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Translokasi Harimau Sumatera dari Muara Enim

Enim Tempuh Perjalanan Ratusan Kilometer tanpa Bius

Kiai Migas
DARI Lombok saya langsung ke Tebu Ireng, 

Jombang. Kemarin. Itu sudah hari ketiga sejak KH 
Salahuddin Wahid meninggal dunia di Jakarta.

Di gerbang pondok pesantren itu saya disambut 
Gus Irfan. Beliau adalah salah 

satu dari 12 cucu KH Hasyim 
Asy’ari yang masih ada. KH 

Hasyim Asy’ari adalah 
pendiri Tebu Ireng. 
Beliaulah ayah Menteri 
Agama KH Wahid 
Hasyim. Beliaulah kakek 
Presiden Abdurrahman 
Wahid.

”Mungkin karena sudah 
empat bulan tidak ketemu 
sehingga DI’s Way menulis 
cucu Kiai Hasyim Asy’ari 
sudah habis. Saya tertawa,” 
ujar Gus Irfan.

Oleh: Dahlan Iskan

SELEBRITI

Seekor harimau sumatera masuk perangkap. Ia 
dicurigai sebagai penerkam sejumlah warga Muara 

Enim, Lampung, meski masih perlu waktu untuk 
membuktikannya. Si kucing besar itu dibawa untuk 

direhabilitasi sebelum siap dilepasliarkan.

JAKARTA – Pemerintah ma-
sih memikirkan dan mencari 
pulau-pulau kosong guna pen-
anganan virus-virus menular. 
Di daerah itu nantinya akan 
dibangun, rumah sakit, labo-
raturium dan pusat karantina.

”Kita akan cari satu tempat 
kosong, kita punya ribuan pulau 
yang masih kosong. Rencana 
akan dipilih satu khusus untuk 

rumah sakit, bukan hanya un-
tuk kasus Corona. Presiden 
minta yang jangka panjang 
disiapkan RS khusus yang men-
angani virus-virus menular,” 
papar Menteri Koordinator 
Bidang Politik, Hukum, dan 
Keamanan Mahfud MD Mah-
fud di Kantor Staf Presiden (KSP) 
Jakarta, Kamis (6/2).

Pemerintah Cari Pulau Kosong

SAHRUL YUNIZAR/JAWA POS

PENYELAMATAN HARIMAU: Harimau sumatera Enim dibawa ke 
TWNC, Pesisir Barat, Lampung, dengan menggunakan Cassa.

 Baca Kiai... Hal 2

SAHRUL YUNIZAR, Pesisir Barat, Jawa Pos

 Baca Pemerintah:... Hal 2

mengintip muatannya. Ter-
bungkus perangkap besi, 
berbalut rapat terpal hitam. 
Isinya: harimau sumatera.

Ipen tahu tugasnya. Dia akan 
mengawal translokasi harimau 
yang disepakati bersama di-
panggil Enim itu ke Taman 
Nasional Bukit Barisan Sela-
tan (TNBBS). Tepatnya ke 
Tambling Wildlife Nature 
Conservation (TWNC) di wi-
layah Pesisir Barat, Lampung.

Beberapa waktu terakhir 
sejumlah warga Muara Enim, 
Sumatera Selatan (Sumsel), 

diterkam harimau. Di antara 
mereka, ada yang meninggal. 
Berbulan-bulan penerkamnya 
dicari. Apakah Enim? Ipen 
belum berani memastikan. Per-
lu waktu untuk menjawabnya.

Dengan perlahan Ipen meng-
angkat terpal bagian bawah 
untuk mengintip kondisi bi-
natang yang masuk kategori 
terancam punah oleh lemba-
ga konservasi dunia IUCN itu. 
Loreng khas harimau suma-
tera tampak. ”Kakinya,” kata 
dia sambil menunjuk.

BERTOLAK dari Jakarta Ra-
bu (22/1) pagi, Ipen mendarat 
di Bandara Internasional Raden 
Inten II, Lampung, pukul 07.30. 
Bersama paramedis Taman 
Safari Indonesia Agung Dwi 

Wijaya, keeper harimau suma-
tera itu masuk area VIP. 

Mereka lalu menghampiri 
mobil pikap Polisi Kehutanan 
Indonesia yang diparkir sejak 
dini hari. Pelan-pelan Ipen 

Jangan Main-Main 
Soal WNI eks ISIS

 Baca Enim... Hal 2

Jadi Perpisahan 
Trilogi Film Dilan

JAKARTA – Rumah produksi Max Pictures 
mengadakan acara perpisahan menjelang 
penayangan film Milea: Suara dari Dilan. Di episode 
terakhir trilogi Dilan ini akan digelar Parade Milea 
yang diselenggarakan di Jakarta, Depok, Tangerang, 
dan Bekasi, pada 8 Februari nanti.

Acara perpisahan ini akan digelar mewah. Para 
pemain akan berkeliling Jadetabek menggunakan 8 bus 
berstiker poster film Milea: Suara dari Dilan. Selain itu, 
rombongan juga diramaikan dengan berbagai hiburan.

Di setiap lokasi yang disinggahi, para pemain 
akan ikut serta dalam prosesi pelepasan seribu 
balon dan merpati.

”Sebuah perayaan yang luar biasa pastinya. 
Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar, dan 
sesuai dengan apa yang diharapkan,” kata pemeran 
Dilan, Iqbaal Ramadhan.

Pemeran Milea, Vanesha Prescilla mengaku senang 
bakal ikut serta dalam parade tersebut. “Senang bisa 
ketemu teman- teman secara langsung 
dari dekat. Enggak sabar banget,” 
ujarnya.

Dia pun berharap 
antusiasme warga Jakarta, 
Bekasi, Tangerang dan 
Depok sama seperti promo 
keliling Dilan sebelumnya di 

Bandung.
”Ini pasti seru, 
tahun lalu film Dilan 

pernah juga bikin 
promo keliling 
Bandung dan 
disambut 
antusias oleh 

warga Bandung,” 
pungkasnya.
Film Milea: Suara 

Dari Dilan akan 
tayang serentak di 

seluruh bioskop 
tanah air pada 13 

Februari 2020. Selain 
Iqbaal dan Vanesha, 
film ini juga 
diperankan oleh 
Yuriko Angeline, 
Debo Andryos, 
Gusti Rayhan, Zulfa 

Maharani, Adhisty 
Zara, dan Refal Hadi. 
(mg7/jpnn/rie)

Pulaunya masih 
dicari”

MAHFUD MD 
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, 

dan Keamanan 

ISTIMEWA

GALIAN TAMPOMAS: Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum didampingi Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan melakukan inspeksi mendadak 
di kawasan Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang, Minggu (2/2) lalu. Uu ditugaskan Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk mengawasi izin tambang.

Uu Pelototi Galian C
Pengawasan dan Izin di 
Daerah Masih Lemah 

BANDUNG – Dinas Energi 
dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM) Jawa Barat menca-
tat, ada 417 tambang ilegal 
di Jawa Barat. Angka tambang 

ilegal itu didominasi oleh 
kegiatan pertambangan pa-
sir atau galian C.

Meski demikian, Kepala 
Bidang Pertambangan Dinas 
ESDM Tubagus Nugraha me-
negaskan, jumlah tersebut 
belum update. Ada kemungki-
nan jumlah tambang ilegal di 

Jawa Barat terus bertambah.
”Kemarin masih ada 417 

(tambang ilegal) kita akan 
update lagi datanya bulan ini. 
Rencananya bulan ini akan 
jadi bulan pembinaan bagi 
para penambang tak berizin,” 
kata Tubagus di Jabar Punya 
Informasi (Japri) di Gedung 

Sate, Kamis (6/2)
Menurut Tubagus, men-

jamurnya tambang ilegal di 
wilayah Jawa Barat berdamp-
ak pada sejumlah kerusakan 
lingkungan di sekitar tambang. 
Selain kerusakan lingkungan, 
pertambangan tak berizin 
juga berdampak pada pen-

curian kekayaan negara.
”Pertama, kita gak bisa memi-

tigasi risiko terhadap kecelakaan 
tambang ataupun kerusakan 
lingkungan. Yang kedua, ada 
kehilangan pencurian terhadap 
kekayaan negara dengan tidak 
membayar pajak,” ucapnya. 

ISTIMEWA 

LANGSUNG DINETRALISIR: Sejumlah petugas menyemprotkan cairan pembersih kepada ratusan 
WNI yang turun dari pesawat Batik Air usai dievakuasi dari Wuhan, Tiongkok, beberapa waktu lalu. 

JAKARTA – Rencana pemu-
langan 660 warga negara In-
donesia bekas anggota ISIS 
terus menuai polemik. Sebab, 
banyak yang mengangap ke-
jahatan yang dilakukan kelom-
pok ISIS adalah sudah sang-
at luar biasa dan identik den-
gan terorisme.

Ketua Fraksi Nasdem di DPR 
Ahmad Ali mengatakan, pe-
merintah tak boleh gegabah 
dalam mengambil keputusan 
pemulangan WNI eks ISIS itu. 
Butuh kecermatan dan per-
timbangan mendalam.

”Harus dipertimbangan se-
munya dan perlu kajian seca-
ra mendalam, agar tidak jadi 
masalah di kemudian hari,” 
kata Ahmad Ali di Kantor DPP 
NasDem, Gondangdia, Jakarta 
Pusat, kemarin (6/2).

Menurut Ali, ideologi ISIS 
yang identik dengan terorisme 
sudah merasuki pengikutnya. 

Dia khawatir, seteleh nanti 
mereka pulang, maka akan 
menjadi masalah. ”Bukan 
tidak mungkin nantinya akan 
sangat mengancam keamanan 
negara, jadi jangan main-main 
dan ambil risiko,” ujar Wa-
ketum Partai NasDem ini.

Meskipun demikian, adanya 
pertimbangan kemanusiaan 
harus diperhatikan karena ada 
juga WNI yang masuk ISIS 
karena ditipu janji.

”Ada juga yang tidak tahu teta-
pi pergi karena diiming-imingi 
kehidupan yang lebih baik. Ada 
yang juga ikut keluarganya ke 
Timur Tengah,” tuturnya.

Sementara itu, Guru Besar 
Hukum Internasional Universi-
tas Indonesia (UI) Hikmahanto 
Juwana, menyebutkan ratusan 
WNI yang tergabung dalam ISIS 
(eks-ISIS) sudah kehilangan 
kewarganegaraan Indonesianya.

 Baca Uu... Hal 2

 Baca Jangan:... Hal 2



Pada akhirnya, lanjut dia, 
bakal terjadi pelanggaran-pe-
langgaran hak-hak masyarakat 
lokal ataupun penyerobotan 
lahan. ”Kedua bahwa secara 
luasan atau aktivitas tidak me-
menuhi skema peraturan yang 
ada dengan luasan di bawah 6 
hektar atau di sungai atau men-
ang bandel. Itu yang harus 
ditindak,” ujarnya.

Pertambangan ilegal berik-
utnya karena adanya kegiatan 
pertambangan yang dilakukan 
oleh warga tanpa menggunakan 
badan usah. Kegiatan itu bia-
sanya tercipta secara kultural 
atau karena pengalaman kerja 

sejumlah warga di perusahaan 
tambang lalu diadopsi di kam-
pung halamannya.

Terkait pengawasan, Wakil 
Gubernur Jawa Barat Uu Ruz-
hanul Ulum mengaku, dirinya 
ditugaskan Gebenur Jawa Ba-
rat Ridwan Kamil untuk untuk 
menertibkan tambang yang 
belum atau tidak memiliki izin.

”Perintah dari gubernur bu-
kan penutupan tapi penertiban 
bagi mereka yang belum punya 
izin, dan bagi mereka yang 
punya izin tapi melanggar pe-
raturan yang sudah ditetapkan,” 
kata Uu di The Green Forest 
Tesort, Kabupaten Bandung 
Barat, Kamis (6/2).

Menurutnya, jika izin dikelu-
arkan tidak ada persyaratan-per-

syaratan tertentu, dan juga ada 
teori-teori tertentu dalam ga-
lian tersebut. Misalnya, harus 
ada dana reklamasi, kemudian 
tentang keamanan dan lainnya.

”Kami memantau, melihat 
dan menginsfeksi di berbagai 
tempat galian yang saya da-
tangin tidak berizin,” jelasnya.

Uu menyebut, hal ini seba-
gai bentuk tindak lanjut dari 
pertemuan dengan wakil da-
erah bupati/wali kota karena 
memiliki fungsi yang sama 
yaitu tentang pengawasan.

”Kenapa saya melibatkan 
mereka, karena kolaborasi 
phentahelix. Para kepala da-
erah dan wakil daerah yang 
mengetahui daerahnya ma-
sing-masing,” ucapnya.

Uu mengaku, pihaknya telah 
melakukan sidak pertambang-
an serta menemukan banyak 
tambang ilegal. Seperti, lanjut 
dia, contoh saja di sebuah ka-
bupaten 1 kecamatan sampai 
25 tambang tidak memiliki izin. 

”Saya tidak bisa menyebut-
kan lokasinya dimana. 25 titik 
lokasi tambang di satu keca-
matan semuanya tidak berizin. 
Padahal di lokasi tersebut ada 
alat berat seperti mobil yang 
udah lalu lalang,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Pemprov 
Jabar melakukan penertiban 
tambang ilegal untuk meles-
tarikan lingkungan dan supaya 
para pengusaha tambang 
tertib pada perizinan. 

Kendati begitu, Pemprov 
Hal itu, kata Hikmahanto 

dalam keterangan tertulisnya, 
di Jakarta, Kamis, berdasar-
kan Pasal 23 UU Kewarga-
negaraan huruf d dan f. 
Huruf (d) menyebutkan 
kehilangan kewarganegara-
an disebabkan karena ”ma-
suk dalam dinas tentara 
asing tanpa izin terlebih 
dahulu dari Presiden”.

Sementara huruf (f ) meny-
ebutkan ”secara sukarela 
mengangkat sumpah atau 
menyatakan janji setia kepa-
da negara asing atau bagian 
dari negara asing tersebut”.

”Nah istilah ‘bagian dari ne-
gara asing’ itu bisa saja pem-
berontak yang hendak menggu-
lingkan pemerintah yang sah. 
Bukankah ISIS pemberontak 
yang ada di Suriah? Bahkan 
mereka menggunakan cara-ca-
ra teror untuk menggantikan 
negara Suriah dan Irak,” urainya. 

Selanjutnya andaikan 
kewarganegaraan Indonesia 
selama ini tidak hilang kewar-
ganegaraannya berarti Kem-
lu atau Perwakilan Indone-
sia di Suriah akan memberi 

perlindungan.
”Kenyataannya, ini tidak 

terjadi,” kata Hikmahanto.
Perlu dipahami sejak awal 

para WNI yang hendak berga-
bung dengan ISIS, maka me-
reka menganggap ISIS sebagai 
negara mereka. ”Oleh karena-
nya sejak saat itu mereka telah 
rela melepas kewarganegaraan 
Indonesianya,” ujarnya.

Bahkan, tambah dia, ada 
dari mereka yang merobek-ro-
bek paspor Indonesia yang 
menjadi simbol bahwa me-
reka tidak lagi ingin menjadi 
warga negara Indonesia. Oleh 
karena itu, wajar bila peme-
rintah Indonesia tidak memi-
liki kewajiban lagi untuk me-
lindungi mereka.

”Memang secara teori eks-
WNI ini berstatus stateless. 
Namun kondisi stateless ini 
tidak berada di Indonesia. 
Sehingga pemerintah tidak 
perlu pusing untuk mewar-
ga-negarakan mereka,” tutur 
Hikmahanto.

Sebelumnya, Presiden Jo-
ko Widodo sampai saat ini 
menyatakan, masih mem-
perhitungkan plus minus 
terkait dengan wacana pemu-
langan WNI mantan ISIS 

dari Timur Tengah.
”Sampai saat ini masih dalam 

pembahasan. Sebentar lagi 
kita akan putuskan kalau su-
dah dirataskan. Semuanya 
masih dalam proses. Plus dan 
minusnya,” kata Presiden Jo-
ko Widodo (Jokowi) di Istana 
Negara Jakarta, Rabu (5/2).

Kepala Negara memandang 
perlu menggelar rapat terba-
tas yang khusus membahas 
rencana tersebut. Menurut 
Presiden Jokowi, semua yang 
terkait hal itu harus melalui 
perhitungan atau kalkulasi 
yang detail.

”Ya, kalau bertanya kepada 
saya, ini belum ratas, ya. Kalau 
bertanya kepada saya, saya 
akan bilang tidak. Akan teta-
pi, masih dirataskan. Kita ini 
pastikan harus semuanya lewat 
perhitungan, kalkulasi, plus 
minusnya, semua dihitung 
secara detail,” katanya.

Dalam rapat terbatas tersebut 
akan diambil keputusan se-
hingga kemudian dapat sege-
ra ditindaklanjuti. ”Keputusan 
itu pasti kita ambil dalam ratas 
setelah mendengarkan dari 
kementerian dalam menyam-
paikan hitung-hitungan,” ka-
tanya. (jpg/bbs/rie)
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Terusik, Enim mengaum. 
Pelan, tapi tetap mampu mem-
buat bulu kuduk berdiri. Da-
ri bandara tersebut Enim 
diterbangkan ke TNBBS. Di-
perlukan waktu 40 menit di 
udara sebelum mencapai 
TWNC. Padahal, sebelumnya 
Enim sudah melalui perjalanan 
darat lebih dari 300 kilometer.

Data Badan Konservasi Sum-
ber Daya Alam (BKSDA) men-
catat, Enim masuk perangkap 
besi di Muara Enim Selasa (21/1) 
pagi. Perangkap berlokasi di 
Desa Pelakat, Kecamatan Se-
mendo Darat Ulu, Muara Enim. 
Berjam-jam ada dalam pe-
rangkap, Enim sempat jadi 
tontonan warga. Sampai ak-
hirnya BKSDA dan Pemerintah 
Daerah (Pemda) Sumsel me-
mindahkannya ke Lampung. 
Berangkat sore, ia sampai tu-
juan menjelang subuh.

Gubernur Sumsel Herman 
Deru mengirim Enim ke Lam-
pung karena daerahnya belum 
punya rescue center harimau 
sumatera yang memadai. 
”Harimau itu akan dievaku-
asi ke rescue center harimau 
sumatera di TWNC, Lampung, 
untuk diperiksa kesehatannya,” 
terang dia.

Sesudah itu, Herman berge-
gas mengirim tim untuk meng-
evakuasi harimau. TWNC 
dipilih lantaran sudah punya 
rekam jejak positif.

Sejak berdiri, rescue center 
TWNC sudah merehabilitasi 
13 ekor harimau sumatera. 

Tujuh di antaranya sudah 
dilepasliarkan. Terhitung, 
empat kali pelepasliaran ha-
rimau sumatera dilakukan 
TWNC. Dua ekor harimau 
sumatera dilepasliarkan pada 
2008, 2 ekor pada 2010, 2 ekor 
lagi di 2015, serta 1 ekor ber-
nama Muli pada 2017.

