yang 
mengadilimya. Kami masih punya kesempatan 
untuk mengejar mencari keadilan yang tentunya 
tidak memihak. Lewar Pengadilan Arbitrase untuk 
Olahraga disanalah kami bisa mendapatkan apa 
yang kami inginkan,” demikian bunyi pernyataan 
resmi City. (fin/tgr/rus)

SUDUT LAPANGAN

ISTIMEWA

BERKOMUNIKASI: Beberapa pemain City terlihat emosi saat 
mengetahui klubnya dinyatakan bersalah dan diberikan Sanksi.

Main di Tempat Netral 
Persebaya Makin Garang 

JAKARTA – Laga kontra 
Arema FC seharusnya jadi 
ujian mental sesungguhnya 
bagi skuad Persebaya, sebelum 
bertanding di kompetisi res-
mi musim 2020. Sebab, awal-
nya, laga itu akan dihelat di 
kandang Arema FC. Yakni, 
Stadion Kanjuruhan, Kabu-
paten Malang.

Namun, hal itu urung ter-
jadi. Sebab, venue laga babak 
semifinal Piala Gubernur 
Jatim (PGJ) 2020 akhirnya 
dipindah. Karena alasan kea-
manan, pertandingan bakal 
digelar di Stadion Soeprijadi, 
Kota Blitar (18/2). Laga itu 
juga berstatus tanpa penonton. 

Menurutnya, bagi Persebaya 
kondisi tersebut menguntung-

kan. Apalagi, Green Force 
adalah tim yang sudah sang-
at terbiasa bermain di tempat 
netral. Di Piala Indonesia 
2018–2019 saja, Persebaya 
main dua kali bermain di 
tempat netral. Saat melawan 
PSBK Blitar dan Persinga 
Ngawi. Dua laga itu dihelat di 
Stadion Bumimoro AAL, Su-
rabaya.

Dalam dua laga tersebut, 
Persebaya selalu menang be-
sar. Menggasak PSBK 14-0 dan 
menang 8-0 atas Persinga. 
Nah, kebetulan, laga pemun-
gkas Persebaya di tempat 
netral terjadi kala bersua Singo 
Edan –julukan Arema FC– 12 
Desember tahun lalu. Dalam 
laga di Stadion Batakan, Ba-
likpapan, itu Green Force 
mampu menggulung Arema 
FC dengan skor skor 4-1.

Meski begitu, pelatih Perse-

baya Aji Santoso tak mau 
berpatokan pada statistik itu. 
”Apalagi, komposisi pemain 
dan pelatih Arema FC kan 
sekarang beda dengan musim 
lalu,” kata Aji kepada Jawa Pos. 

Dia menjelaskan, saat ini 
pelatih Arema FC adalah Ma-
rio Gomez. Kebetulan, sepan-
jang musim lalu, Aji belum 
pernah bertemu dengan pe-
latih dari Argentina tersebut. 
Karena itu, Aji yakin bahwa 
laga yang mempertemukan 
kedua tim bakal sangat seru. 

”Saya ingin menunjukkan 
yang terbaik dalam laga me-
lawan Arema FC meski masih 
di pramusim,” katanya.

Lenih lanjut, Ia menyang 
kekuatan Skuad green force 
tak bisa tampil full team. Dua 
pemain asingnya dipastikan 
absen. Aryn Williams men-
galami cedera di bagian eng-

kel dalam laga kontra Ma-
dura United (14/2). ”Seti-
daknya butuh satu pekan 
bagi Aryn untuk sembuh,” 
akunya.

Selain itu, Mahmoud Eid 
belum fit. Pemain berpaspor 
Palestina itu masih dibekap 
cedera hamstring. Belum 
lagi Irfan Jaya yang masih 
kurang fit. Untung, Irfan sem-
pat ikut berlatih ringan di 
lapangan Polda Jatim kema-
rin pagi. ”Saya akan lihat 
sampai besok kondisinya 
seperti apa,” tuturnya. 