Muli dilepasliarkan dua tahun 
setelah ditemukan dalam kon-
disi parah. Bagian perut sebe-
lah kanannya menganga akibat 
serangan hewan lain. Beraroma 
cukup menyengat dan penuh 
belatung. Telat sebentar saja, 
Muli sangat mungkin tidak 
selamat. Untung, ia segera di-
temukan. Setelah direhabilita-
si, begitu kondisinya pulih, ia 
dilepasliarkan.

Pun demikian dukungan 
yang diberikan Gubernur 
Lampung Arinal Djunaidi. 
Mantan kepala Dinas Kehuta-
nan Lampung itu menilai 
TWNC punya fasilitas mem-
adai untuk merehabilitasi 
Enim. ”Masih habitat yang 
memenuhi persyaratan hidup 
harimau,” kata dia.

Selain sudah memiliki catatan 
baik dalam merehabilitasi ha-
rimau sumatera, data TWNC 
menunjukkan bahwa popula-
si harimau sumatera di area 
yang mereka kelola membaik. 
Tidak kurang dari 43 individu 
harimau sumatera yang teri-
dentifikasi. Lantaran TWNC 
hanya mengurus sedikit dari 
total luas keseluruhan TNBBS 
yang mencapai 324 ribu hek-
tare itu, bisa jadi jumlah harimau 
sumatera lebih banyak dari yang 
sudah teridentifikasi. 

Arinal optimistis Enim di-
rehabilitasi dengan baik oleh 
TWNC sampai tiba waktunya 
dilepasliarkan. ”Dengan ha-
rapan bisa menemukan ke-
hidupan,” ucapnya.

Kepercayaan itu pula yang 
membuat Arinal yakin saat 
menandatangani berkas serah 
terima Enim di Bandara Inter-
nasional Raden Inten II. Dia 
bahkan tampak antusias meng-
antar harimau tersebut naik ke 
kabin Cassa PK-TWW yang 
menerbangkan Enim ke TWNC.

Sepanjang proses evakuasi 
dari Muara Enim, harimau 
itu sama sekali tidak dibius. 
Paramedis beralasan bahwa 
tindakan tersebut dilakukan 
agar Enim tidak kelewat stres.

Namun, usaha itu ternyata 
belum cukup. Jadi tontonan 
berjam-jam, perjalanan darat 
ratusan kilometer, dan dilanjut-
kan penerbangan dari Raden 
Inten II ke TWNC tetap mem-
buat Enim stres. ”Dari penga-
matan kami, ia stres berat,” 
kata Sadmoko Kusumo Priy-
anto, koordinator proses trans-
lokasi harimau sumatera.

Diagnosis itu didapat pria 
yang juga dokter hewan di 
TWNC tersebut setelah meng-
amati kondisi Enim. Walau 
tidak banyak mengaum serta 
tampak tenang sepanjang 
perjalanan, Enim ternyata 
kelelahan. Untung, TWNC 
sudah makan asam garam 
menangani harimau suma-
tera. Termasuk yang pernah 
berkonflik dengan manusia 
seperti Enim. 

Memang Enim belum dip-

astikan sebagai penerkam 
warga Muara Enim. Namun, 
sudah pasti ia pernah berkon-
flik dengan manusia karena 
punya catatan masuk permuki-
man warga.

Harimau serupa Enim, lanjut 
Sadmoko, butuh perlakuan 
khusus. Bisa jadi tabiat aslinya 
mulai luntur. Menurut dia, pe-
rilaku Enim menunjukkan 
perubahan itu meski sejak 
bertolak dari Muara Enim ia 
sama sekali tidak diberi kesem-
patan untuk melihat keluar. 
Perangkap ditutup terpal rapat.

Pesawat mendarat pukul 
12.30. Setelah diturunkan 
dari pesawat, perangkap Enim 
ditambahi dedaunan. 
Menggunakan traktor, den-
gan pengawalan ekstra, Enim 
dibawa ke rescue center 
TWNC. Melewati jalur di 
pesisir pantai, menyisir hutan 
TNBBS. Proses itu dilakukan 
amat hati-hati.

Sadmoko mengawal. Begitu 
pula Ipen dan Agung. Mereka 
dibantu lagi oleh seorang 
dokter hewan bernama Sugeng 
Dwi Hastono yang mengurus 
Enim saat tiba di Lampung. 
Sugeng ditugasi Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Ke-
hutanan (LHK). Selain empat 
orang tersebut, belasan pe-
gawai TWNC turut mengawal. 

Kanan, kiri, depan, dan bela-
kang traktor yang membawa 
Enim ke rescue center dijaga. 
Begitu tiba, ternyata bukan 
perkara mudah membuat Enim 
mau keluar perangkap me-
nuju kandang yang sudah 
disiapkan. (*/rie)

Mahfud menyampaikan hal 
tersebut seusai dalam rapat 
koordinasi dengan Menteri 
Perhubungan Budi Karya Su-
madi, Menteri Pariwisata 
Wishnutama, Menteri Sosial 
Juliari Batubara, Menteri Ri-
set dan Teknologi sekaligus 
Kepala Badan Riset Inovasi 
Nasional Bambang Brodjo-
negoro, Kepala Staf Presiden 
Moeldoko, Kepala Lembaga 
Biologi Molekuler Eijkman 
Amin Soebandrio, dan peja-
bat terkait lainnya.

”Pulaunya masih dicari,” ka-
ta Mahfud.

Terkait dengan seorang WNI 
asisten rumah tangga yang 
dinyatakan positif virus korona 
di Singapura, Mahfud menga-
takan, pemerintah tidak 
mungkin membawa kembali 
ke dalam negeri.

”Tidak mungkin kita mem-
bawa orang terkena virus 
korona ke Indonesia. Sebab, 
pemerintah Tiongkok pun 
mengatakan tidak boleh bawa 
keluar. Jadi, yang di Natuna 
itu orang sehat semua. Cuma 
memang harus ikut prosedur 
internasional karena keluar 
dari sana harus 14 hari da-
hulu diisolasi di sana,” ungkap 
Mahfud.

Pada hari Minggu (2/2), pe-
merintah telah mengevakuasi 
237 orang WNI ditambah satu 
orang WNA yang merupakan 
suami dari seorang WNI dari 
Provinsi Hubei, termasuk lima 

orang dari Kemenlu dan 42 
anggota tim penjemput yang 
saat ini dikarantina di Natuna 
untuk memastikan mereka 
tidak tertular virus 2019-nCoV.

Di provinsi Hubei sebenarnya 
ada 245 WNI. Namun, empat 
orang WNI menolak untuk 
kembali ke Indonesia, sedang-
kan tiga orang tidak lolos pe-
meriksaan oleh pemerintah 
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) 
untuk kembali ke Indonesia.

Menurut Kepala Staf Kepre-
sidenan Moeldoko, KSP akan 
menjadi pusat informasi dan 
komunikasi dampak Korona-
virus yang akan menggabung-
kan berbagai data dari Men-
kopolhukam, Kementerian 
Pariwisata, Kementerian Per-
hubungan, Menkominfo, Ke-
menterian Sosial, BNPB, dan 
lembaga lainnya.

”Kita sepakat untuk menen-
tukan KSP sebagai posko, tem-
pat pusat informasi dan komu-
nikasi dampak virus korona. 
Data dihimpun di sini semua 
akan secara aktif menyampa-
ikan hal yang perlu disampai-
kan,” kata Moeldoko.

Pemerintah Indonesia sudah 
melakukan berbagai kebijakan 
dalam menghadapi merebaknya 
virus korona di dunia yang 
diawali dari kota Wuhan, pro-
vinsi Hubei, Tiongkok.

Kebijakan-kebijakan itu ada-
lah penghentian sementara 
impor hewan hidup dari RRT, 
penghentian sementara pe-
nerbangan langsung dari dan 
ke RRT sejak Rabu (5/2) pukul 
00.00 WIB, pembatasan semua 

pendatang yang baru tiba da-
ri RRT,  dan mereka yang sudah 
berada di sana selama 14 hari 
tidak diperbolehkan untuk 
masuk maupun transit di In-
donesia, penghentian semen-
tara bebas visa kunjungan 
maupun visa on arrival untuk 
warga RRT serta meminta WNI 
untuk sementara tidak melaku-
kan perjalanan ke RRT.

Total lebih dari 27.600 kasus 
dikonfirmasi terjangkit Korona-
virus hingga Kamis (6/2) den-
gan total kematian akibat virus 
ini meningkat menjadi 564 orang 
total seluruh dunia. Saat ini 
setidaknya ada 26 negara yang 
mengonfirmasi Koronavirus.

Pemerintah RRT telah men-
gisolasi puluhan kota sebagai 
bagian dari tindakan karantina, 
menempatkan larangan be-
pergian pada hampir 10 juta 
warga negara Tiongkok di be-
berapa provinsi. Meski begitu, 
pemerintah setempat meng-
klaim banyak pasien Korona-
virus sembuh.

Di sisi lain, satu Warga Ne-
gara Indonesia (WNI) yang 
menjadi pekerja migran di 
Singapura terinfeksi virus 
Corona. Hingga saat ini, war-
ga yang bekerja sebagai se-
orang asisten rumah tangga 
(ART) itu masih dirawat di 
rumah sakit Singapura.

Direktur Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Menu-
lar Langsung Kementerian 
Kesehatan dr. Wiendra 
Waworuntu, M.Kes menjelas-
kan bahwa mereka belum 
mendapat informasi lebih lanjut 

ihwal nasib sang ART. 
”Itu kan tenaga kerja ya, 

wewenangnya Kementerian 
Tenaga Kerja,” tegasnya, Kamis 
(6/2).

Sementara itu, Direktur Jen-
deral Pencegahan dan Pengen-
dalian Penyakit Kementerian 
Kesehatan Anung Sugihantono 
menjelaskan pihaknya maupun 
Kementerian Luar Negeri tidak 
mendapatkan laporan detail 
pasien per pasien. Sebab setiap 
rumah sakit juga pasti memiliki 
otoritas sendiri dalam meny-
ampaikan informasi.

”Dengan kasus itu kami ng-
gak sampai detail tentang kon-
disinya. Tapi lebih ke identi-
tasnya dan apa yang terjadi. 
Kalau tanya hari ini kondisinya 
seperti apa terus terang Kemen-
kes nggak tahu, dan nggak 
diberikan akses bebas untuk 
menanyakan hal-hal ini,” kata 
Anung.

Sebab hal itu menyangkut 
aturan kesehatan internasion-
al (Internasional Health Regu-
latio). Itu sebabnya, Kemenlu 
melalui KBRI tetap memantau 
perlindungan warga negara 
Indonesia.

”Itupun saya meyakini tak bi-
sa dari Kemenlu, nggak bisa 
nungguin satu persatu bawa 
catatan medisnya pada publik. 
Ada ranah kerahasiaan pasien 
dan ranah kerahasiaan RS. Jadi 
ada ranah terbatas dari kondisi 
yang ada. Indonesia pun seper-
ti itu. Enggak bisa buka kondisi 
kesehatan perseorangan kecu-
ali izin yang bersangkutan,” pa-
parnya. (jpg/bbs/rie)

 ENIM
Sambungan dari hal 1

 PEMERINTAH
Sambungan dari hal 1

 JANGAN
Sambungan dari hal 1

Kerap Berkonflik dengan Manusia

Nasib WNI Suspect Corona Masih Gelap

 UU
Sambungan dari hal 1

Kepala Daerah Harus Mau Dilibatkan 

Saya tahu DI’s Way telah mem-
bunuh 12 cucu yang masih ada 
itu –tanpa menguburkannya.

Empat bulan yang lalu –dan 
bulan-bulan sebelumnya— 
saya memang runtang-runtung 
dengan Gus Irfan. Termasuk 
bermobil bersama jalan darat 
dari Jakarta ke Surabaya.

Saya pun, dulu, sering ber-
temu ayah beliau: KH Yusuf 
Hasyim. Gus Irfan tidak per-
nah mau tampil menjadi kiai 
utama Tebu Ireng.

KH Yusuf Hasyim, ayah Gus 
Irfan, memang pernah men-
jadi kiai utama di pondok itu. 
Tapi anaknya tidak harus 
otomatis menjadi pengganti 
sang ayah.

Demikian juga ketika Gus 
Sholah –nama panggilan al-
marhum KH Ir Salahuddin 
Wahid— meninggal. Bukan 
anak Gus Sholah, Ipang Wahid, 
yang menjadi penggantinya.

Padahal Ipang punya kemam-
puan leadership yang unggul. 
Ipang yang pernah menjadi 
sutradara banyak film Indone-
sia itu lantas beralih ke kon-
sultan politik. Dia begitu dekat 
dengan presiden. Jasanya 
sangat besar untuk kemenang-
an Presiden Jokowi. Di periode 
pertama maupun kedua.

Ipang-lah yang di hari-hari 
duka ini menjadi tuan rumah 
di Tebu Ireng. Waktu saya 
masuk ruang tamu, masih 
banyak pelayat yang di rumah 
itu. Ipang bercerita bagaima-
na almarhum ayahnya di 
hari-hari akhir beliau.

Ketika ibunya muncul dari 
ruang dalam, Ipang berdiri. 
Ganti ibunya yang bercerita. 
Mulai Gus Sholah masuk RS 
Harapan Kita sampai jantung 
almarhum sukses diablasi 
--dan kemudian boleh pulang. 
Tapi Gus Sholah harus masuk 
RS lagi. Diketahuilah banyak 
cairan di jantung beliau. Cai-
ran itu lantas disedot. Men-
capai 500 mililiter. Ternyata 
cairan itu muncul lagi di jan-
tung beliau. Disedot lagi. Tiap 
setengah jam.

Dokter pun sempat curiga. 
Jangan-jangan telah terjadi 

kesalahan dalam proses ab-
lasi (Tindakan operasi untuk 
mengatasi gangguan irama 
jantung, Red). Meski rasanya 
tidak mungkin. Untuk me-
mastikannya dokter memu-
tuskan membuka dada almar-
hum. Dilihatlah kondisi fisik 
jantung beliau. 

”Ternyata dokter tidak me-
nemukan kesalahan apa pun 
dalam proses ablasi,” ujar Ny 
Farida, istri Gus Sholah.

Kondisi Gus Sholah pun kian 
serius. Jam 4 sore Ny Farida ber-
tanya ke dokter. ”Secara tek-
nis-medis apakah masih ada 
harapan?” ujar Ny Farida meni-
rukan pertanyaannyi ke dokter.

”Harus lebih banyak doa,” jawab 
dokter seperti ditirukannya.

Dari jawaban itu Ny Farida 
tahu bahwa Gus Sholah sudah 
sulit diselamatkan. Maka di-
tanyakan lagi kemungkinan 
berikutnya.

”Secara teknis-medis kira-ki-
ra bisa bertahan berapa lama?” 
tanyanyi seperti ditirukannya.

”Paling lama sampai jam 12 
malam,” jawab dokter, seper-
ti yang ditirukan beliau.

Sejak itu Ny Farida bersama 
tiga anaknya terus di sebelah 
Gus Sholah. Sang ibu terus 
memegang telapak tangan 
kanan Gus Sholah. ”Dia yang 
memegang telapak tangan 
kiri,” ujar Ny Farida sambil 
menatap putrinya, Acha, yang 
berdiri di belakang ibunya.

Di saat bersamaan, Ipang 
terus menempelkan mulutnya 
di telinga kanan sang ayah. 
Adik Ipang, Billy, menempel-
kan mulut di telinga kiri.

Mereka terus membisikkan 
kalimat-kalimat pengingat 
Tuhan ke telinga Gus Sholah. 
Tidak pernah berhenti. Sam-
pai pun jam 12 malam, mi-
salnya –saat diperkirakan Gus 
Sholah meninggal dunia.

Tapi pada jam 8.50 malam 
itu pintu ruangan terbuka. Ada 
sapa ”Assalamualaikum” da-
ri orang yang masuk saat itu. 
Ternyata itu Prof Yoga, salah 
satu dokter beliau di RS Ha-
rapan Kita.

Melihat dokter masuk, me-
reka tetap memegangi dan 
membisiki Gus Sholah den-
gan kalimat-kalimat pujian 

pada Tuhan.
”Sebenarnya Gus Sholah ini 

sudah wafat,” ujar sang dokter 
seperti ditirukan Ny. Farida.

Mereka pun melepaskan Gus 
Sholah. Selama itu mereka 
sama sekali tidak mengira Gus 
Sholah sudah wafat.

Mereka menyangka akan 
mengetahui saat-saat terakhir 
Gus Sholah meninggal dunia. 
Bukankah biasanya detik ter-
akhir itu ditandai dengan 
gerakan tertentu? Dan orang 
yang memeganginya akan 
bisa merasakan gerakan itu?

”Kami berempat sama seka-
li tidak merasakan ada gerakan 
apa pun,” ujar Ny Farida. 

Begitu damainya perjalanan 
terakhir nafas Gus Sholah. 
Khusnul khotimah. Amin.

Dari kediaman Gus Sholah 
ini saya menuju makam. Yang 
letaknya hanya beberapa belas 
langkah di depan rumah itu.

Di makam itulah Presiden 
Gus Dur dimakamkan. Di situ 
juga Gus Sholah dikebumikan.

Begitu banyak orang yang 
datang. Termasuk yang dari 
Blitar, Bondowoso, Situbondo, 
dan banyak lagi. Mereka dud-
uk bersila untuk mengucap-
kan tahlil di dekat makam itu.

Saya pun beralih lagi ke ru-
mah induk di Pondok Tebu 
Ireng itu. Yang hanya tiga 
rumah di sebelah rumah Gus 
Sholah. Saya masih juga terus 
bersama Gus Irfan.

Di rumah induk inilah saya 
ditemui Gus Kikin. Yang nama 
lengkapnya adalah Abdul Ha-
kim Mahfudz. Suguhan tamu 
di situ banyak sekali. Saya pilih 
makan duku saja. Yang sangat 
manis dan lezat itu.

Gus Kikin itulah yang telah 
ditunjuk menggantikan Gus 
Sholah menjadi pimpinan 
tertinggi Tebu Ireng. Kami 
duduk bersila di ruang depan 
rumah induk itu. Ngobrol 
banyak hal. Tapi saya yang 
memulai bicara. 

Ayah Gus Kikin sendiri se-
orang kiai. Ibunya adalah 
sepupu Gus Dur. Kakek dari 
ayahnya juga kiai besar, KH 
Maksum. Yang karya beliau 
menjadi buku pegangan di 
pesantren: Kitab Amtsilatut 
Tashrifiyah.(Dahlan Iskan)

 KIAI
Sambungan dari hal 1

Disangka Mengalami Ablasi 

Status Kewarganegaraan Otomatis Hangus 

Jabar akan mengelar rapat 
koordinasi dengan Wakil 
Bupati/Wali Kota se-Jabar 
untuk berkoordinasi terkait 
penambangan liar di wilay-
ah Jawa Barat

Selain itu, rakor ini sekaligus 
menindaklanjuti hasil inspek-
si mendadak (sidak) yang 
dilakukan wagub di mana 
temuan di lapangan me-
nunjukkan bahwa beberapa 
pengusaha tambang tidak 
mengantongi izin resmi dari 

Pemda Provinsi Jabar.
”Izin itu ‘kan dikeluarkannya 

tidak tiba-tiba, ada persyaratan 
tertentu dan juga ada teori-te-
ori tertentu dalam penggalian 
(pertambangan),” ucap Uu.

Menurut Uu, potensi kekay-
aan alam di Jabar memang 
menjadi daya tarik bagi bany-
ak pengusaha tambang. Meski 
begitu, Uu menyayangkan jika 
perusahaan tambang itu tidak 
memedulikan urusan perizinan.

Sebelumnya, pada Minggu 

(2/2) Wagub Uu bersama Wa-
kil Bupati Sumedang Erwan 
Setiawan melakukan inspeksi 
mendadak ke lokasi galian pa-
sir di kaki Gunung Tampomas.

Dalam inpeksi tersebut, pe-
rusahaan tambang pasir itu 
terbukti tidak memiliki izin. 
Uu pun meminta agar kegia-
tan pertambangan itu dihen-
tikan sementara. Uu juga 
menginstruksikan agar me-
nyegel sejumlah alat berat di 
lokasi. (mg1/rie)
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Dr. H. Yayat Sudrajat, Drs, MM, MSi 
Kepala Disdukcapil Subang

Pertanyakan Jarak 
Pembangunan 

SUBANG-Komisi II DPRD 
Kabupaten Subang lakukan 
kunjungan kerja ke Pelabu-
han Patimban, Kamis(6/2). 
Hal ini menyusul langkah 
DPRD dalam mendengar 
keluhan soal nelayan Pa-
timban.

Kunjungan tersebut di-
lakukan dibeberapa titik 
diantaranya audiensi dengan 
Kepala Desa, Masyarakat, 
kontraktor Paket 1 dan 2, 
PPK Kementrian PUPR dan 
KSOP Kelas II Patimban serta 
PPK Satker Pembangunan 
Pelabuhan Patimban. Kun-
jungan dilanjutkan dengan 
melihat design dan progres 
di laydown office PP-Wika 
serta meninjau langsung 
area pembangunan Pelabu-
han Patimban.

Ketua Komisi II DPRD Sub-
ang H. Nano menyebut usai 
melakukan audiensi dan 
kunjungan kerja ke Pelabu-
han Patimban, pihaknya 
akan terlebih dahulu me-
laporkan hasil pantaunya 
pada pimpinan dan rapat 
dewan. Namun komisi II 
akan merekomendasikan 
agar persoalan ini melibat-
kan semua Komisi di DPRD 
Subang.

“Setelah kita melihat dila-
pangan ternyata tidak hanya 
persoalan di bawah Komisi 
II saja, tapi semua komisi. 
Misalnya soal pertanian, 
jalan desa, pemerintahan,” 
ungkapnya.

H. Adik LF Solihin sem-
pat mempertanyakan jarak 
pembangunan Pelabuhan 
Patimban dari bibir pantai 
hingga titik paling ujung 
dari Pelabuhan. Sebab hal 
itu akan berpengaruh pada 
titik penangkapan dilaut. 
“Karena yang datang ke 
kami itu mengeluhkan soal 
produksi yang menurun, 

DPRD Kunker ke Patimban

pendapatan menurun dan 
mereka menuntut kompen-
sasi,” ucapnya.

Sebab kata H. Adik, rata-
rata Kapal tangka nelayan di 
Patimban maupun perairan 
Subang secara umum beru-
kuran 3-5 gross ton (GT). 
“Tentu itu berpengaruh ke 
jarak tangkapan mereka,” 
jelasnya.

Ketika berada di laydown, 
rombongan DPRD Subang 
diperlihatkan design Pelabu-
han Patimban dan mendapat 
beberapa penjelasan menge-
nai progres, aktivitas nelayan 
serta melakukan kegiatan 
visit area Pelabuhan Patim-
ban di jetty trestle.

Dalam paparanya, jarak 
pembangunan dari bibir 

pantai ke titik terujung 
Pelabuhan Patimban yakni 4 
KM dengan 3 KM diantaran-
ya area dermaga Pelabuhan 
Patimban serta lebar 1,6 KM. 
Dilokasi tersebut juga sedang 
dibangun dinding laut serta 
extension trestle yang me-
mungkinkan nelayan bisa 
beraktivitas dalam menang-
kap ikan. “Area ini bisa maish 
bisa digunakan nelayan, 
kita bangun jalan seperti 
jembatan yang peer to peer 
nya itu 20 meter dengan ket-
inggian 6-7 meter, sehingga 
kapal-kapal nelayan juga 
masih bisa berlalu lalang,” 
ucap PPK Paket 1 Aditya 
Karya.

Aditya menyebut, persoalan 
kompensasi nelayan, saat ini 

Pihak Kemenhub tengah 
menunggu legal opinion 
atau pendapat hukum soal 
kompensasi tersebut. ”Kita 
masih menunggu hasil itu 
dari Kejaksaan Tinggi Jawa 
Barat, kalau hasilnya diper-
bolehkan tentu bakal kami 
ajukan anggaranya, kalau 
tidak ya mau bagaimana, ini 
berkaitan dengan dasar hu-
kum, kalau soal kompensasi 
dari kontrakor itu tidak bisa 
kalau soal pekerjaan bisa,” 
jelas Adit

Para Kepala Desa di Keca-
matan Pusakanagara ber-
harap, ada forum yang bisa 

difasilitasi oleh DPRD untuk 
menguraikan dan mencari 
solusi atas berbagai per-
masalahan yang ada dalam 
pembangunan Pelabuhan 
Patimban seperti pengadaan 
tanah, dampak sosial, tanah 
kas desa yang terdampak 
serta soal  pekerjaan di 
Pelabuhan Patimban. Usu-
lan ini diamini oleh Komisi 
II DPRD Subang untuk bisa 
dilakukan di DPRD Subang 
yang menghadirkan leading 
sektor terkait termasuk apra 
pihak yang berkepentingan.
(ygi/sep)

KUNJUNGAN KER-
JA: Ketua Komisi 
II DPRD Subang H. 
Nano bersama staf 
saat melakukan 
kunjungan kerja ke 
lokasi pemban-
gunan Pelabuhan 
Patimban.

YOGI MIFTAHUL FAHMI/
PASUNDAN EKSPRES

SUBANG-Kondisi Kali 
Cipunagara terus menerus 
alami peningkatan dari siang 
hingga sore. Tercatat, Tinggi 
muka air (TMA) pada jam 
12.00 dengan ketinggian 5,50 
Meter meningkat pada Kamis 
sore (6/2) menjadi 5,95 meter 
pada jam 17.00 WIB.

Spv Pengamat Pengairan 
Pusakanagara, Oca me-
nyebut curah hujan di-
wilayah selatan menjadi 
salah satu faktor. Namun 
jika melihat kondisi, di 
Bendungan Salamdarma 
pada jam 17.00 TMA nya 
mulai menurun diangka 
19,90 Meter dari sebelum-
nya pada jam 16.00 WIB 
mencapai 20,50 meter. “Air 
ketahanan kemungkinan 
karena di muara terjadi rob, 
jadi air tertahan, sehingga 
TMA meninggi,” ucapnya.

Jika kondisi ini masih ber-
langsung, diprediksi pada 
Jumat (7/2) esok air di Kali 
Cipunagara akan kembali 
surut. Namun apabila di-

wilayah selatan kembali 
terjadi hujan dengan inten-
sitas cukup tinggi, TMA Kali 
Cipunagara kemungkinan 
akan meningkat lagi pada 
Jumat pagi. “Karena ada 
jarak air mengalir, kalau 
hujan lebat TMA naik, di 
Pamanukan itu akan ter-
pantau kenaikanya pada 
pagi hari,” jelasnya.

Saat ini, Oca menyebut ada 
beberapa tanggul yang kon-
disinya mengkhawatirkan 
seperti di Blok Sukamanah 
perbatasan Kecamatan Pu-
sakajaya dan Pusakanagara. 
“Tadi air dengan posisi tang-
gul cukup tipis, satu lagi di 
Karangmulya yang kondisi 
tanggulnya kritis,” ucapnya.

D a l a m  k o n d i s i  T M A 
5.95 M, OCa menyebut 
dalam status pengairan, 
TMA tersebut sudah masuk 
d a l a m  k at e g o r i  aw a s. 
“Masuknya kategori awas, 
status tertinggi kalau di 
pengairan itu dari 5,70 M,” 
ungkapnya. (ygi/sep)

Tinggi Muka Air Kali 
Cipunagara Meningkat

YOGI MIFTAHUL FAHMI/PASUNDAN EKSPRES

WASPADA BANJIR: Kondisi Kali Cipunagara dibawah jembatan 
Pamanukan serta kondisi tanggul blok Sukamanah dalam kondisi 
waspada air banjir.

PUSAKANAGARA-Kepala 
Desa Gempol Mayo Sumaryo 
SE mulai membidik pro-
gram pemberdayaan yang 
mengerah pada peningka-
tan kapasitas Sumberdaya 
Manusia (SDM). Hal itu ia 
utarakan ketika Pasundan 
Ekspres bertandang ke Kan-
tor Desa Gempol Kecamatan 
Pusakanagara, kemarin.

Menurutnya, tak lain ke-
beradaan Pelabuhan Pa-
timban jadi pemantik uta-
manya. Meskipun, kegiatan 
dan program pemberdayaan 
merupakan hal yang harus 
dilakukan oleh desa.

“Iya tahun ini, Insyaallah 
selain program pembangu-
nan, kami akan persiapkan 
untuk membuat peningkatan 
kapasitas SDM bagi warga 
desa Gempol,” jelas Mayo.

Salah satu yang ia program-
kan adalah pelatihan comput-
er bagi warga Desa Gempol. 
Menurutnya, hal itu sangat 
penting untuk membeka-
li generasi produktif warga 
Gempol. “Pelatihan com-
puter salah satunya yang akan 
diprogramkan,” jelasnya.

Selain itu, Mayo juga me-
nyebut, pelatihan-pelatihan 
lain seperti yang berkaitan 
dengan kepelabuhanan akan 
diupayakan. Namun saat ini 
beberapa warga Desa Gempol 
yang masuk dalam data warga 
terdampak, sudah ada bebera-
pa yang mengikuti pelatihan.

“Ada beberapa warga kami 
juga yang ikut pelatihan dari 
JICA, pelatihanya macam-
macam seperti forklift,” tam-
bahnya.(ygi/sep)

Tingkatkan SDM, Bidik 
Program Pemberdayaan
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Satpol PP Terima 
Penolakan

KOTA – Rencana penertiban 
Keramba Jaring Apung (KJA) 
atau Keramba Jaring Tancap 
(KJT) di Waduk Jatigede, nam-
paknya masih pembahasan. 
Terkait teknik dan waktunya, 
belum ditentukan. Hal itu, 
disampaikan Kasatpol PP 
Sumedang, Bambang Riyan-
to dalam rapat persiapan 
penertiban KJA yang dipimpin 
langsung Wakil Bupati Su-
medang, Erwan Setiawan di 
Aula Kantor Satpol PP Su-
medang, Kamis (6/2).

”Untuk rencana pembong-

karan KJA atau KJT belum 
sampe ke situ. Kita masih dalam 
pembahasan teknik, jadi untuk 
tanggal, waktu kami belum 
dapat informasikan karena 
kami sedang melaksanakan 
rapat pesiapan penertiban. 
Jadi sedang mengumpulkan 
informasi dari dinas instansi, 
termasuk instansi vertikal TNI 
dan Polri,” ujarnya.

Meski begitu, kata Bambang, 
semua KJA yang ada di wi-
layah Waduk Jatigede, akan 
dilakukan penertiban. ”Untuk 
sasaran penertiban tentunya 
yang jadi sasaran adalah ke-
ramba jaring apung/keramba 
jaring tancap. Baik yang be-
rasal dari luar maupun yang 

dikelola oleh masyarakat se-
kitar. Jadi sasaran, tentunya 
ke KJA dan KJT semuanya 
akan kami tertibkan sesuai 
dengan pelarangan yang 
dicantumkan di dalam pe-
raturan daerah,” tuturnya.

Dia melanjutkan, untuk titik 
kumpul pembersihan KJA dan 
KJT di wilayah Jatigede, juga 
masih dalam tahapan. ”Untuk 
titik kumpul belum dapat 
kami informasikan, karena 
belum secara teknis ke arah 
sana. Apakah nanti disebar 
untuk penertiban sesuai 
dengan wilayah kecamatan 
atau difokuskan ke dalam 
satu titik. Jadi belum kami 
tentukan,” tegasnya.

Bambang menjelaskan, TNI 
dan Polri akan ikut dilibatkan 
dalam penertiban dan mem-
bongkar KJA. ”Tentunya semua 
pihak kami libatkan termasuk 
OPD yang sesuai dengan ke-
putusan bupati Sumedang, 
tentang peningkatan kesejah-
teraan pemberdayaan masy-
arakat Waduk Jatigede. Ke-
mudian dari instansi vertikal 
TNI dan Polri akan kami li-
batkan,” tuturnya.

Bambang juga menceritakan, 
alasan ditertibkannya KJA dan 
KJT, karena tidak sesuai 
dengan peraturan. ”Kami 
tertibkan karena memang 
itu tidak sesuai dengan pe-
raturan, terutama Peraturan 

Daerah Kabupaten Sumedang 
Nomor 4 Tahun 2018, tenang 
RTRW Pasal 59 huruf E ayat 
10, tentang pelajaran KJA 
maupun KJT di Waduk Jati-
gede,” jelasnya.

Sementara untuk kedepan-
nya, area waduk akan dia-
wasi dan dievaluasi serta akan 
berkoordinasi dengan pe-
merintah setempat. “Pemerin-
tah kecamatan maupun pe-
merintah desa untuk ikut 
terlibat dalam pengawasan 
dan evaluasi terhadap KJA dan 
KJT,” sebutnya.

Dirinya pun tidak mengelak 
saat ditanya, apakah ada 
warga yang menolak untuk 
ditertibkan. ”Penolakan itu 

ada beberapa surat masuk 
dari forum komunikasi War-
ga Jatigede (warga terkena 
dampak) sudah masuk ke 
kami dan memang sudah 
kami jadikan pertimbangan. 
Kemudian dari OPD juga su-
dah kami minta bantuan yang 
masuk kedalam SK bupati 
untuk peningkat kesejahte-
raan masyarakat Jatigede, agar 
membuat kegiatan. Kegiatan 
yang bisa meningkatkan ke-
sejahteraan warga Jatigede. 
Jadi ada OPD-OPD yang masuk 
kedalam tim daripada SK bu-
pati tersebut,” tambahnya.

Terakhir, Bambang menje-
laskan titik-titik yang akan 
dilakukan penertiban dan 

berharap kepada warga agar 
bersikap persuatif. ”Jadi semua 
titik akan kita lakukan pener-
tiban dan pembongkaran. 
Syukur-syukur pembongkaran 
itu dilakukan oleh pemilik dan 
kami tadi sudah sampaikan 
saran kepada kepala desa, 
pemerintah desa agar me-
nyosialisasikan untuk mener-
tibkan sendiri/membongkar 
sendiri KJA dan KJT tersebut. 
Sehingga situasi bisa kondu-
sif dan dilaksanakan secara 
persuasif. Tetapi apabila me-
reka memerlukan bantuan 
dan tenaga dari kita, kita siap 
membantu mereka untuk 
membongkar KJA dan KJT 
tersebut,” tukasnya. (cr1)

Penertiban KJA Masih Dijadwalkan

ARIEF TAUFIK/SUMEKS

JADWALKAN PENERTIBAN: Kasatpol PP Sumedang Bambang Riyanto dan jajarannya tengah membahas rencana penertiban KJA atau KJT dengan intansi terkait di Aula Kantor Satpol PP Sumedang, kemarin (6/2).

JATINUNGGAL - Kehadiran 
akses Jalan Lingkar (Jaling) 
Timur Jatigede, jadi peluang 
untuk memperbaiki pereko-
nomian masyarakat. Se-
perti yang diketahui, bahwa 
di Kecamatan Jatinggal ini, 
menjadi salahsatu wilayah 
yang angka kemiskinannya 
paling tinggi se-Kabupaten 
Sumedang.

Camat Jatinunggal, Edi Wa-
hyu berharap, angka kemisk-
inan di wilayahnya itu akan 
berkurang setelah adanya 
akses Jaling Timur. Menurut-
nya, dengan adanya akses 
jalan tersebut, banyak peluang 
usaha untuk masyarakat. 
Maka, tinggal bagaimana 
kreatifitas masyarakatnya, 
diarahkan kepada peningka-
tan ekonomi.

”Kita semua sudah tahu, 
kalau kecamatan ini posisi 
angka kemiskinannya be-

rada di urutan kedua ter-
banyak. Tapi dengan adanya 
jalan lingkar ini (Timur) 
tentu daerah ini akan lebih 
ramai. Pada moment itulah, 
kita harus bergegas bagai-
mana caranya memanfaat-
kan peluang ini,” katanya 
saat ditemui di ruang ker-
janya, Kamis (6/2).

Dikatakan, sebenarnya, ba-
nyak hasil karya masyarakat 
di Jatinunggal yang memiliki 
nilai jual dan dapat dijadikan 
produk unggulan yang khas. 
Hanya saja, masyarakat terse-
but sangat perlu adanya pihak 
yang merangkul untuk 
mengembangkan kreatifitas-
nya, sehingga bisa menjadi 
sebuah penghasilan finasial.

”Kalau saya perhatikan, di 
sini banyak pihak yang pu-
nya kemampuan mencip-
takan sebuah produk yang 
punya nilai jual. Tinggal 

ada jalinan kerjasama an-
tara satu pihak dengan pi-
hak lainnya,” tutrnya.

Dia menggambarkan, akan 
lebih cepat berkembang saat 
pihak yang punya kreatifitas 
dirangkul badan usaha milik 
desa (bumdes). ”Mungkin 
kalau bumdes merekrut orang-
orang yang punya hasil karya 
dan membantu dari segi mo-
dal dan pemasarannya, maka 
akan lebih cepat lagi per-
kembangannya,” ujarnya.