Untung, ada pemain yang 
mulai pulih dari cedera. Nasir 
yang sebelumnya mengeluhkan 
hamstring kini sudah fit. ”Sudah 
90 persen. Sudah nggak ter-
lalu sakit. Saya siap kalau ditu-
runkan lawan Arema FC,” kata 
pemain dari Tuban tersebut. 

Artinya, kemungkinan Nasir 

untuk turun cukup besar. 
Apalagi, posisi bek sayap ha-
nya menyisakan Abu Rizal dan 
Nasir. Rachmat Irianto dan 
Koko Ari Araya absen lantaran 
bergabung dengan timnas.

Bagi Nasir, laga kontra Are-
ma FC sangat istimewa. Selain 
bakal melakoni debut, dia akan 
melawan mantan timnya. 
Musim lalu pemain 24 tahun 
itu memang masih berseragam 
Singo Edan. Apalagi, dia akan 
bertemu teman karibnya, 
Ridwan Tawainella.

 ”Saya masih sering komu-
nikasi dengan Ridwan. Saya 
sangat akrab karena dia teman 
satu kamar waktu di Arema 
dulu. Tapi, Nasir memastikan 
bakal menepikan nostalgia. 
Kalau saya dikasih kesempatan 
debut lawan Arema, saya akan 
maksimalkan kesempatan itu,” 
pungkasnya. (jpc/rus)

Laga Uji Mental Pemain
ISTIMEWA

MEMPERSIAPKAN PEMAIN: Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso (tengah) memberikan arahan kepada anak didiknya, hal itu sebagai persiapan kekuatan pemain jelang laga kontra Arema FC.

JAKARTA – Keberhasilan 
tim putra Indonesia menjadi 
juara Badminton Asia Team 
Championships atau BATC 
2020 di Filipina, menjadi mo-
dal penting buat Anthony 
Sinisuka Ginting dan kawan-
kawan ke Piala Thomas 2020 
di Denmark, Mei nanti.

Chef de Mission tim Indo-
nesia, Achmad Budiharto 
mengatakan, kemenangan di 
BATC 2020 bukanlah tujuan 
utama tim yang berangkat ke 
Manila, tetapi merebut Piala 
Thomas menjadi prioritas 
utama. 

Tim putra tak boleh terlena 
dengan kemenangan ini, 
perlu diingat juga, bahwa be-
berapa tim tak turun dengan 
pemain terbaiknya seperti 
Jepang dan India. Tiongkok 
pun kali ini harus absen.

Namun, banyak pelajaran 
berharga dan pengalaman 
yang diambil dari kejuaraan 
yang berlangsung di Rizal 
Memorial Coliseum ini. Per-
juangan para atlet pun perlu 
diapresiasi. ”Alhamdulillah 
kami bisa pertahankan gelar 
untuk ketiga kalinya, kami 
patut bersyukur, tim telah 
berjuang luar biasa. Namun, 
kami tidak bisa berpuas diri, 

target utama kami adalah 
Piala Thomas, kami mau 
bawa kembali Piala Thomas 
yang sudah cukup lama tidak 
ke Indonesia,” kata Budihar-
to kepada Badminton Indo-
nesia. 

Menurutnya, Terakhir kali 
Indonesia menjadi juara Pi-
ala Thomas ialah pada 2002, 
saat ajang digelar di Guangz-
hou, Tiongkok. Saat itu skuad 
masih dihuni Hendrawan, 
Taufik Hidayat hingga Chandra 
Wijaya/Sigit Budiharto. 

Dia mengatakan, setelah 
BATC 2020, tim harus segera 

mengevaluasi penampilan 
masing-masing dan kembali 
mempersiapkan diri untuk 
Piala Thomas dan turnamen 
lainnya.

”Perlu dievaluasi lagi bagai-
mana mengatasi pressure un-
tuk tampil normal. Ini jadi PR 
bagi kami semua, termasuk 
para pelatih, bagaimana meng-
kondisikan tim dengan baik 
supaya nanti pada waktunnya 
dapat hasil yang terbaik,” je-
lasnya. 