Disamping itu, Jatinunggal 
juga diharapkan jadisalah 
satu destinasi wisata kuliner 
yang banyak diminati wisa-
tawan, dengan memanfaatkan 
sektor pinggir-pinggir jalan 
lingkar tersebut. ”Untuk ke-
depannya, setiap bumdes 
yang ada di desa-desa mem-
buat galery untuk penyedi-
aan oleh-oleh khas Jatinung-
gal,” harapnya. (eri)

Jaling Timur Diharap 
Perbaiki Ekonomi Warga

DOK/SUMEKS

MULAI RAMAI: Sejumlah aktivitas masyarakat mulai terlihat di Jalan Lingkar (Jaling) Timur Jatigede 
yang pengerjaannya selesai pada akhir tahun lalu.

DARMARAJA - Pemerintah 
Desa Karangpakuan Kecama-
tan Darmaraja, tengah me-
metakan rencana pembangu-
nan jalan akses wisata. Ren-
cana, pembangunan jalan 
itu menindaklanjuti adanya 
anggaran Bantuan Provinsi 
(Banprov) Jawa Barat seba-
nyak Rp 30 miliar.

”Dari bantuan provinsi itu, 
akan dialokasikan untuk 
pembangunan jalan di se-
panjang pinggir pesisir Waduk 
Jatigede dari mulai Desa Ka-
rangpakuan tembus ke Pa-
kualam. Nantinya bisa juga 
sampai Buricakburinong,” 
ujar Kades Karangpakuan, 
Darmu, baru-baru ini.

Realisasikan Banprov Untuk Akses Wisata

Kades menggambarkan, 
rencananya jalan itu akan 
dibuka dari Kampung Cariu, 
kemudian membentang ke 

arah utara menuju titik lahan 
pengangonan. Pembangunan 
jalan, kata Darmu, akan 
membebaskan sebagia lahan 

HERI PURNAMA/SUMEKS

Darmu
Kades Karangpakuan

TANJUNGSARI - Pagu In-
dikatif Kewilayahan (PIK) 
untuk Kecamatan Tanjungs-
ari, Tahun 2020 ini meningkat 
dari tahun sebelumnya. Jika 
tahun kemarin Tanjungsari 
hanya menyerap anggaran 
Rp307 jutaan, tahun ini men-
capai Rp602 juta. Belum lagi 
pagu SKPD yang mencapai 
Rp302 miliar, jauh lebih besar 
dari Kecamatan Jatinangor. 

Sebagaimana dikatakan 
Anggota DPRD Sumedang 
dari Dapil 6, Jajang Heryana 
kepada wartawan usai men-
ghadiri acara Musrenbang 
Kecamatan Tanjungsari, ke-
marin (6/2). ”Program prio-
ritasnya lebih kepada sarana 
infrastruktur dan pelayanan 
publik dan pengentasan ke-
miskinan, kesehatan dan 
pendidikan. Kami mengu-
atkan stakeholder selanjut-
nya kami kawal bisa disup-
port dari tugas pokok pikiran 
DPRD,” kata Jajang di-
dampingi Camat Tanjungs-
ari Dra Ida Farida. 

Menurut Jajang, kebanyakan 
usulan bantuan keuangan 
desa. Dengan jumlah 12 
desa, memang anggaran 
sebesar itu belum tentu 
cukup. Hanya saja, DPRD 

Sumedang akan mensupport 
anggaran dari provinsi, khu-
susnya untuk dapil ini, se-
suai jabatan politis. 

”Yang menjadi prioritas 
utama infrastruktur 50 persen, 
50 persen pengentasan ke-
miskinan, layanan kesehatan, 
pendidikan dan lainnya. Khu-
sus untuk pengentasan ke-
miskinan, di Tanjungsari 
sudah ada langkah yang sudah 
dilakukaan seperti penyisihan 
2,5 persen penghasilan untuk 
zakat mall,” sebutnya. 

Disinggung jalan mana 
saja yang masih rusak dan 
membutuhkan perhatian 
khusus, Jajang mengatakan, 
Jalan Desa Raharja dan Ku-
tamandiri, memerlukan per-
hatian khusus karena masih 
rusak. ”Jalan Desa Raharja 
memang statusnya jalan 
desa, meskipun pada ke-
nyataannya sebagai akses 
tiga desa ke kecamatan Tan-
jungsari. Di antaranya Desa 
Raharja, Margajaya dan Gu-
nung manik. Makanya, pada 
2021 kita akan ajukan sta-
tusnya menjadi jalan kabu-
paten,” katanya. 

Politisi Partai Golkar ini me-
nambahkan, Desa Raharja 
memang berada di paling 

kebun dan sawah milik 
warga. Selebihnya, melin-
tasi lahan milik desa.

”Kalau kita gambarkan me-
mang ada sebagian lahan yang 
harus dibebaskan. Sebab 
nanti panjang jalan akan men-
capai 3 kilometer,” ucapnya.

Darmu menyebutkan, rea-
lisasi pembangunan jalan akses 
wisata itu diperkirakan pada 
pertangahan tahun ini. ”Ma-
kanya kami masih sedang 
mempersiapkan dan mema-
tangkan rencana tersebut. 
Pada pelaksanaanya, nanti 
kami juga berkoordinasi 
dengan wilayah lainnya dan 
ahli pengwmbangan wisata 
Jatigede,” tutur Darmu. (eri)

PIK Meningkat, Tanjungsari Fokus Infrastruktur

luar atau berbatasan dengan 
Kecamatan Cimanggung. 
Namun, di Raharja ada la-
pangan pacuan kuda tingkat 
nasional milik pemprov. ”Bisa 
saja kita ajukan ke Pordasi 

melalui anggaran KONI, supaya 
akses ke lapangan pacuan 
kuda dan akses desa raharja 
bisa sedikit terbantu. Ya mi-
nimal tidak rusak seperti se-
karang,” tandasnya. (imn)

IMAN NURMAN/SUMEKS 

WAWANCARA : Anggota DPRD Sumedang Dapil 6, Jajang 
Heryana saat diwawancara wartawan usai Musrenbang 
Kecamatan Tanjungsari, kemarin (6/2).
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CIANJUR- Kepala Kejaksaan Negeri Cian-
jur, Yudi Syufriadi mengingatkan para kepala 
desa agar selalu berperilaku baik dan tidak 
korupsi. Imbauan tersebut lantaran ban-
yaknya kades yang terjerat kasus korupsi. 
"Saya berpesan kepada semua para kepala 
desa di Kabupaten Cianjur ini agar selalu 
berperilaku baik dan tidak koruptif," kata 
Yudi saat ditemui diruang kerjanya, kemarin 
(6/2).

Dikatakan Yudi, Kejaksaan Negeri Cianjur 
saat ini tengah memeriksa kasus adanya 
dugaan penyalahgunaan anggaran Dana 
Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa 
(ADD)."Hingga saat ini kami sudah me-
meriksa empat kepala desa  yang diduga 
bermasalah kaitan dengan DD dan ADD," 
katanya.

Dia mengatakan, selama ini Kejari Cian-
jur telah berupaya melakukan sosialisasi 
pencegahan agar para kades tidak melang-
gar hukum. Sosialisasi dilakukan di setiap 
desa."Hingga saat ini kami terus berupaya 
melakukan sosialisasi ke desa-desa," ungka-
pnya.

Yudi menambahkan, pihaknya punya 
target sebanyak mungkin untuk menangani 
kasus kriminal, baik itu perkara dilingkun-
gan pemerintahan desa dan kasus lainnya.

"Kami punya target dalam menangani 
perkara, jadi tidak hanya terpaku sama 
DD dan ADD saja, juga kasus lainnya," 
ujarnya.(yis)

Kajari Cianjur Ingatkan 
Kades Jangan Korupsi

SOSIALISASI

CIANJUR-Petugas Keamanan Pasar Induk 
Cianjur berhasil meringkus seorang yang 
diduga akan melakukan pencurian. Pelaku 
tanpa identitas tersebut tertangkap basah saat 
hendak membongkar warung di Blok B Pasar 
Induk Cianjur, Rabu (5/2) malam.

Plt Keamanan, Kebersihan, Keindahan 
Kenyaman dan Keterntaram (K5) pasar 
Induk Cianjur, Ujang Sulaeman mengatakan, 
kejadian tersebut sekitar pukul 20.30 WIB. "Se-
belumnya telah dicurigai oleh satpam di Blok 
F dan ditanya mau ke mana, jawabnya mau 
jualan kantong kresek," kata Ujang kepada 
Cianjur Ekspres. 

Karena curiga, petugas keamanan mengintai 
pelaku yang mengitari pasar mulai dari Blok F 
masuk ke Blok D, dan ke Blok B. Pelaku kemu-
dian masuk ke los daging, dan ke lapak pen-
jualan ikan. Karena di kios ikan ada penjaga, 
pelaku kembali lagi ke blok B. "Ketika di Blok 
B, pelaku kelihatan sama penjaga WC dan 
dicurigai karena tidak di kenal. Tukang jaga 
WC akhirnya lapor ke pihak keamanan pasar, 
sama pihak keamanan pasar. Setelah diintai 
ternyata masuk ke blok B, terus sembunyi. 
Ternyata lagi buka pintu, pas ketahuan ditanya 
bilangnya cari uang, dia langsung ngaku," 
jelasnya.

Selanjutnya, pelaku diinterogasi oleh pihak 
keamanan, dengan seluruh barang bukti yang 
ada di dalam tasnya."Ketika diinterogasi, 
pelaku bisa menunjukkan KTP, ngakunya 
orang Sukabumi. Terus di dalam tas pinggang 
ada obeng, tang, kater dan korek," kata Ujang.

Sekira pukul 21.30 WIB, petugas kepolisian 
dari Polsek Cilaku dan kepala pasar datang. 
Setelah diinterogasi, selanjutnya di bawa ke 
Polsek Cilaku."Dia ngakunya cuman sendiri,” 
pungkas Ujang.(job3)

Pria Tanpa Identitas 
Tertangkap Basah di Pasar

KRIMINAL

Hati-Hati Penipuan Menggunakan WA Bajakan
SUKABUMI-Modus pen-

ipuan dengan membajak 
atau menggunakan kontak 
Whatsapp (WA) palsu sedang 
marak dilakukan oleh orang 
yang tak bertanggung jawab.  
Kali ini, Lurah Baros, Budi 
Ruswandi, menjadi korban.

Pembajakan itu terungkap 
setelah sejumlah temannya 
mengadu bahwa nomor kon-
tak WA dengan foto profil 
Lurah Baros, meminta sejum-
lah uang dengan pura-pura 
meminjam. Nominal uang 
diminta bervariatif mulai dari 
Rp100 ribu hingga Rp500 ribu. 
Bahkan pelaku meminta di-
isikan pulsa telepon." Banyak 
yang nanya ke saya, katanya 
saya meminjam uang dengan 
menggunakan nomor WA 
baru, tapi foto profilnya foto 
saya," ujar Budi Ruswandi, 
saat dihubungi wartawan, 
kemarin (6/2).

Budi menegaskan, nomor 
yang digunakan untuk pem-
injam uang tersebut bukanlah 
WA miliknya. Melainkan, WA 
milik orang lain yang menca-
tut foto dan profilnya. " Segera 
saya langsung konfirmasi kes-
eluruh nomor kontak di HP 
dan melalui status Facebook, 
bahwa itu orang yang tidak 
bertanggung jawab," katanya.

Sejak mendapatkan infor-
masi tersebut, Budi langsung 
melapor ke pihak kepolisan. 

Dia khawatir ada korban ke-
jahatan tersebut. Selain itu, 
dia mengaku malu atas ulah 
pelaku, terlebih Budi seba-
gai aparat pemerintah dae-
rah." Sudah saya laporkan 
ke Reskrim Polres Sukabumi 
Kota. Saya takut nanti banyak 
orang yang tertipu," ungka-
pnya.

Hingga saat ini, kata Budi, 
teman dalam WA yang me-
laporkan langsung kepada 
dirinya baru satu orang lanta-
ran tertipu. Sedangkan te-
man-teman lainnya banyak 
yang tidak percaya dan tidak 
terpengaruh. Terlebih seba-
gai lurah, meminta transfer 
uang tanpa alasan yang jelas." 

Jabar Ekspres

Baru satu orang yang sudah 
transfer uang ke rekening si 
penipu itu, besarannya Rp500 
ribu. Alhamdulillah yang 
lainnya tidak percaya, karena 
memang saya tidak pernah 
seperti itu," katanya.

Budi  berharap, masyarakat 
tidak mudah percaya dengan 
kejadian seperti ini. Apalagi 

menggunakan nomor telepon 
baru dan tiba-tiba meminjam 
uang." Semoga penipu itu 
tertangkap dan masyarakat 
tak mudah tertipu, harap 
untuk mengkroscek kembali," 
pungkasnya.

Salah satu teman Budi yang 
dihubungi pelaku adalah 
Jurnalis Radar Sukabumi. 
Na mu n ,  ju r na l i s  s e n i o r 
tersebut tidak memenuhi 
keinginan pelaku karena 
merasa curiga dengan WA 
yang digunakan." Tiba-tiba 
ada nomor baru ngechat, eh 
pas dilihat foto profilnya pak 
Lurah Baros. Tapi isi chatnya 
malah pinjam uang, ya saya 
gak percaya. Saya ladenin aja 
dengan candaan," ungkap 
sang jurnalis sembari me-
minta agar tidak disebutkan 
namanya. 

Masih penasaran, penipu itu 
kata wartawan tersebut malah 
meminta video call (VC) le-
wat WA. Tapi ketika diangkat 
malah ada foto Sang Lurah 
yang ditempelkan ke kamera 
handpone saat VC, sehingga 
seolah-olah tampilan gambar 
hidup VC. " Tadinya supaya 
saya percaya, tapi saya ga 
bodoh, masa kelihatannya 
wajah pak lurah seperti foto 
gitu. Ada suaranya tapi raut 
wajah dan bibirnya tidak 
bergerak. Aneh kan," pung-
kasnya.(job3) 

HERU LESMANA/JABAR EKSPRES

TANDATANGAN:Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Wisnu Prabowo menandatangani zona integritas menuju WBK  dan WBBM di Aula Graha Rekonfu Polres Sukabumi 
Kota, Kamis (6/02).

Polres Sukabumi Kota Canangkan Zona Integritas 

SUKABUMI-Polres Sukabu-
mi Kota canangkan pemban-
gunan zona integritas menuju 
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 
dan Wilayah Birokrasi Bersih 
dan Melayani (WBBM). Pen-
canangan disaksikan unsur 
Muspida di Aula Graha Re-
konfu Polres Sukabumi Kota, 
(6/02).

Pencanangan pemban-
gunan zona integritas ini 

Wisnu Prabowo 
Pastikan Pelayanan 
Semakin Baik

ditandatangani oleh Kapolres 
Sukabumi Kota, AKBP Wisnu 
Prabowo, Walikota Sukabumi, 
Achmad Fahmi, Dandim 0607 
Kota Sukabumi Letkol Inf. 
Danang Prasetyo dan unsur 
Forkopimda Kota Sukabumi.

Dalam sambutannya, Ka-
polres  Sukabumi,  AKBP 
W i s n u  P r a b o w o  m e n y -
ampaikan, pencanangan 
ini  sangat  perlu dilaku-
kan oleh setiap instansi, 
sebagai  salah satu indi-
kator  m enuju  W BK  dan 
WBBM."Pencanangan zona 
integritas ini sangat perlu 
dilaksanakan oleh setiap in-

stansi karena sebagai salah 
satu indikator untuk mer-
aih WBK dan WBBM,"ucap 
Wisnu, kemarin (6/02).

Selain itu, Wisnu juga ber-
harap, dengan dilaksanakan-
nya pencanangan ini jajaran-
nya mampu untuk menin-
gkatkan kualitas pelayanan 
kepada masyarakat."Kami 
berharap dengan adanya 
kegiatan ini menjadi komit-
men yang kuat kepada ja-
jaran kami untuk mening-
katkan pelayanan kepada 
masyarakat, baik itu dari 
sarana prasarananya mau-
pun sumber daya manusian-

ya untuk lebih profesional, 
modern dan terpercaya (pro-
moter)," ujarnya.

Sedangkan dilibatkannya 
Forkopimda kata Kapolres, 
bukan sekedar saksi. Tetapi 
merupakan mitra Polri dalam 
mendidik masyarakat dan se-
bagai bentuk sinergitas antar 
instansi. 

Wali Kota Sukabumi men-
dukung Polres Sukabumi 
Kota untuk pembangunan 
zona integritas ini. Dia ber-
harap, layanan semakin baik 
dengan ditandatanganinya 
zona integritas. "Tentunya 
kami sangat mendukung dan 

mengapresiasi luar biasa ka-
rena ketika Polres Sukabumi 
Kota mencanangkan Zona 
Integritas ini, jadi seman-
gat memberikan pelayanan 
kepada masyarakat akan se-
makin meningkat, baik dari 
sisi kemudahan, kecepatan, 
ketepatan dan kenyamanan,” 
ujarnya. 

Selain itu,  tambahnya, 
komitmen yang kuat den-
gan dicanangkannya zona 
integritas akan membuat 
masyarakat semakin merasa-
kan keberadaan institusi Polri 
di wilayah Kota Sukabumi," 
pungkasnya.(job1)

ASEP HENDRAYANA/JABAR EKSPRES

KORBAN PENIPUAN: Lurah Baros, Budi Ruswandi saat menyampaikan pembajakan WA yang 
mengatasnamakan dirinya ke kepolisian, Kamis (6/2). 

IKLAN EKSPRES
BARIS KEHILANGAN

HILANG STNK NOPOL:D-6862-IP 
TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-1432-
ACX TIARA ESPANDRIANI 
MUTHIASARI

HILANG STNK NOPOL:D-6826-
HW AN.REGITA HASRI RAMA-
DHINA TBL

HILANG STNK NOPOL:D-2757-
ABE TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-3000-
RX TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-1905-CI 
TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-5555-
NW TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-4121-
MM D-4270-MR.TIDAK BERLAKU 
LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-6254-JC 
A/N:ADHE NATALIA.TDK BER-
LAKU

BARIS PELUANG USAHA

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

HILANG STNK NOPOL:D-2073-
UDN,D-2088-XA.TIDAK BER-
LAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-4682-
GQ;D-8832-EP;D-6527-KB TDK 
BRLK

HILANG STNK NOPOL:D-1924-AF 
TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D3831AA
J,D2431GL,D6233MP,D5867JR,D
2719KC,D2471ACD.TBL

HILANG STNK NOPOL:D3634AA
W,D2950AN,D4680EL,D1712ACG
,D6086ACQ.TBL

HILANG STNK NOPOL:D-1929-
AN TIDAK BERLAKU LAGI

Banyak Tempat Kuliner Tak Punya Lahan Parkir 
SUKABUMI-Maraknya 

usaha kuliner di Kota Suka-
bumi yang tidak memiliki la-
han parkir menjadi perhatian 
Pemkot Sukabumi. Banyak 
kendaraan pelanggan yang 
diparkirkan disisi jalan seh-
ingga menambah kemacetan 
arus lalu lintas. 

Kepala Bidang Perizinan 
pada Dinas Penanaman 
Modal Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 
Sukabumi, Saepulloh men-
egaskan, setiap  pelaku usaha 
rumah makan, kewajiban 
menyediakan lahan parkir. 
Hal itu sesuai dengan site 
plan IMB yang diajukan oleh 
pelaku usaha." Site plan IMB 
itu yang menjadi acuan untuk 
menyediakan fasilitas parkir. 

Kalau di site plan ada, dan 
kenyataannya tidak ada, be-
rarti mereka melanggar," kata 
dia, saat dihubungi wartawan 
belum lama ini.

Untuk keluarnya IMB sendi-
ri, kata Saepullah, setelah me-
menuhi persyaratan. Antara 
lain, rekomendasi dari intansi 
terkait, seperti, dari Dinas Per-
hubungan tentang ketentuan 
parkir dan rekayasa lalu lin-
tas, Dinas Pekerjaan Umum 
tentang tata ruang dan Dinas 
Lingkungan Hidup tentang ru-
ang terbuka hijau." Setelah ke 
luar rekomendasi dari intansi 
tersebut, baru kami proses 
IMB-nya," jelas Saepulloh.

Diungkapkan, kebanyakan 
rumah makan atau tempat 
kuliner di Sukabumi awalnya 

merupakan rumah tinggal 
yang beralih pungsi jadi tempat 
usaha. Sehingga otomatis tidak 
memiliki lahan parkir dan da-
pat  mengakibatkan kemacetan 
di pusat kota."Untuk penerti-
ban parkir ranahnya di Dinas 
Perhubungan. Kita telah laku-
kan koordinasi dengan bebera-
pa SKPD bekaitan kuliner yang 
tidak memiliki lahan parkir. Ke 
depannya akan ditertibkan 
tempat kuliner tersebut, akan 
tetapi kita tidak bisa mencabut 
izin usahanya,"ujarnya.

Saepulloh mengatakan, se-
bagian tempat usaha tersebut 
tidak memiliki izin untuk 
tempat kuliner. Sebab, banyak 
rumah tinggal yang dijadikan 
sebagai tempat usaha. Sehing-
ga, mereka harus melakukan 

perubahan IMB, dari tempat 
tinggal menjadi usaha kuliner. 
“Kami telah menyampaikan 
informasi tersebut kepada 
pelaku usaha. Alhamdulillah, 
ada respon baik, beberapa 
pemilik usaha akan mengurus 
perizinan usahanya," katanya.

Dia menambahkan, investa-
si di Kota Sukabumi memang 
banyak diisi oleh usaha kulin-
er dan terfokus di pusat kota. 
Ke depan, DPMPTSP Kota 
Sukabumi akan memberikan 
izin usaha baru untuk investa-
si penyebaran lokasi ke dae-
rah Cibeureum, Baros, Lem-
bursitu dan Warudoyong." Se-
dang dalam kajian, nantinya 
kami ingin ada penyebaran 
keramaian ke daerah lain," 
pungkasnya.(job3) 
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Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur, Yudi Syufriadi. 
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PURWAKARTA – Enam 
puluh stand berbagai bi-
dang membuka pelayanan 
masyarakat,  fenomena 
tersebut terlihat ketika per-
helatan gempungan diada-
kan di Desa Cikopo, Keca-
matan Bungursari, Kamis 
(6/2).

Bupati Purwakarta, Ambu 
Anne Mustika yang membu-
ka acara ini mengaku sangat 
apresiasi. Terhadap puluhan 
posko pelayanan yakni bi-
dang kesehatan, pendidikan, 
pertanian, pelayanan pem-
buatan KTP/akte kelahiran/
KTP anak, pelayanan bayar 
pajak, pelayanan KB dan 
berbagai posko lainya yang 
turut menyemarakkan per-
helatan gempungan kali ini.

“Terus terang saya bangga 
dengan adanya kesiapan 
pihak pemerintah Desa 
Cikopo yang membuka pu-
luhan posko stand pelay-
anan untuk masyarakat. 
Semoga acara gempungan 
ini berdampak positif bagi 
warga,” tegas wanita yang 
akrab disapa Ambu Anne 
di sela-sela membuka acara 
perhelatan pelayanan gem-
pungan.

Ambu Anne menambah-
kan, program Pemda Pur-
wakarta seperti gempungan 
ini akan terus digalakkan 
demi kemajuan Purwakarta 

ke depan harus semakin 
baik. “Program pelayanan 
gempungan ini akan kita 
tingkatkan semakin baik 
demi Purwakarta yang lebih 
istimewa di segala bidang 
p e m b a n g u na n ,”  ha ra p 
Ambu.

Atas penilaian yang posi-
tif ini, Camat Bungursari, 
Syariful Harom mengaku 
bangga salah satu Desa 
Cikopo sebagai binaannya 
memberikan pelayanan 
maksimal kepada masyara-
kat.

“Kami selaku camat teri-
ma kasih pada Ambu Anne 
atas penilaian yang positif. 
Semoga ini sebagai motivasi 
ke depan seluruh desa di 
Kecamatan Bungursari siap 
menjalankan program Pem-
da Purwakarta,” paparnya.

Perhelatan pelayanan 
g e m p u n g a n  i n i  s e l a i n 
membuka posko pelayanan 
dalam acara ini juga mem-
bagikan sembako gratis 
kepada seluruh masyarakat 
di desa Cikopo 

“Pembagian sembako se-
bagai wujud kepedulian 
pemerintah Desa Cikopo, 
Semoga pembagian sem-
bako bagi warga  ini mem-
bantu masyarakat yang ti-
dak mampu,” tandas Tatang 
Supriatna PJ Kades Cikopo. 
(san)

Ambu Anne : Gempungan Akan Terus Digalakkan

HASAN/KARAWANG BEKASI EKSPRES

Bupati Purwakarta, Anne Mustika membuka perhelatan gempungan di adakan di Desa Cikopo, Kecamatan Bungursari, Kamis (6/2).

CIKARANG SELATAN 
– Polsek Cikarang Selatan 
menangkap TY (18) pelaku 
pencabulan anak dibawah 
umur sambil  merekam 
aksinya. Bahkan, TY menye-
bar video aksi cabulnya itu 
kepada korban dan teman-
temannya. 

Kapolsek Cikarang Sela-
tan, Kompol Dona Harefa 
mengatakan, aksi pelaku 
terungkap setelah rekaman 
video aksi cabul disebarkan 
oleh TY ke teman-teman 
korban. Awalnya korban se-
but saja Mawar berkenalan 
dengan TY di media sosial 
Facebook. Lalu mereka mu-
lai dekat hingga akhirnya 
memutuskan untuk ber-
temu. 

“ S e b e l u m  d i a j a k  k e 
k o n t r a k a n n y a ,  k o r b a n 

pun sempat diajak jalan-
jalan. Korban lalu di ajak 
ke kontrakan TY dengan 
alasan mau diajak ngobrol 
s e r i u s ,  n a m u n  m a l a h 
melakukan aksi cabulnya,” 
jelasnya.

Lanjut Dona, saat beraksi 
p e l a k u  m e n g g u n a k a n 
telepon genggam untuk 
merekam aksi cabulnya 
terhadap korban. Namun, 
Dona tak menjelaskan apa 
yang menjadi alasan TY 
menyebarkan video itu. 
“Setelah video itu disebar 
oleh TY, korban langsung 
m e n g a d u  k e  a y a h n y a 
atas perbuatan pelaku ke 
dirinya,” ungkapnya.

Setelah mendengar aduan 
dari korban, orangtuanya 
l a n g s u n g  m a r a h  d a n 
m e n c a r i  k e b e r a d a a n 

pelaku. Pelaku akhirnya 
berhasi l  di temukan di 
kontrakannya, di kawasan 
Kampung Leuwimalang, 
Cikarang Selatan. 

“ K e m u d i a n  a y a h n y a 
membawa pelaku ke Pol-
sek Cikarang Selatan,” im-
buhnya.  

Setelah dibawa ke Pol-
sek Cikarang Selatan, TY 
langsung diperiksa. Saat 
ini TY ditahan di Polsek 
Cikarang Selatan. Polisi 
menyita barang bukti antara 
lain celana korban, ponsel 
tersangka yang digunakan 
untuk merekam aktivitas itu 
dan motornya.

Tersangka terancam Pasal 
81 juncto Pasal 76 UU RI 
Nomor 17 Tahun 2016 ten-
tang Perlindungan Anak. 
(bbs/rie) 

Cabuli Mawar, Pelaku Sebar Video Mesum

KABUPATEN BEKASI – 
Wakil Gubernur Jawa Barat 
(Jabar) Uu Ruzhanul Ulum 
mengatakan, generasi muda 
yang berkualitas dan ber-
daya saing menjadi kunci 
menuju Indonesia Emas 
2045.

“Ada empat hal yang ha-
rus dipegang anak muda 
u n t u k  m a m p u  m e n -
jawab tantangan di 2045 
mendatang,” kata Uu saat 
memberi kuliah umum 
dalam Simposium Nasional 
Pemuda Indonesia dengan 

tema ‘Transformasi Pemuda 
Menuju Indonesia Emas’ di 
Universitas Pelita Bangsa, 
Kabupaten Bekasi, kemarin 
(5/2). Pertama, kata Uu, 
generasi muda harus men-
guasai dan memahami du-
nia digital. “Siapa yang men-
guasai dunia digital dunia 
medsos (media sosial), du-
nia komputer, itu yang akan 
menguasai dan menikmati 
loncatan-loncatan teknologi 
di dunia ini,” katanya.

Hal kedua yang harus di-
miliki generasi muda adalah 

pandai  b erkomunikasi 
dan silahturahmi. “Harus 
mampu berbicara di depan 
umum. Adik-adikku harus 
mampu pidato, harus bisa 
menyampaikan isi hati ha-
rus bisa menyampaikan 
pikiran,” ucapnya.

Kemudian, menurut Uu, 
generasi muda harus mam-
pu berkerja sama. Kemam-
puan tersebut dapat diasah 
dengan berorganisasi. “Jan-
gan one man show, sadaya 
ku nyalira (semua sama 
sendiri). Karena hari ini 

sulit untuk membuat kekua-
tan kalau kita selamanya 
sendiri,” katanya.

Terakhir,  Uu meminta 
generasi muda harus me-
miliki keimanan dan ket-
akwaan. “Karena sehebat 
apapun kita dalam ilmu 
komputer, berkomunikasi 
dan membagi peran tetapi 
kalau moral dan budi pe-
kertinya jelek maka kita 
tidak akan bernilai untuk 
mendapatkan kepercayaan 
di masyarakat,” ucap Uu 
mengakhiri. (rls/rie)

HUMAS PEMPROVJABAR

PENDIDIKAN : Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Uu Ruzhanul Ulum memberi kuliah umum dalam Simposium Nasional Pemuda Indonesia dengan 
tema ‘Transformasi Pemuda Menuju Indonesia Emas’ di Universitas Pelita Bangsa, Kabupaten Bekasi.

Uu : Generasi Muda Unggul Kunci Indonesia Emas

K A R AWA N G  –  B a d a n 
Pemeriksa Keuangan (BPK) 
Republik Indonesia (RI) Per-
wakilan Provinsi Jawa Barat 
akan melaksanakan pemer-
iksaan pendahuluan atas 
laporan keuangan Pemer-
intah Kabupaten Karawang 
Tahun 2019. Hal tersebut 
Nampak ketika entry brief-
ing di ruang rapat Kantor 
Inspektorat Kabupaten Kar-
awang, Rabu (5/2).

Wakil Ketua Ketua Tim 
BPK RI perwakilan Jawa 
Barat, Anthon Merdyansyah 
mengatakan, selama lebih 
kurang 24 hari ke depan 
mulai dari (4-28/2) akan 
melaksanakan pemeriksaan 
laporan keuangan di Kabu-
paten Karawang.

“Ada beberapa item yang 
akan kami periksa yakni 
penyusunan APBD mau-
pun APBD-P, penyusunan 
RKA dengan kesesuaian SAP, 
substansi belanja barang dan 
jasa, belanja modal, belanja 
hibah, dan bansos,” kata An-
thon.

Sementara itu, Bupati Kar-
awang, Cellica Nurrachad-

iana menuturkan, dirinya 
mengapresiasi dengan dilak-
sanakan Entry Briefieng ini. 
Ia diharapkan dapat memu-
dahkan pekerjaan BPK RI 
Perwakilan Jawa Barat.

“Setiap Organisasi Per-
angkat Daerah (OPD) harus 
mendukung sepenuhnya ke-

giatan audit interim ini. Beri-
kan informasi atau data, baik 
primer maupun sekunder 
yang diperlukan tim pemer-
iksa BPK RI Perwakilan Jawa 
Barat,” ungkap Cellica.

Cellica menambahkan, 
seluruh pejabat atau pihak 
yang berkenaan dengan 

audit yang dilakukan BPK 
RI, harus standby (siaga) 
di tempat sehingga mudah 
dihubungi tim pemerik-
saan. Berharap setiap hasil 
temuan BPK RI harus segera 
tindaklanjuti oleh OPD mau-
pun pihak bersangkutan. 
(rls/rie)

DISKOMINFO KARAWANG

RAPAT : , Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik 
Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat lakukan pemeriksaan pendahuluan atas laporan keuangan 
Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2019. 

BPK Lakukan Pemeriksaan Interim LKPD 2019
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SENI SUARA

TASIK – CSF (53) seorang 
warga Kelurahan Linggajaya, 
Kecamatan Mangkubumi, Kota 
Tasikmalaya ditangkap aparat 
kepolisian di rumahnya, Kamis 
(06/02). Ia ditangkap karena 
diduga menyebarkan informasi 
bohong atau hoax terkait 
kematian seorang siswi SMPN 
6 Tasikmalaya yang ditemukan 
di dalam gorong-gorong depan 
sekolahnya.

Kapolres Tasikmalaya Kota, 

AKBP Anom Karibianto, 
mengatakan bahwa akibat 
informasi bohong yang 
disebarkan oleh CSF terkait 
kematian korban menjadikan 
warga Kota Tasikmalaya 
resah. 

“ Alhamdulillah hari ini kami 
menangkap salah satu pelaku 
yang diduga membuat dan 
menyebarkan hoax,” ujarnya, 
Kamis (06/02).

Saat ini, dikatakan Kapolres, 

pelaku masih menjalani proses 
pemeriksaan di Mapolres 
Tasikmalaya Kota. Namun, 
berdasarkan hasil pemeriksaan 
sementara, SCF mengaku tahu 
adanya penemuan mayat di 
dalam gorong-gorong dari 
pesan yang diterima di aplikasi 
Whatsapp yang kemudian 
narasinya diubah.

Kapolres menjelaskan, 
bahwa dalam narasi ubahan 
CSF, disebutkan bahwa korban 

dibunuh dan organ dalamnya 
diambil yang kemudian ia 
sebarkan melalui media 
sosial facebook. Kondisi 
tersebut menurut Kapolres 
bertentangan dengan kondisi 
korban yang masih dalam 
keadaan utuh setelah dilakukan 
pemeriksaan.

“ Adanya informasi yang 
menyatakan bahwa ginjal 
korban hilang membuat 
m a s y a r a k a t  m e n j a d i 

resah. Bahkan, sejumlah 
pelajar takut untuk sekolah 
akibat hoax tersebut. Kami 
juga mengimbau kepada 
masyarakat agar tidak mudah 
percaya pada informasi yang 
tidak jelas sumbernya, apalagi 
ikut menyebarkannya. Lebih 
baik bertanya pada polisi 
untuk mencari kebenarannya 
agar tidak menimbulkan 
kegaduhan,” katanya.

Ia mengungkapkan, bahwa 

akibat perbuatan CSF yang 
menyebarkan informasi 
bohong tersebut, pihaknya 
mengenakan pasal 14 ayat 2 
dan Pasal 15 KUHP. 

“ Ancamannya hukuman 
penjara 2-10 tahun,” 
ungkapnya.

Hingga saat ini, Anom 
mengaku bahwa pihaknya 
m a s i h  m e l a k u k a n 
penyelidikan terkait penyebab 
meninggalnya seorang 

siswi yang berinisial DS 
(13). Pihaknya belum bisa 
menyimpulkan penyebab 
kematian korban dan masih 
menunggu hasil otopsi 
jenazahnya.

“ Sejumlah saksi dan barang 
bukti juga terus diperiksa. 
Kami masih belum bisa 
menyimpulkan penyebab 
kematian korban, apakah 
karena tindak pidana atau 
bukan,” tutupnya. (igo)

Penyebar Hoax Kematian DS Ditangkap

GARUT - Sarah Octavia 
Slamer, bayi malang yang 
lahir tanpa anus, saat ini 
membutuhkan uluran tangan. 

Sarah merupakan anak dari 
pasangan Rian Maulana dan 
Siti Aisyah, warga Kampung 
Keramat Kaler, Desa Tanggulun, 

Kecamatan Kadungora, 
Kabupaten Garut.

Saat rombongan jurnalis 
mencoba menemui keluarga 
ini Kamis (06/02), cukup dibuat 
prihatin melihat kondisi rumah 
keluarga Rian. Dengan kondisi 
seperti itu, Rian saat ini harus 
memikirkan biaya operasi 
untuk anaknya.

Rian Maulana bersama istri 
mengeluhkan tidak memiliki 
biaya untuk bisa mengobati 
anaknya yang harus menjalani 

operasi. 
Sebelumnya kata Rian, ada 

lembaga penampung zakat 
yang pernah menjanjikan akan 
memberikan bantuan. Namun 
hingga sekarang ditunggu 
belum juga terealisasi.

Melihat kondisi tersebut 
rombongan jurnalis dari 
organisasi IWO (Ikatan wartawan 
online) merasa prihatin. Robi 
Taufik Akbar, Ketua IWO Garut 
mengharapkan Pemerintah 
untuk lebih perhatian lagi 

atas kondisi warga seperti yang 
dialami keluarga Rian ini.

“ Ini kondisi nyata, potret 
buram masyarakat Garut yang 
masih banyak membutuhkan 
uluran tangan. Pemerintah 
harus membuka mata dengan 
kondisi yang terjadi sekarang 
ini,” kata Robi.

”Kondisi ini, yang membuat 
kami dengan rekan-rekan 
jurnalis untuk membantu 
meringankan beban mereka,” 
tambah Robi.(fer)

Berawal dari Iseng, Olah Vokal 
Taufiq Berbuah Juara

GARUT - Mantan resepsionis salah satu hotel di 
Kabupaten Garut yang kini berstatus sebagai prakarya 
di SMPN 1 Cilawu, memiliki bakat luar biasa di bidang 
olah vokal lagu Cianjuran, dia adalah Taufiq Mukariman 
(27).

Awalnya, keahlian Taufiq tersebut ia asah hanya 
dengan memanfaatkan waktu senggang, itu pun ia 
lakukan ketika tengah mengerjakan sesuatu tanpa 
ada niat untuk mengolah vokal.