Manajer Tim Indonesia, 
Susy Susanti memandang 
bahwa jika melihat kekuatan 
tim putra, Indonesia berpel-
uang besar untuk merebut 
Piala Thomas tahun ini. ”Ha-
rus optimistis di Piala Thomas, 
ini kesempatan baik buat 
kami. Kami harus lebih mem-
persiapkan diri lagi, kami 
berharap sekali bisa mengem-
balikan Piala Thomas ke In-
donesia,” ujar Susy.

Sekadar catatan, saat tim 
putra menjadi Raja Asia di 
BATC edisi pertama pada 
2016, Indonesia gagal men-
jadi juara di Piala Thomas. 
Begitu juga saat kampiun 
BATC edisi kedua pada 2018, 
trofi Thomas Cup juga me-
layang. (bi/jpnn/rus)

Juara BATC 2020, Saatnya 
Meraih Prestasi di Piala Thomas 

ISTIMEWA

MEMBANGGAKAN: Tim putra Indonesia kembali mengukir sejarah Asia dengan berhasil 
mejadi juara di Badminton Asia Team Championships (BATC) 2020. 

Harus optimistis 
di Piala Thomas, 
ini kesempatan 
baik buat kami. 

Kami harus lebih 
mempersiapkan 

diri lagi, kami 
berharap 

sekali bisa 
mengembalikan 
Piala Thomas ke 

Indonesia.”

Susy Susanti 
Manajer Tim Indonesia

JAKARTA – Gelandang 
Adrien Rabiot dan Aaron 
Ramsey akan ditawarkan Ju-
ventus ke Manchester United 
untuk merekrut mantan pe-
main mereka Paul Pogba 
pada bursa musim panas 
mendatang, menurut sejum-
lah laporan yang dikutip 
Metro.

”Ia ingin kembali, karena 
Italia seperti rumah kedua 
baginya. Saya berbicara ten-
tang banyak hal dengan Ned-
ved, ya, termasuk Paul,” kata 
Raiola dilansir Metro pada 
Minggu (16/2).

Raiola mengatakan, United 
diperkirakan akan melepaskan 
pemain termahalnya itu se-
telah musim ini Pogba lebih 
sering berkutat dengan ce-
dera. Hubungan antara Pog-
ba dengan klub Inggris terse-
but, semakin renggang setelah 
sang pemain menyatakan 
keinginannya untuk hengkang 
dari Old Trafford pada musim 
lalu.

Menurut media Italia La 
Gazzetta dello Sport, Agen 
Pogba (Mino Raiola) dikabar-

kan sudah berkomunikasi 
dengan Juventus demi me-
mulangkan kliennya ke Turin. 
Pogba meninggalkan United 
untuk bergabung dengan Ju-
ventus pada 2012 sebelum 
memutuskan meninggalkan 
klub Italia itu dan kembali ke 
Old Trafford pada 2016.

Juventus berencana untuk 
menyodorkan dua pemainnya 
demi memuluskan transfer 
juara Piala Dunia 2018 tersebut. 
Rabiot dan Ramsey baru ber-
gabung dengan Juventus di 
bursa transfer musim panas 
lalu, tetapi kesulitan menda-
patkan waktu bermain reguler.

Sebelumnya, United pernah 
dikaitkan dengan kedua ge-
landang tersebut sebelum 
mereka menandatangani 
kontrak untuk Juventus dan 
hal tersebut akan dimanfaat-
kan klub Serie A itu dalam 
mengamankan Pogba.

Juventus dikabarkan akan 
menawarkan 125 juta pound-
sterling (sekitar Rp2,31 triliun), 
termasuk gaji dan Raiola 
mengklaim kliennya ingin 
kembali ke Italia. (ful/fin/rus)

Ambil Pogba, Juventus 
Siap Tukar Pemain

JAKARTA – Bursa transfer 
musim panas 2020 memang 
belum dibuka, namun Man-
chester United sudah menda-
patkan dukungan yang besar 
untuk memboyong pemain 
anyar ke Old Trafford untuk 
musim depan.