Tanpa disengaja, apa yang dilakukannya itu membuahkan 
hasil positif. Prestasi terbaru yang pernah ia raih yakni 
juara 1 Pasanggiri Cianjuran Damas Tahun 2019, dan 
Juara 1 Festival Lagu Lawas juara Tahun 2020.

” Kiat-kiat punya kualitas suara seperti saat ini sebetulnya 
tidak sengaja latihan atau apa, awalnya. Hanya suka 
nyanyi-nyanyi di tiap aktivitas, ketika di kamar, ketika 
main, lagi duduk, pas nyuci motor dan aktivitas biasa 
sehari-hari. Mungkin itu tanpa disadari mengolah 
vokal tenggorokan,” kata Taufiq.

Dirinya mulai tertarik seni sejak usia 5 tahun, 
lantaran kedua orang tuanya memiliki minat dalam 
seni sunda.

”Awalnya sering lihat dan denger mamah Bapa nyanyi, 
kemudian tahu sedikit demi sedikit dan ada minat, 
tidak sengaja terasah dan sekarang karena lebih punya 
ketertarikan dalam bidang itu, jadi lebih berusaha untuk 
terus mengasah kemampuan. Karena seni suara itu 
jangan berhenti, kalau tidak menyanyi, jika berhenti, 
tekniknya hilang,” katanya.(erf) 

Sarah Octavia, 
Bayi Malang yang 

Tak Punya Anus

OPERASI: Sarah Octavia, anak dari pasangan Rian Maulana dan Siti Aisyah lahir dengan kondisi tak memiliki anus. Sarah harusnya segera mendapatkan 
tindakan operasi, namun kondisi ekonomi keluarganya tak memungkinkan. Diharapkan ada uluran tangan untuk membantu Sarah. 

CIAMIS – Peternak yang 
mengalami kebangkrutan di 
Ciamis tidak hanya peternakan 
ayam rakyat pedaging, namun 
petelur juga mengalami hal 
yang sama.

Salah satu penyebabnya, 
mereka ”kalah bersaing” 
dengan peternakan besar 
dan modern. Dari 360 
peternak petelur, kini tinggal 
160. Pemerintah harus 
turun tangan atas kondisi 
tersebut.

Seperti dilansir dari 
radartasikmalaya.com, Ketua 
Paguyuban Peternak Ayam 
Petelur Ciamis (P2APC) 
Ade Kusnadi alias Akaw 
menjelaskan peternakan ayam 
rakyat saat ini mengalami 
banyak masalah.

Mulai keadaan ekonomi 
yang masih belum membaik, 
daya beli masyarakat turun 
dan masih belum ada 
keberpihakan dari pemerintah 
kepada para pelaku 
usaha melalui kebijakan 
penyetabilan harga-harga. 
“Jadi kebijakan itu tidak jelas,” 
ujarnya kepada Radar, Rabu 

(5/2).
Saat ini, kata dia, harga 

daging ayam sekarang 
terus merosot. Itu berefek 
kepada hasil produksi 
dengan kebutuhan (biaya) 
produksi yang tidak seimbang. 
Biaya produksi lebih besar 
ketimbang hasil produksi. 
“Pada akhirnya suplai tidak 
stabil,” bebernya.

Permasalahan lainnya, kata 
dia, yaitu pengefisiensian 
tenaga kerja melalui 
peternakan besar dan modern. 
Karena sistem peternakan 
modern, membutuhkan 
tenaga yang lebih sedikit 
ketimbang peternakan 
rakyat.

Peternakan modern yang 
menggunakan sistem close 
house, satu kandang bisa 
sampai menampung 50.000 
ekor. Pengelolaannya bisa 
dilaksanakan oleh 5 sampai 
6 orang.

Kalau usaha peternak ayam 
rakyat, kata dia, satu kandang 
berisi 10.000 ekor ayam biasa 
dikerjakan 20, 25 sampai 30 
orang.

“Artinya kalau kandang 
modern, tenaga kerja 
berkurang, pengangguran 
di Ciamis tambah banyak,” 
ujarnya. Di Ciamis, kata dia, 
saat ini sudah ada sekitar 
30 peternakan modern dan 
besar.

Untuk itu, kata dia, harus ada 
peran pemerintah agar para 
peternak ayam rakyat masih 
tetap bisa eksis. Pemerintah 
harus merangkul mereka.

“Supaya para pelaku usaha 
tetap berdiri dan eksis, untuk 
melakukan kegiatan kerjanya, 
otomatis harus ada turut 
serta pemerintah dan kita 
harus bergandeng tangan,” 
ujarnya.

“Tentunya bagaimana kita 
sekarang sedang berpikir 
membikin konsep pakan 
mandiri,” ajak pengusaha 
yang tetap memilih menjadi 
peternak ayam rakyat.

Ditemui terpisah, Ketua 
Himpunan Peternak Unggas 
Lokal Indonesia (Himpuli) 
Nur Muttaqin SHI prihatin 
dengan kondisi peternak 
rakyat hari ini yang banyak 

gulung tikar. Mereka kalah 
bersaing dengan peternak 
modern dan besar.

Dia berharap Pemerintah 
Kabupaten Ciamis, dalam 
hal ini Dinas Peternakan dan 
Perikanan, harus bergerak 
cepat menyikapi banyaknya 
peternak ayam rakyat yang 
bangkrut.

Hitungannya, di Cihaurbeuti 
ada 40 peternak yang sudah 
terdata gulung tikar. “Kita kali 
jumlah keluarganya rata-rata 
4 (orang), maka ada 160 orang 
yang terdampak ekonomi.

Belum lagi peternak yang 
ada di kecamatan lain,” 
ujar pria yang juga Ketua 
Himpunan Pengusaha Muda 
Indonesia (HIPMI) Kabupaten 
Ciamis ini.

Nur Muttaqin, yang juga 
anggota Komisi A DPRD 
Kabupaten Ciamis, akan 
memperjuangkan nasib 
para peternak rakyat. “Kalau 
perlu di Ciamis dilakukan 
pembatasan kandang 
modern melalui perda atau 
perbup, sehingga peternak 
rakyat merasa dilindungi 

oleh pemilik modal besar,” 
ujarnya.

Anggota Komisi B DPRD 
Ciamis Imam Dana Kurnia 
mengaku akan berkonsultasi 
dengan pemerintah pusat 
melalui Dirjen Peternakan 
terkait keberlangsungan nasib 
peternakan rakyat kecil. “Jadi 
kehadiran negara dalam rangka 
melindungi keberlangsungan 
ekonomi peternak rakyat 
seperti apa?” ujarnya.

“Sebagai peternak rakyat 
harus dilindungi dan 
harus tetap berlangsung, 
makanya kita sekarang lagi 
perjuangkan. Nanti hasilnya 
kita akan bagikan bagaimana 
dari Kementerian itu besok 
(hari ini, Red),” ujarnya.

Peternak ayam rakyat di 
Desa Sukasetia Kecamatan 
Cihaurbeuti, sebelumnya, 
mengalami masalah. Sebagian 
dari mereka bangkrut, karena 
kalah bersaing dengan 
peternakan modern dan 
canggih.

Pantauan Radar, Selasa (4/1) 
sekitar pukul 09.00, Rusaf 
Diana Sufyan (30) tidak lagi 

beternak ayam. Padahal, 
warga Dusun Cinangka RT 
04/07 Desa Sukasetia sudah 
beternak ayam sejak 2007. 

Sebagai peternakan ayam 
rakyat, dia kala itu memiliki 
1500 ayam. Modal yang dia 
keluarkan Rp 60 juta.(isr)

Di Ciamis, Tersisa 160 Peternak Ayam Telur, Ratusan Lainnya Bangkrut

MENUNJUKKAN: Taufiq menunjukkan kemampuan 
olah vokalnya ketika ditemui di SMPN 1 Cilawu. Bakat 
Taufiq dalam tembang Cianjuran itu berbuah juara.
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Zulhas Diprediksi 
Terpilih Aklamasi 

JAKARTA  – Awal Februari 2020 Partai Amanat 
Nasional (PAN) akan menggelar Kongres ke-V. Salah 
satu agenda pentingnya adalah memilih ketua 
umum yang bakal memerintah partai selama lima 
tahun. Banyak kandidat kader PAN yang ingin 
menggantikan posisi Zulkifli Hasan.

Nama-nama lain yang akan ikut bertarung dalam 
kontestasi PAN adalah Dradjad Wibowo, Asman Abnur 
hingga Mulfachri Harahap. Jika berhasil memenuhi 
syarat yang ditetapkan, maka ketiga nama itu bisa 
dipastikan bakal bertarung melawan ketum incumben 
yang bakal maju lagi di kongres kali ini.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal 
(Wasekjen) PAN Rizki Aljupri menyatakan dari 
beberapa kandidat caketum yang muncul akan sulit 
mengalahkan Ketum Zulhas. Dia mengklaim di 
lapangan Zulkifli Hasan menjadi ketua umum lagi.

”Menurut saya Pak Zul paling diunggulkan dari 
sisi jumlah pemegang suara, karena pemegang 
suara itu kan sekali lagi hanya Ketua DPW, 
sekretaris DPW dan ketua DPD,” ujar Rizki kepada 
wartawan, belum lama ini. 

Rizki mengaku mendapat informasi jika saat ini 
Zulkifili Hasan sudah mengantongi dukungan lebih 
dari 400 suara dari total 590 pemilik hak suara. 
Masing-masing sudah memberikan surat dukungan 
yang ditandatangi oleh pemegang hak suara 
langsung dan distempel basah (DPW dan DPD).

”Informasinya seperti itu, tapi kalau misalkan tiap 
wilayah ada satu atau dua daerah yang tak mendu-
kung Zulkifli Hasan ya tak masalah, namanya juga 
demokrasi,” ujarnya.

Bahkan, Rizki menduga pada kongres PAN kali ini 
pleno pemilihan ketum akan berakhir secara 
aklamasi. Karena mayoritas kader PAN makin sadar 
dengan bahaya perpecahan parpol pasca-kongres. 
”Demi meminimalisir terjadinya perpecahan ada 
baiknya ya memang aklamasi,” ucapnya. (jpg/rie)

Di Pilpres 2024, Isi 
Tasnya Cukup

JAKARTA – Direktur ekseku-
tif Voxpol Center Research and 
Consulting Pangi Syarwi Cha-
niago mengatakan sosok Air-
langga Hartarto akan menjadi 
kandidat di Pilpres 2024. Air-
langga dianggap punya modal 
yang kuat bila harus berkom-
petisi dengan Prabowo Subi-
anto dan Puan Maharani.

”Airlangga Hartarto juga 
punya kans untuk menjadi 
calon presiden. Pertama beliau 
punya modal pengalaman 
pemerintahan yang cukup, 
ketua umum partai Golkar 
yang jumlah kursi terbesar 
kedua di parlemen,” kata Pangi, 
kemarin (6/2).

Di sisi lain, katanya, bicara 
Pilpres, para calon tidak cukup 
hanya mengandalkan elekta-
bilitas dan popularitas sema-
ta. Sebab, dalam pesta demo-
krasi di Indonesia, ada bany-
ak syarat yang harus dipenuhi. 
Dalam hal ini Airlangga juga 
punya banyak keunggulan.

”Syarat capres itu rumusnya 
sederhana, ada partai, ada isi 
tas, racikan elektoral, soal re-
presentasi wilayah Jawa non-
Jawa. Airlangga isi tas cukup, 
representasi wilayah Jawa dan 
Luhut (Binsar Panjaitan) bisa 
menyakinkan Jokowi untuk 
mendukung Airlangga Hartar-
to menjadi capres,” tutur Pangi.

Oleh karena itu, pengamat 
yang beken disapa dengan 
panggilan Ipang ini meman-
dang, sosok Airlangga tidak 
bisa dianggap remeh, bahkan 
dia akan menjadi lawan tan-
ding yang sebanding bagi 
kandidat lain yang mulai ber-
munculan. 

Di bagian lain, Ketua Umum 
Partai Golkar Airlangga Hartar-
to menjawab desakan para 
pemilik suara Golkar yang 
ingin dirinya menjadi capres 
pada Pilpres 2024. Airlangga 
mensyukuri hal itu.

”Alhamdulillah, tetapi ten-
tu kita menghadapi hari esok 
dan kita menata sesuai den-
gan jadwal-jadwal yang ada,” 
kata Airlangga, beberapa 
waktu lalu. 

Airlangga mengaku, tak in-
gin berandai-andai terkait 
dorongan menjadi capres. 
Menko Perekonomian itu tak 
ingin menjawab apakah dirinya 
siap menjadi capres atau tidak. 
Namun dia bersyukur atas 
dorongan para kadernya.

”Kalau dorongan, ya Al-
hamdulillah, tapi tentu kita 
melihat proses yang ada,” 
sebut Airlangga.

Airlangga mengakui tugas 
menjadi Ketum Golkar berat, 
terlebih dirinya mendapat 
aspirasi untuk maju pada Pil-
pres 2024. Dia menegaskan 
fokusnya sebagai Ketum Gol-
kar saat ini adalah memban-
tu menyukseskan pemerin-
tahan Presiden Joko Widodo 
dan Wapres Ma’ruf Amin.

”Tugas memang selalu berat. 
Sebagai Ketum Golkar tentu 
kita harus mengelola partai 
dan tentu yang paling berat 
sekarang menjaga dan meng-
awal pemerintahan Pak Jo-
kowi-Ma’ruf Amin supaya ini 
lancar, selesai program jang-
ka pendek terkait omnibus 
law di bidang cipta kerja, 

perpajakan, sehingga pertum-
buhan ekonomi terjaga baik 
dan lapangan kerja bisa ter-
sedia,” jelas Airlangga.

Dukungan juga muncul dari 
Ketua Dewan Pembina Partai 
Golkar Aburizal Bakrie. Dia 
mendorong Ketua Umum Gol-
kar Airlangga Hartarto untuk 
mencalonkan diri sebagai pre-
siden di Pemilu 2024. Menurut 
Aburizal, jika Airlangga hendak 
menjadi Ketua Umum Golkar, 
ia harus bisa menjadi capres 
di pemilu mendatang. 

”Saya pernah berdiskusi den-
gan saudara Airlangga secara 
berdua, saya katakan, saudara 
Airlangga, kalau saudara ingin 
menjadi ketua umum (Golkar), 
saya sampaikan arahnya tidak 
pada itu saja, tetapi saudara 
harus siap menjadi presiden 
Republik Indonesia ke depan,” 
papar Aburizal.

Aburizal mengatakan, dirinya 
pernah mencoba untuk men-
jadi calon presiden, tetapi 
kemudian tak berhasil. Oleh 
karena itu, dia meminta Air-
langga tidak mengulangi ke-
gagalannya itu dengan men-

Risiko Jadi 
Pejabat Publik 

BANDUNG – Gubernur Jawa 
Barat, Ridwan Kamil mem-
bantah jika dirinya bersama 
wakilnya disebut sebagai pri-
badi yang anti kritik. Menurut 
Emil, sebagai pejabat publik 
kritikan itu sudah menjadi 
hal yang wajar.

”Sebagai makhluk politik 

kami ini tidak anti kritik. Saya 
itu biasa karena tau itu risiko 
pejabat publik,” ucap Ridwan 
Kamil di Kabupaten Bandung 
Barat, kemarin (6/2).

Menurutnya, kritik yang disam-
paikan saat Kopdar merupakan 
wujud kepedulian terhadap 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

”Makanya bisa dimonitor, 
saya jarang berbalas pantun 
kalau ada kritisi-kritisi. Jadi 
diterima saja kalau itu faktu-

al, dan memang terjadi. Itu 
jadi bahan introspeksi buat 
kami,” ungkapnya.

”Jadi saya cenderung tidak 
membuka berbalas pantun 
untuk menambahi karna bagi 
saya warga butuh cerita-cerita 
inspriratif, solutif, rehabilitatif 
ketimbang melihat ada hal-hal 
begitu,” sambungnya.

Selain itu, Emil juga menam-
pik soal tudingan pilih kasih. 
Dia menyebut, siapapun yang 

telah disumpah jabatan tidak 
akan berpandang bulu.

”Saya dibilang saya pilih-pi-
lih kasih, hanya membantu 
kepada saya yang suka, saya 
kira engga. Saya kalah di Ka-
rawang, di Bekasi, Bogor, se-
muanya kalau sudah disum-
pah jadi gubernur-wakil gu-
bernur maka harus rata. Tidak 
ada pilah-pilah,” urainya. 

Dirinya pun berharap, masy-
arakat tidak mudah terjebak 

pada penilaian yang bersifat 
apriori. Selain itu, masyarakat 
juga diharapkan dapat bersikap 
obyektif dalam menilai kiner-
ja wakil rakyat.

”Jadi hal-hal seperti itu saya 
kira harus diluruskan, tapi 
poin saya silahkan karna ini 
bagian dari menyempurnakan 
dinamika pembangunan ma-
sukan kritisi saya kira itu hal 
biasa dalam urusan kita,” 
tandasnya. (mg1/rie)

ISTIMEWA

SIAP BERKOMPETISI: Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi salah satu kandidat di Pilpres 
2024 mendatang. Dia diprediksi akan berkompetisi dengan Prabowo Subianto dan Puan Maharani. 

Jangan Meremehkan Airlangga 

Temui Pimpinan DPR, 
Firli Tidak Bicara Perkara

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) Firli Bahuri bersama para komisioner lembaga 
antikorupsi menemui pimpinan Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR), Kamis (5/2).

Firli mengatakan, DPR merupakan lembaga ke-16 
yang dikunjungi komisioner KPK Jilid V sejak 
dilantik Presiden Joko Widodo alias Jokowi Desem-
ber 2019 lalu.

”Agendanya pertama, sebagai orang Indonesia 
kami memperkenalkan orang Indonesia secara 
resmi kepada lima pimpinan DPR,” kata Firli di 
gedung DPR, Jakarta. 

Kedua, lanjut Firli, sebagai pimpinan masa bakti 
2019-2023, mereka menyampaikan peta jalan KPK 
ke depan kepada pimpinan DPR.

”Apa visinya, misinya, programnya apa, grand 
strategy-nya bagaimana, sasaran strategi, tujuannya 
apa, itu yang kami sampaikan,” ungkap dia.

Mantan kepala Badan Pemeliharaan Keamanan 
(Baharkam) Polri menegaskan, ini merupakan 
pertemuan resmi dan tidak membahas perkara 
apa pun. 

”Siapa pun statusnya kalau memang itu diproses 
hukum kami akan proses hukum. Jadi, jangan 
ditanya yang itu dulu. Tadi kami tidak bicara 
perkara,” kata Firli. (boy/jpnn/rie)

FIRLI BAHURI 
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) JAKARTA – Pengusutan 

dugaan aliran dana ke reke-
ning kasino di luar negeri 
harus disegerakan. Hal ini 
agar tak menjadi polemik 
berkepanjangan yang me-
nyisakan tanda tanya besar. 
Bukan cuma orangnya, teta-
pi juga sumber dananya.

Pada Rabu (5/2) lalu, saat 
Rapat Dengar Pendapat den-
gan Komisi III DPR, Pusat 
Pelaporan dan Analisis Tran-
saksi Keuangan (PPATK) me-
nyatakan terdapat aliran da-
na senilai Rp50 miliar. Aliran 
dana ini diduga milik sejum-
lah kepala daerah yang disa-
lurkan ke rekening kasino 
luar negeri.

Kepala PPATK Kiagus Ah-
mad Badaruddin memapar-
kan, aliran dana di rekening 
kasino luar negeri merupa-
kan pola baru dalam tindak 
pidana pencucian uang (TP-
PU). Tujuannya agar dapat 
membawa kembali uang 
hasil cuci uang ke Indonesia 
dengan aman. 

”Analisis dan pemeriksaan 
terhadap perkara disampaikan 

salah satunya terkait ditemu-
kannya rekening kepala dae-
rah di luar negeri. Nilainya 
kurang lebih Rp 50 miliar,” 
tegas Badaruddin di Kompleks 
Parlemen, Senayan, Jakarta, 
Rabu (5/2).

Dengan memasukkan da-
na ke rekening kasino, dia 
menduga itu sebagai upaya 
kepala daerah menyembuny-
ikan harta yang bersumber 
dari pencucian uang. ”Ter-
duga pelaku membuka re-
kening di kasino dan meng-
gunakan member card ka-
sino sebagai media. Modus 
ini dipakai agar dapat mem-
bawa kembali dana tunai ke 
Indonesia,” bebernya.

Menurutnya, hal ini merupa-
kan upaya menyembunyikan 
uang atau menyamarkan sum-
ber dana yang diduga berasal 
dari tindak pidana. Dalihnya 
agar seolah-olah berasal dari 
hasil bermain judi.

Selain kepala daerah, anggo-
ta DPD RI juga diduga 
melakukan transaksi yang 
sama ke rekening kasino di 
Malaysia. Hanya saja, DPD 

Rekening Kasino Modus Baru TPPU

IWAN TRI WAHYUDI/ FAJAR INDONESIA NETWORK 

RAPAT DENGAR PENDAPAT: Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kiagus Ahmad Badaruddin memberikan 
penjelasa saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (5/2) lalu. 

RI membantah keterlibatan 
soal adanya aliran dana kas 
negara ke rekening kasino. 
Alasannya, Badan Pemerik-
sa Keuangan (BPK) meny-
ematkan predikat Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP).

Mantan Pelaksana Tugas 
Sekjen DPD RI, Ma’ruf Cahyo-
no dengan tegas memban-
tahnya. Menurutnya, DPD 
sebagai lembaga negara 
dipastikan tidak mudah da-
lam mengeluarkan uang ke 

rekening jika tidak berdasar. 
”Bahwa pengelolaan uang 
DPD RI sebanyak 13 kali 
berturut-turut mendapat 
WTP (wajar tanpa pengecu-
alian) dari BPK,” tandas 
Ma’ruf. (khf/fin/rh/rie)

jadi calon presiden. 
”Saya sampaikan kepada 

saudara Airlangga sebagai 
ketua umum, saya mencoba 
(jadi calon presiden) tapi saya 
gagal. Karena itu sekarang 
saudara tidak boleh gagal, 
harus berhasil menjadi calon 
presiden,” kata Aburizal. 

Menurut Aburizal, jika kelak 

Airlangga berhasil menjadi 
capres, derajat dan martabat 
Golkar akan terangkat. Baca 
juga: Hingga Rabu Sore, 
Dukungan Mengalir Penuh 
untuk Airlangga Hartarto Ia 
pun berjanji untuk menyiap-
kan bangsa Indonesia agar 
dapat menerima Airlangga 
sebagai capres di Pemilu 2024.

”Saudara Airlangga meny-
atakan siap (menjadi capres), 
kita siapkan saudara Airlang-
ga, kita siapkan ladangnya, 
kita siapkan bangsa Indone-
sia untuk menerima calon 
dari Partai Golkar menjadi 
presiden Republik Indonesia 
pada 2024 yang akan datang,” 
tandasnya. (jpnn/bbs/rie)

DOKUMENTASI

PENANGANAN BANJIR: Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil (ketiga dari kiri) saat mendengarkan arahan Presiden Joko Widodo di sela-sela peresmian Terowongan Nanjung, di Kabupaten Bandung, beberapa waktu lalu. 

Ridwan Kamil Bantah Tudingan Anti Kritik 



BANDUNG- Maraknya 
penyebaran virus corona yang 
menggemparkan seluruh ne-
gara, disebut tak berdampak 
pada ekonomi di Asia. Peng-
amat Ekonomi, Katarina Se-
tiawan mengatakan, penye-
baran corona tidak berdam-
pak terhadap pasar finansial.

Sebab, kata dia, jika belajar 
dari pengalaman yang dulu, 
ketika kasus-kasus Epidemics 
terjadi seperti SARS, Avian 
Flu, Mers dan Swine Flu dam-
paknya terlihat tidak melum-
puhkan pasar Asia, apalagi 
Indonesia.
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PENGAMBILAN SUMPAH: Sebanyak 250 pejabat struktural saat diangkat dan diambil sumpah oleh Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana, di Ruang Serba Guna Balai Kota Bandung, Kamis (6/2). 

ISTIMEWA

BERSIHKAN SISA BANJIR: Sejumlah petugas dan warga membersihkan lumpur sisa banjir di 
Komplek Guruminda, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Kamis (6/1). 

BANDUNG- Sejumlah 
titik di Kota Bandung 
meliputi Pasar Gedebage, 
Ujung Berung, Pagarsih, 
Pasteur, dan Komplek 
Guruminda kembali te-
rendam banjir disertai 
d e n g a n  l u m p u r . 
Hal itu setelah sebelum-

nya hujan deras meng-
guyur sejak Rabu (5/2) 
siang hingga malam. 

Kabid Penanggulangan 
Bencana Dinas Kebakaran 
dan Penanggulangan Ben-
cana (Diskar PB) Kota 
Bandung, Sihar Sitinjak 
mengatakan, wilayah ban-

jir terjadi di beberapa 
titik.

“Kondisi saat ini beberapa 
wilayah masih ada yang ter-
genang air dan beberapa 
wilayah ada yang sudah 
surut,” kata Sihar Kamis (6/2) 
dilansir ayobandung. 

Lima Titik Terendam Banjir

     Baca Lima... Hal 10

     Baca Corona... Hal 10

Untuk Pengembangan 
dan Penyegaran Birokrasi

BANDUNG- Sebanyak 
250 pejabat struktural di 
lingkungan Pemerintah 
Kota (Pemkot) Bandung 

resmi diangkat dan diku-
kuhkan serta diambil sum-
pah oleh  

Wakil Wali Kota Bandung 
Yana Mulyana, di Ruang 
Serba Guna Balai Kota 
Bandung, Kamis (6/2). 

Pelantikan kali ini ter-

diri dari 236 eselon IV dan 
14 orang pejabat fungsio-
nal, yakni pustakawan, 
analis keuangan pusat dan 
daerah, penilik, apoteker, 
serta pengelola barang dan 
jasa.

Selain itu, pelantikan ini 

juga terdapat pengukuhan 
para pejabat di lingkungan 
Sekretariat DPRD Kota 
Bandung dan Dinas Pe-
kerjaan Umum. Perubahan 
Struktur Organisasi dan 
Tata Kerja (SOTK) mem-
buat para pejabat di kedua 

instansi ini perlu dikuku-
hkan ulang.

Yana menyatakan, pe-
lantikan ini merupakan 
respon atas tuntutan du-
nia birokrasi yang semakin 
dinamis. Kebutuhan sum-
ber daya manusia yang 

mumpuni di segala sektor 
juga melatarbelakangi 
pelantikan ini.

“Pengembangan organi-
sasi birokrasi merupakan 
proses yang harus dilaku-
kan terus-menerus, baik 
secara kualitatif maupun 

kuantitatif. Hal itu ter-
kait dengan dinamika dan 
perubahan tugas, teru-
tama untuk memenuhi 
ekspektasi publik, yaitu 
layanan yang sempurna,” 
papar Yana.

250 Pejabat Resmi Dilantik

     Baca 250... Hal 10

Corona Tidak Berdampak 
pada Roda Ekonomi Asia

ISTIMEWA

SAMPAIKAN DATA: Pengamat Ekonomi Katarina Setiawan saat 
menjelaskan dampak corona terhadap ekonomi di Bandung, kemarin.

BANDUNG- Dewan Perwakilan Ra-
kyat Daerah (DPRD) Kota Bandung 
menyampaikan pandangan umum 
dua lembaran kota yang diajukan 
Pemkot Bandung pada Sidang Pari-
purna yang digelar Jumat (31/1) lalu.

Dua lembaran kota yang diajukan ya-
kni, tentang penanggulangan kemiskinan 
dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy 
Rusmawan mengatakan, terkait tata 
ruang, sudah waktunya dilakukan 
penyesuaian karena adanya program 
pembangunan dari Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Provinsi Jabar.

”Salah satunya adalah pembangu-
nan KCIC, pembangunan NS Link, dan 
beberapa pembangunan flyover yang 
harus disesuaikan dengan pembangu-
nan di Kota Bandung,” katanya.

Namun, yang jelas harus disesuaikan 
dengan kebutuhan Kota Bandung 
sendiri. Sehingga semua terakomodir 
dan terintegrasi dengan baik.

Selain itu, Tedy juga mempertanyakan 
bagaimana Pemerintah Kota menanga-
ni kawasan kumuh dihubungkan dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah ini.

Untuk mengantisipasi banjir dan 
menurunkan kadar CO2 perlu diper-
timbangkan strategi serapan dan ka-
wasan hijau dalam RTRW. Apakah hal 
tersebut sudah tercantum dalam Ra-
perda? 

Seperti halnya dengan penanggu-
langan kemiskinan, Tedy menggaris 
bawahi mengenai kurangnya koordi-
nasi antara SKPD terkait penanggu-
langan kemiskinan.

Tedy juga mengatakan, terkait mua-
tan lokal tentu harus disesuaikan. 
Misalnya mengenai standar miskin di 
tiap-tiap daerah berbeda termasuk 
dengan BPS.

”Kalau standar BPS, warga miskin 
lantai rumahnya dari tanah, MCK ma-

sih bersatu dengan warga lain, 
dan lain sebagainya. Se-
mentara sekarang kan 
sudah tidak ada lagi 
rumah yang seperti 
itu. Sekarang standar 
kemiskinan sudah 
lebih tinggi dari pada 
itu,” tambahnya.

Tedy menambahkan, 
pengentasan kemisk-
inan harus mendapat 
prioritas tertinggi 
dalam pembangu-
nan ekonomi.

Menurut Tedy, kemiskinan bukan 
hanya sederet angka, tetapi menyang-
kut amanat pemerintah dan seluruh 
bangsa Indonesia terhadap nyawa 
jutaan rakyat miskin. Sehingga masa-
lah kemiskinan menyentuh langsung 
nilai-nilai kemanusiaan,  kesetaraan 
dan keadilan.

”Dimensi kemiskinan, tidak hanya 
dilihat dari indikator pemenuhan 
konsumsi dan kebutuhan dasar,” te-
rangnya.

Namun juga dilihat dari pemenuhan 
terhadap jaminan masa depan, perl-
indungan terhadap goncangan yang 
bersifat individual maupun massal, 
rendah tidaknya kualitas sumber daya 
manusia dan keterbatasan sumber 
daya alam, pelibatan dalam kegiatan 
sosial masyakarat,  akses terhadap 
lapangan kerja dan mata pencaharian 
yang berkesinambungan,  jaminan 
usaha untuk penyandang cacat fisik 
maupun mental, serta perlindungan 
terhadap rakyat yang memiliki keti-
dakmampuan dan ketidakberun-
tungan sosial.

Kemiskinan merupakan masalah 
komplek bangsa yang memerlukan 
penanganan lintas sektoral, lintas 
profesional dan lintas lembaga.

Menurut Tedy, pengen-
tasan kemiskinan seyo-

gyanya dilihat dalam 
tiga level tanggung 
jawab yakni tang-
gung jawab pe-
merintah, tanggung 
jawab masyarakat 
dan tanggung jawab 

individu.
” K e m i s k i n a n 

menjadi isu yang 
penting dalam 
pembahasan se-

buah pemerintahan 
daerah, karena aspek ini merupakan 
aspek terdekat dalam kehidupan kese-
harian masyarakat,” tegasnya.

Maka pemerintah daerah dalam hal 
ini Kota Bandung harus mampu mem-
berikan kebahagiaan esensi dalam 
kehidupan yang sudah merdeka se-
lama 74 tahun.

Esensi kebahagiaan itu adalah hidup 
layak dengan pendidikan baik, kese-
hatan layak dan daya beli cukup untuk 
hidup dan menghidupi keluarganya.

Dari KK ini, dewan mempertanyakan 
strategi apa yang sudah disiapkan 
Pemkot untuk penanggulangan ke-
miskinan di Kota Bandung dan bagai-
mana memastikan intervensi program 
penanggulangan kemiskinan yang 
sudah disiapkan Pemkot tersebut akan 
tepat sasaran dan tepat tujuan.

Selain itu, dewan juga memper-
tanyakan dengan adanya Raperda 
PK ini berapa persen target penu-
runan angka kemiskinan dari data 
eksisting. Aspek dan segmen mana 
saja di masyarakat yang akan dija-
dikan subjek dalam mengentaskan 
kemiskinan dan berapa anggaran 
yang akan disiapkan pemerintah 
Kota Bandung dalam penanggu-
langan kemiskinan. (adv/don/drx)

DPRD Sampaikan Pandangan Umum Dua Lembaran Kota

Program Kemiskinan dan 
RTRW Perlu Penyesuaian

SAMPAIKAN 
PANDANGAN: 
Anggota dewan 
saat menyampaikan 
pandangan umum 
dua lembaran kota 
yang diajukan 
Pemkot Bandung 
pada Sidang 
Paripurna yang 
digelar Jumat (31/1) 
lalu.

ISTIMEWA



Rata-rata ketinggian air 
di wilayah terdampak ban-
jir antara 20 hingga 30 cm. 
Namun menurut data, be-
berapa wilayah hingga 
Kamis (6/2) pagi terpantau 
sudah mulai surut, salah 
satunya di jalan Pasteur. 
Sementara kondisi terpa-
rah terdapat di Komplek 
Guruminda.

Adapun upaya yang dila-
kukan, tim Kaji Cepat Bi-
dang Penanggulangan 
Bencana Diskar PB Kota 
Bandung telah melakukan 
pemantauan dan assesment 
di beberapa lokasi banjir. 
“Mengimbau kepada ma-
syarakat untuk sementara 
tidak mendekati dan ber-

aktifitas di lokasi terdam-
pak,” ucap Sihar. 

Jika hujan masih meng-
guyur,  banjir di Kota 
Bandung diprediksi masih 
akan terjadi. Untuk itu, 
masyarakat diimbau untuk 
selalu waspada dan meng-
informasikan bencana 
apapun yang terjadi ke-
pada Diskar PB Kota 
Bandung melalui layanan 
telepon 022-113/7207113.

“Sampai saat ini, wilayah 
yang sempat mengalami 
banjir sudah mulai surut, 
hanya saja ada di komplek 
Guruminda yang tanggul-
nya jebol jadi ada air ber-
campur lumpur sempat 
menggenangi rumah war-
ga,” ujar Kepala  Diskar-
PB  Kota Bandung,  Da-
dang Iriana, Kamis (6/2).

Tercatat, komplek Guru-
minda merupakan salah 
satu lokasi yang menga-
lami banjir disertai lumpur 
disebabkan oleh tanggul 
yang jebol. Hingga saat ini, 
patugas Diskar PB sudah 
dikerahkan di lapangan 
untuk membantu warga. 
“Petugas saat ini sudah 
turun ke lokasi komplek 
Guruminda untuk mem-
bantu masyarakat mem-
bersihkan lumpur,” ujar 
Dadang

Petugas Diskar PB Kota 
Bandung dan warga mulai 
membersikan lumpur sisa 
banjir di Komplek Guru-
minda, Kamis (6/1/2020). 

Titik lainnya yang men-
galami banjir cukup lama 
di Gedebage, karena kon-
disi wilayah cekung. Da-

dang menghimbau kepada 
masyarakat agar tetap 
waspada terkait dengan 
kemungkinan adanya ban-
jir selama musim penghu-
jan. 

“Kepada masyarakat un-
tuk tetap waspada, karena 
ditakutkan akan ada lagi 
banjir, dan jangan lupa 
untuk tetap melapor ke-
pada Diskar PB terkait 
semua bencana lainnya,” 
ujar Dadang. 

Untuk mengantisipasi 
adanya banjir dan juga lain-
nya, Dadang mengungkap-
kan Diskar PB sudah be-
kerjasama dengan beber-
apa SKPD lainnya DPU, PMI 
untuk mengantisipasi dan 
menanggulangi adanya 
bencana banjir, atau angin 
puting beliung. (bbs/drx)

Katarina menjelaskan, 
dampak paling besar dalam 
ekonomi pasar finansial 
China timbul dari SARS 
berlangsung kurang lebih 
5 bulan pada waktu itu MS 
China turun sekitar 5%.

“Sedangkan untuk penya-
kit menular lain seperti 
disebut di atas dampaknya 
kecil, respon cepat dari 
pemerintah berbagai ne-
gara saat ini diharapkan 
akan lebih efektif meredam 
dampak negatif dari co-
rona terhadap ekonomi 
maupun pasar dunia,” 
kata Katarina saat menje-
laskan dampak corona ter-
hadap ekonomi di Bandung, 
kemarin (6/2).

Dengan iklim investasi 
yang kondusif, lanjut dia, 

diper-
kirakan arus dana dari in-
vestor global ke negara-
negara emergingmar ket 
terutama di Asia akan se-
makin besar tidak terke-
cuali dengan Indonesia.

“Diperkirakan pertum-
buhan laba korporasi tahun 
ini akan lebih baik diban-
ding tahun lalu, tentunya 
akan sangat mendukung 
pasar saham Indonesia,” 
jelasnya.

Adapun untuk sektor pi-
lihan, kata dia, ada tiga 
sektor yang masih mem-
berikan potensi menarik 
di 2020. Pertama, sektor 
yang diuntungkan dengan 
penurunan suku bunga 
seperti sebagian perbankan, 
properti, dan konstruksi. 
Kedua, sektor industri me-
tal seperti nikel. Ketiga, 
sektor telekomunikasi.

“ K a t a l i s 
positif lainnya untuk pasar 
saham Indonesia adalah 
policy reform yang akan 
dilakukan pemerintah,” 
ucapnya.

Sementara, untuk pasar 
obligasi, Katarina menu-
turkan, kombinasi dari 
kebijakan disiplin fiskal dan 
suku bunga rendah serta 
target penerbitan obligasi 
yang lebih rendah di tahun 
ini dapat mendukung per-
gerakan pasar obligasi In-
donesia di 2020. 