Kepala Eksekutif klub Man-
chester United, Ed Woodward 
dikabarkan menyetujui ren-
cana sang manajer Ole Gun-
nar Solskjaer untuk memboy-
ong bintang Olympique Lyon, 
Moussa Dembele.

Tak tanggung-tanggung, 
United bahkan menyiapkan 
dana sebesar 60 juta Poun-
sterling atau setara Rp1,07 
triliun demi mendapatkan 
tanda tangan pemain berpas-

por Prancis tersebut.
Menurut laporan media se-

tempat, langkah United untuk 
mendapatkan Dembele dinilai 
cukup terbuka mengingat pihak 
Lyon sendiri telah mengizin-
kan para pemain mereka yang 
ingin pindah pada musim panas 
2020.

“Kami sudah memiliki se-
jumlah tawaran untuk pemain 
untuk musim panas,” kata 
Presiden klub Lyon, Jean-
Michel Aulas seperti dikutip 
dari Fox Sports Asia.

Di musim ini, Dembele 
merupakan pemain yang 
cukup produktif dengan 
sumbangan 13 gol dan 1 as-
sist dalam 23 pertandingan 
di Liga Prancis 2019-2020. 

”Kami menjual para pemain 
yang ingin pergi ke tempat 

yang mereka inginkan,” pung-
kasnya.(dbs/fin/rus)

Lyon Tanggapi Isu Kepindahan Dembele
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MUSIM TRANSFER: Lyon membuat pernyataan tegas terkait isu 
perpindahannya Moussa Dembele pada musim panas awal tahun 2020. 
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SERANGAN BERBAHAYA: Serangan Persib Bandung semakin berbahaya, ini terbukti setelah memenangkan enam laga uji coba secara beruntun.   

SURABAYA-Kemenangan 
skuad putra Honda DBL In-
donesia All-Star 2019 atas 
UNAIR di scrimmage pertama 
tidak membuat mereka besar 
kepala. Coach Dhimaz Anis 
meminta mereka 
untuk menge-
r a h k a n 
seluruh en-
ergi di scrim-
mage mela-
wan Louv-
r e , 

Minggu (16/2) sore.
“Secara keseluruhan seman-

gat mereka sudah 200 persen. 
Persiapan untuk scrimmage 
nanti sore, saya minta mereka 
untuk lebih enerjik mainnya. 
Lebih total,” kata Coach Dhi-

maz ketika ditemui usai 
latihan pagi di Sport 
Centre, Surabaya.

Tentu Louvre akan 
menjadi lawan yang 
tak mudah bagi para 

pemain All-Star melihat 
torehan positif yang terus 

mereka capai di liga IBL. 
Untuk itu, Dhimas Anis dan 

Cahyandri sebagai pelatih tim 
putra akan memperbaiki ke-
ku-

rangan yang terjadi pada scrim-
mage game pertama, Jumat 
(14/2). “Para pemain masih 
punya masalah dalam hal 
percaya diri terutama pada 
bigmannya. Mereka masih 
sedikit ragu-ragu melakukan 
finishing. Hal lainnya adalah 
soal transisi serangan yang 
menurut saya masih kurang 
efektif,” ujar coach Dhimas.

Mereka juga mencoba me-
nambah variasi serangan yang 
bisa digunakan saat bertanding 
nanti agar tidak monoton. 
Namun sayang, skuad putra 
All-Star harus menerima ke-
kalahannya dari Louvre. 

Walapun permainan putra 
All-Star bahkan sempat men-
dominasi di kuarter pertama. 

Serangan yang dibangun 
oleh Andreas Bonfil 

membuat mereka 
unggul lebih dulu. 

Tak hanya small man, 
para big man All-Star 
juga berperan pen-
ting saat menjebol 

paint area Louvre. 
Mereka berhasil ung-

gul 18-12 di kuarter per-
tama.
Memasuki kuarter kedua, 

giliran Louvre yang berbalik 
menggempur pertahanan 
All-Star. Dengan memanfaat-
kan para pemain forward 

seperti Kevin Moses, mereka 
sukses membalikkan keada-
an dan unggul 38-25. Permai-
nan Louvre semakin mendo-
minasi di kuarter ketiga. 
Mereka menambah perolehan 
poin dengan cepat lewat 
para shooter yang tajam.

Meski begitu, skuad 
All-star tak tinggal 
diam. Mereka juga 
memberikan per-
lawanan sengit 
melalui pene-
trasi serta temba-
kan tajam dari 
luar garis three point. 
Salah satunya melalui dua 
kali tembakan three point yang 
dilesatkan Fernando Ma-
nansang di kuarter empat. Hal 
ini pun membuat teman-
temannya semakin seman-
gat mengejar ketertinggalan. 

Sayang, hingga akhir kuar-
ter empat, Aofar Hedyan dan 
teman-temannya belum 
mampu membalikkan keada-
an. Skuad All-Star harus 
puas dengan hasil 60-82 pada 
hari ini. Fernando Manansang 
kembali menjadi top scorer 
tim dengan 14 poin. Disusul 
oleh Andreas Bonfil yang 
mencetak 13 poin. Sedangkan 
dari kubu Louvre Surabaya, 
poin terbanyak diciptakan 
oleh Dio Tirta dengan 23 poin.

Meski mengalami kekalahan 
kali ini, coach Dhimas Anies 
tetap merasa bangga pada 
timnya. “Anak-anak sudah 
bermain dengan bagus me-
reka bisa all out di pertan-
dingan hari ini. Hanya saja 
tadi saya mencoba beberapa 

komposisi tim 
yang tak pernah 
diterapkan sebe-

lumnya. Hal ini ber-
tujuan agar se-
muanya dapat 
minute play yang 

sama,” ujarnya.
Sama halnya dengan 

coach Dhimas, pelatih 
Louvre Surabaya, Andika 
Saputra juga memberikan 
apresiasi untuk tim putra 
DBL All-Star. “Mereka me-
miliki kualitas fundamental 
yang bagus di usianya yang 
masih muda. Akan tetapi 
saya merasa chemistry ber-
main harus ditingkatkan 
lagi,” tuturnya.

Tak hanya soal scrimmage, ia 
pun membagi teknik-teknik 
yang bakal dikencangkan saat 
skuad putra All-Star berlaga di 
Amerika Serikat. “Yang perlu 
latihan itu defense, karena kita 
baru pertemuan defense dua 
kali. Belum solid defense-nya. 
Jadi itu sih yang perlu ditam-
bahin,” ucapnya. (*)

Lawan Louvre, Skuad Diminta Kerahkan Energi Penuh

Coach Dhimaz Fokus Poin Saat Putra All-Star Berlaga di Amerika
BLOCK: Pemain 

asal SMA St. Louis 1 
Surabaya Marcellino 

Bonfilio terlihat 
berusaha melewati 

block dari lawannya.

SENGIT: Mario Davidson, pemain Honda DBL Indonesia All-Star 2019 asal SMA Karangturi Semarang saat berusaha 
melakukan shooting di antara penjagaan ketat pemain Louvre.

Jelang Liga, Persiapan 
Lerbih Dimatangkan

BANDUNG-Kinerja Persib 
setelah melakukan persiapan 
lebih dari sebulan dalam 
masa pramusim membuat 
Robert Rene Alberts terse-
nyum. Ia senang dengan apa 
perkembangan dari pemain 
seiring berjalannya hari. 
Terbaru, Persib kembali 
meraih kemenangan mela-
wan PSS dengan skor 2-0. 

Dengan ini, Persib semakin 
tangguh dan tak terkalahkan 
dalam enam kali uji coba. 
Namun menurutnya Persib 
masih akan bersiap di sisa 
masa preseason.

“Sleman juga tim yang 
bersiap. Jadi saya pikir kon-
disinya kami sudah mele-
wati pramusim dengan baik, 
bisa bermain dengan tempo 
yang lebih tinggi tapi kami 
masih punya dua pekan 
untuk bisa terus mematan-
gkan itu,” terang Robert di 

Stadion Sultan Agung, Senin 
(17/2) dilansir dari sima-
maung.com.

Baginya Persib masih bisa 
lebih ditingkatkan atau dima-
tangkan lagi permainannya 
di saat kompetisi bergulir 
sekitar dua pekan ke depan. 
Menurutnya Maung Bandung 
akan semakin berbahaya da-
lam menyerang dan juga ber-
tahan. Seperti di laga tadi 
timnya bisa mencetak dua gol 
di babak pertama dan solid 
di pertahanan.

“Mengasah dalam latihan 
dengan intensif, bagaimana 
pergerakan bola di dalam 
pertandingan dan kami juga 
bisa bermain stabil selama 90 
menit. Tidak kemasukan aki-
bat pergerakan yang salah. 
Seperti hari ini kami bisa me-
mimpin dua gol pada babak 
pertama, itu salah satu tujuan 
kami” jelas dia.

Setelah menungguli lawan-
nya di babak pertama, Robert 
meminta pasukannya untuk 
menurunkan tensi permainan. 

Tujuannya tentu untuk mem-
buat Persib lebih solid di lini 
belakang dan gawang tidak 
kemasukan. Hasilnya jitu lan-
taran PSS sama sekali tidak 
mampu mengoyak jala Teja 
Paku Alam. 

“Di babak kedua kami 
mengerti bagaimana untuk 
mempertahankan keunggulan 
ini, jadi kami melakukan per-
siapan yang detail untuk men-
ghadapi liga musim ini dan 
mendapat jawaban positif di 
hari ini,” tutupnya. (bbs/tur)

Serangan Persib Semakin Berbahaya

Eduardo Perez Jawab Santai 
Kekalahan PSS dari Persib

YOGYAKARTA-PS Sleman harus mengakui 
keunggulan Persib Bandung 0-2, pada pertandingan 
uji coba yang berlangsung di Stadion Sultan Agung, 
Bantul, DIY, Senin (17/2) sore.

Pelatih tim Elang Jawa, Eduardo Perez tak mau 
ambil pusing dari kekalahan timnya. Ia mengatakan 
pramusim bukan tentang hasil akhir, tapi bagaimana 
ia bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan skuat 
yang dimilikinya.

“Laga uji coba ini seperti laga persahabatan bagi 
kita, kita ingin menguji dan tentu kita sedang di jalan 
kita untuk mempersiapkan tim untuk Liga 1. Tapi di 
pramusim yang terpenting adalah menganalisa, 
mempebaiki kesalahan agar bisa bermain dengan 
baik di Liga 1 nanti,” kata Perez, dilansir dari 
republikbobotoh.com.

Meski begitu, Perez senang anak asuhnya bisa 
mendominasi pertandingan tadi. Menurutnya, 
kekurangan yang harus diperbaiki timnya adalah 
soal finishing touch dan koordinasi lini pertahanan.

“Saya ulang, ini adalah laga uji coba, kadang-
kadang kita bermain baik, tapi kadang kita butuh 
mengembangkan permainan. Hari ini kita kalah, 
tidak apa-apa. Karena bagi saya pramusim untuk tes 
pemain dan memperbaiki segala hal,”

“Kadang kita butuh perbaikan dan saya pikir hari 
ini kami bisa mengontrol game,” tuntasnya. (bbs/
tur)

SUDUT LAPANGAN
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TANGGAPI SANTAI: Pelatih PS Sleman, Eduardo Perez, menanggapi 
santai saat tim asuhnya dikalahkan Persib dengan skor 2-0 dalam 
laga uji coba di Stadion Sultan Agung, Bantul, DIY, Senin (17/2) sore.