Seperti diketahui bahwa 
suku bunga Indonesia ada-
lah salah satu yang paling 
menarik di dunia. “Kebi-
jakan ini akan semakin 
mendukung pasar saham 
Indonesia yang diperkira-
kan akan membaik secara 
bertahap,” pungkasnya. 
(mg1/drx)

Di sisi lain, birokrasi pe-
merintahan dituntut mam-
pu mengatasi berbagai 

masalah masyarakat, mu-
lai dari masalah sampah 
dan banjir, kemacetan 
lalu lintas, ketertiban ma-
syarakat, dan interaksi lain 
yang bisa mengurangi 

kualitas kehidupan warga.
“Birokrat harus peka, 

harus proaktif dan anti-
sipatif tidak bereaksi re-
aktif negatif saat terjadi 
masalah. Jangan diperta-

nyakan kritik dan saran 
yang muncul dari berba-
gai pihak,” pesan Yana.

“Pejabat yang dibutuhkan 
saat ini adalah mereka 
yang mampu mengerahkan 

Warga Bergotong Royong Bersihkan Lumpur
Akibat Respon Cepat Berbagai Negara 
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segala sumber daya untuk 
mendapatkan sesuatu yang 
tidak perlu dan harus 
mampu mengubah keada-
an menjadi lebih baik,” 
imbuhnya.

Yana juga meminta agar 
semua lembaga selalu 
melakukan pembaharuan 

dalam setiap pelaya-
nan. Data-data yang ter-
kelola sebagai basis tu-
juan implementasi pro-
gram juga penting dipas-
tikan keaktualannya. Disa-
rankan juga selalu me-
nanggapi terhadap isu 
terkini.

“Saat ini, misalnya, sedang 
marak tentang menyebar-
kan virus Corona. Saya 
berpesan untuk dinas ter-
kait untuk mengambil lang-
kah antisipatif sehingga 
masyakarat tidak perlu 
risau menghadapinya,” 
tandasnya. (mg2/drx)

Siapkan Psikolog 
untuk para Korban 

BANDUNG- Pemerintah 
Kota (Pemkot) Bandung 
terus berjuang memerangi 
kasus bullying atau pe-
rundungan terhadap anak-
anak. Beragam strategi 
telah dijalankan oleh Di-
nas Pemberdayaan Perem-
puan Perlindungan Anak 
dan Pemberdayaan Ma-
syarakat (DP3APM), di 
antaranya dengan mela-
kukan pendekatan ke ling-
kungan sekolah.

Tak hanya itu, Unit Pe-
layanan Teknis (UPT) Pu-
sat Pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan Perem-
puan dan Anak (P2TP2A) 
Kota Bandung di Jalan 
Ibrahim Adjie Nomor 84 
juga menyediakan psiko-
log dan konselor untuk 
melayani konsultasi ma-
syarakat korban bullying.

“Bagi orang tua yang ke-
bingungan dengan sikap 
anak lantaran kerap men-
jadi pelaku bullying bisa 
berkonsultasi ke P2TP2A 
Kota Bandung. Nanti tim 
kita bisa melakukan as-
sesment dan tindakan 

untuk menangani korban 
bullying, bahkan ada 
pengacara untuk men-
dampingi korban,” kata 
Sekretaris DP3APM, Irma 
Nuryani di Balai Kota 
Bandung, Kamis (6/2).

Irma mengaku terus me-
n y o s i a l i s a s i k a n  d a n 
mendorong terciptanya 
sekolah ramah anak ke-
pada para pengawas, pe-
milik ataupun kepala se-
kolah. Sampai saat ini 
sudah tercipta 414 sekolah 
ramah anak di Kota 
Bandung baik di tingkat 
SD maupun SMP.

“Ramah anak mulai ling-
kungan infrastruktur ter-
masuk orang di seluruh 
lingkungan sekolah. Di 
beberapa sekolah sudah 
memulai anak yang akan 
masuk itu salam pada 
guru dan dibelai oleh gu-
runya, supaya ada sentu-
han kasih sayang. Lalu ada 
‘icebreaking’ sebelum 
sekolah supaya ada ikatan 
kebersamaan dan emo-
sional terjalin dengan 
baik,” ucap Irma.

Irma memaparkan, ling-
kungan sekolah menjadi 
tempat yang rentan ter-
jadi bullying. Sehingga, 

pihaknya juga memberi 
pemahaman kepada   se-
kolah agar lebih intensif 
memerhatikan kondisi 
anak didiknya, terlebih 
apabila timbul gelagat 
terjadinya bullying.

Menurut Irma, salah satu 
ciri yang harus dicermati 
dari anak korban bullying 
yakni jika terjadi perubahan 
sikap menjadi lebih pen-
diam. Perubahan sikap ini 
menjadi dampak paling 
berbahaya akibat dari bul-
lying verbal, ketimbang 
bullying non verbal atau 
kekerasan fisik yang tampak 
secara kasatmata.

“Ini semacam sebab aki-
bat, karena awalnya me-
reka di-bully tapi reaksinya 
mencari kekuatan lebih 
akhirnya dengan mem-
bully orang lain. SMP ini 
yang rawan karena di SMP 
ini mulai saling mengejek 
lalu di grup WA saling 
menghina dan biasanya 
dilanjut dengan perke-
lahian di luar sekolah,” 
jelasnya.

Selain itu, Irma mengung-
kapkan DP3APM juga 
melakukan pendekatan 
kepada para orang tua. Dia 
mengimbau agar orang tua 

jangan sampai menelan-
tarkan anaknya atau ma-
lah menjadi pelaku bul-
lying, justru harus men-
jadi orang yang pertama 
memerhatikan perilaku 
anaknya.

Irma menekankan agar 
orang tua harus menjalin 
komunikasi secara inten 
bersama anaknya ketika 
berada di rumah. Sehing-
ga menjadi bekal untuk 
berkoordinasi dengan pi-
hak sekolah guna berbagi 
peran dalam mengawasi 
kondisi anak.

“Kita juga menyosialisa-
sikan kepada orang tua 
agar selalu memerhatilan 
reaksi dan kondisi anak 
ketika pulang sekolah. 
Kita menekankan agar anak 
diajak bercerita supaya 
apa saja yang terjadi di 
sekolah agar orang tua 
bisa tahu,” tegasnya.

“Kami juga meminta ban-
tuan dimana anak sekolah 
yang melakukan bullying 
atau ada yang menjadi 
korban, jangan segan orang 
tua laporkan itu kepada 
kepala sekolah. Selain itu, 
lapor ke UPT P2TP2A ke 
022-7230876,” tandasnya. 
(mg4/drx)

Pemkot Perangi Kasus Bullying

ISTIMEWA

BERIKAN EDUKASI: Ketua  P2TP2A Jawa Barat Atalia Praratya saat memberikan edukasi soal bullying terhadap para siswa beberapa waktu lalu. 

BANDUNG- Kota Bandung 
menjadi satu-satu kota di 
Indonesia yang secara re-
gulatif melarang penggu-
naan asbes. Larangan ter-
sebut tercantum dalam 
Perda Kota Bandung Nomor 
14 Tahun 2018 tentang 
Bangunan Gedung.

Buah dari program ter-
sebut, Pemerintah Kota 
(Pemkot) Bandung menda-
patkan penghargaan dari 
Asbestos Safety and Era-
dication Agency. 

Penghargaan itu disera-
hkan langsung oleh Cam-
paign Coordinator Elimina-
tion of Asbestos Related 
Disease Philip Hazelton 
kepada Wakil Wali Kota 
Bandung Yana Mulyana di 
Balai Kota Bandung, Kamis 
(6/2).

Asbestos Safety and Era-
dication Agency merupa-
kan bagian dari Australian 
People for Health, Educa-
tion and Development 
Abroad (APHEDA) atau 
yang lebih dikenal dengan 
Union Aid Abroad. Agensi 
tersebut bergerak untuk 
memberikan edukasi ke-
pada publik di dunia ten-
tang bahaya penggunaan 
asbes.

Philip menjelaskan, asbes 
merupakan material yang 
berbahaya jika digunakan 
sebab dapat menjadi pe-
micu kanker. Penelitian 
menyatakan partikel yang 
terkandung di dalam asbes 
yang terhirup manusia da-
pat menyebabkan berbagai 
penyakit, seperti kanker 
paru-paru, penebalan din-

ding paru-paru, hingga 
penyakit khas bernama 
asbestos. Pada perempuan, 
asbes juga dapat memicu 
kanker ovarium.

Di Australia, 4.000 orang 
meninggal setiap tahunnya 
karena penyakit yang di-
sebabkan oleh asbes. Se-
dangkan di Indonesia be-
lum ada penelitian lebih 
dalam, namun diperkirakan 
1.000 orang meninggal tiap 
tahun karena penyebab 
yang sama. 

“Di Australia, kami sudah 
berjuang selama 20 tahun 
untuk menekan penggu-
naan asbes. Sekarang sudah 
drastis berkurang. Tapi 
masih ada lima negara di 
Asia Tenggara yang peng-
gunaan asbesnya sangat 
tinggi,” katanya.

Ia menambahkan, Indo-
nesia menjadi negara kedua 
setelah India sebagai peng-
impor asbes terbesar di 
dunia. Setiap tahun, 120.000 
ton asbes masuk ke Indo-
nesia untuk digunakan 
sebagai material bangunan. 

“Kota Bandung ini satu-
satunya kota di Indonesia 
yang secara tegas melarang 
penggunaan asbes untuk 
bangunan gedung. Ini pen-
ting sebagai komitmen 
untuk melindungi keseha-
tan masyarakat di masa 
depan,” katanya.

Mendengar hal tersebut, 
Wakil Wali Kota Bandung, 
Yana Mulyana berterima 
kasih atas penghargaan 
tersebut. Perda Bangunan 
Gedung memang merupa-
kan upaya untuk menjaga 

d a n  m e ng e n d a l i k a n 
pembangunan kota agar 
sejalan dan selaras dengan 
kehidupan manusia dan 
lingkungan.

“Kalau di kita, penggu-
naan asbes ini memang 
relatif tinggi, karena ma-
terial itu murah dan mudah 
pengaplikasiannya,” jelas 
Yana.

Saat ini, Pemkot Bandung 
baru bisa mengontrol peng-
gunaan asbes terbatas 
pada gedung komersial dan 
pembangunan perumahan 
berskala besar. Kontrol itu 
dilakukan pada saat peng-
embang akan mengajukan 
izin mendirikan bangunan. 

“Kami masih kesulitan 
mengontrol penggunaan 
asbes untuk masyarakat 
umum, seperti di rumah-
rumah karena itu tadi, 
mudah dan murah. Tapi 
kami melarang penggu-
naan asbes di gedung ko-
mersial dan proyek peru-
mahan,” jelas Yana.

Oleh karena itu, lanjutnya, 
yang bisa dilakukannya 
adalah dengan memberikan 
edukasi kepada warganya 
akan bahaya penggunaan 
asbes. Kini telah banyak 
material lain yang bisa men-
jadi alternatif pengganti 
asbes yang kualitas dan 
harganya hampir sama.

“Kita edukasi terus karena 
asbes itu ternyata sangat 
berbahaya. Saya kira nggak 
apa-apa kita ganti ke yang 
lain (selain asbes) dari 
pada nanti bahaya yang di-
timbulkan kan jauh lebih 
mahal,” tuturnya. (mg2/drx)

Larang Penggunaan Asbes, Kota 
Bandung Diganjar Penghargaan

ISTIMEWA

TERIMA PENGHARGAAN: Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana saat menerima penghargaan dari Campaign 
Coordinator Elimination of Asbestos Related Disease Philip Hazelton di Balai Kota Bandung, Kamis (6/2).



SOREANG – Agar wilayah 
hukumnya terbebas dari 
praktek pidana korupsi, jaja
ran Polresta Bandung men
canangkan zona integritas 
menuju Wilayah Bebas Ko
rupsi (WBK) dan Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Melay
ani (WBBM).

Kapolresta Bandung Kombes 
Pol Hendra Kurniawan, jaja
ran anggota polresta Bandung 
bersama unsur Muspida Ka
bupaten Bandung berkomit
men untuk canangkan pem
ba ngunan zona integritas 
de ngan menadatangani fakta 
Integritas.

Menurut Hendra, pen
canangan zona integritas 
tersebuty guna memberikan 
pelayanan publik terbaik ke
pada masyarakat melalui 
pelayanan yang profesional, 
bersih, bebas dari pungutan 
liar (pungli). Penandatanga
nan Pakta Integritas juga di

sertai dengan launching ino
vasi pelayanan unggulan SKCK 
Delivery dan SKCK Take Away, 
yang sudah berjalan satu tahun 
di Polresta Bandung.

”Kita ingin memberikan 
pelayanan publik yang terbaik 
bagi masyarakat dengan 
cara lebih jelas, sistem lebih 
jelas, lebih mudah, lebih 
simpel, dilengkapi dengan 
inovasiinovasi, salah satu
nya dengan SKCK Delivery,” 
kata Hendra saat memberi
kan keterangan kepada awak 
media di Mapolresta Ban
dung, Kamis (6/2).

Hendra menjelaskan, dengan 
Surat Keterangan Catatan 
Kepolisian (SKCK) Delivery 
ini nantinya SKCK bisa dian
tarkan ke rumah bila pemohon 
tidak bisa mendatangi Ma
polresta Bandung. Selain itu, 
ada SKCK Take Away yang 
bisa dibuat dan diambil pada 
hari Sabtu dan Minggu. Pol

resta Bandung juga meny
ediakan fasilitas bagi pemohon 
dari kaum difabel. 

”Ke depannya kita lihat per
kembangan, layanan apa 
lagi yang dibutuhkan masy
arakat terkait pelayanan publik 
dari Polresta Bandung, nanti 
kita bikinkan sistemnya,” tu
turnya.

Hendra menambahkan, 
deklarasi pencanangan pem
bangunan zona integritas 
tersebut merupakan langkah 
awal dalam rangka imple
mentasi dan komitmen yang 
kuat untuk mewujudkan 
WBK. 

”Dengan dilakukannya pe
nandatanganan Pakta inte
gritas ini sesuai dengan Pro
gram Reformasi Birokrasi 
Polri, sebagai wujud keseriu
san dalam mewujudkan pe
layanan publik yang terbaik 
kepada masyarakat,” pung
kasnya.(yul/rus)
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Berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda 
yang berkaitan dengan Tanah, PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Braga, akan melaksanakan Lelang 
Eksekusi Hak Tanggungan dengan Perantara KPKNL Bandung terhadap objek hak tanggungan debitor 
atas nama Atika Desmatya berupa :

 ■ Sebidang tanah seluas 140 m2 dan bangunan diatasnya seluas 142 m2 dengan SHGB No. 1672 
tercatat atas nama Atika Desmatya, terletak di Puri Permata Blok F No. 8, Kel. Sukamiskin, Kec. 
Arcamanik. Bandung (Harga Limit Rp 986,00,000), dengan Uang Jaminan Rp 300.000.000,-

Lelang akan dilaksanakan pada:
Hari, Tanggal : Jumat, 21 Februari 2020
Batas Akhir Penawaran : Pukul 10.00 WIB
Alamat Domain : https://www.lelang.go.id/
Tempat lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Bandung, Gedung “N”,  
   Gedung Keuangan Negara, Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung.
Penetapan Lelang : Setelah batas akhir penawaran

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui 

internet (e-auction) dengan metode penawaran close bidding menggunakan internet yang dapat 
diakses pada alamat domain http://www.lelang.go.id/.  

2. Tata cara mengikuti lelang e-auction dapat dilihat pada menu “Tata cara dan Prosedur” pada domain 
tersebut.

3. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang 
http://www.lelang.go.id/ dengan merekam serta 

menggugah softcopy KTP, NPWP (ekstensi file .*jpg., *png.) dan nomor rekening atas nama sendiri 
(uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut). 

4. Peserta (Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa) wajib menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
Asli dan menyerahkan Fotokopi NPWP kepada KPKNL Bandung sebelum pelaksanaan lelang 
dimulai.

5. Peserta yang tidak memenuhi butir (1), (2) dan (3) diatas tidak dapat menjadi peserta lelang.
6. Peserta lelang yang telah memenuhi butir (1), (2), dan (3) diatas dianggap telah melakukan registrasi 

dan wajib melakukan penawaran lelang. Apabila orang dimaksud tidak memenuhi ketentuan ini akan 
dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Lelang dan tidak boleh mengikuti lelang di KPKNL dilingkungan 
Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pelaksanaan lelang ini;

7. Peserta lelang wajib hadir ditempat pelaksanaan lelang sesuai jadwal pelaksanaan lelang yang telah 
ditentukan;

8. Pelunasan pembayaran lelang, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila 
tidak dipenuhi maka dinyatakan batal dan wanprestasi serta Uang Jaminan disetorkan ke Kas 
Negara sebagai penerimaan lain-lain;

9. Kondisi tanah dan bangunan yang dijual dalam kondisi sesungguhnya sesuai lokasi dan dengan 
semua cacat dan kekurangannya. Kami menganjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa obyek 
yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.

10. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Braga, Jalan 
Braga No. 135 Bandung. Telepon (022) 4202504 pada hari & jam kerja.

11. Syarat-syarat lain ditentukan pada saat lelang.

NB : Hati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pegawai KPKNL Bandung atau 
Karyawan PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Braga, segala urusan keterkaitan dengan lelang ini 
agar mendatangi KPKNL Bandung/Pemohon (sesuai alamat tersebut diatas)

Bandung, 07 Februari 2020

PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Braga

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Berdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda 
yang berkaitan dengan Tanah, PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Braga, akan melaksanakan Lelang 
Eksekusi Hak Tanggungan dengan Perantara KPKNL Bandung terhadap objek hak tanggungan debitor 
atas nama Pindar Wardi berupa :

 ■ Sebidang Tanah seluas 138 m2 dan Bangunan diatasnya seluas 206 m2 dengan SHM No. 629 
tercatat atas nama Ny. Rita Listiani, terletak di Jl. Aeromodeling II H3 - 14, Arcamanik. Bandung 
(Harga Limit Rp 1.511.700.000), dengan Uang Jaminan Rp 400.000.000,-

Lelang akan dilaksanakan pada:
Hari, Tanggal : Jumat, 21 Februari 2020
Batas Akhir Penawaran : Pukul 09.00 WIB
Alamat Domain : https://www.lelang.go.id/
Tempat lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Bandung, Gedung “N”,  
   Gedung Keuangan Negara, Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung.
Penetapan Lelang : Setelah batas akhir penawaran

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui 

internet (e-auction) dengan metode penawaran close bidding menggunakan internet yang dapat 
diakses pada alamat domain http://www.lelang.go.id/.  

2. Tata cara mengikuti lelang e-auction dapat dilihat pada menu “Tata cara dan Prosedur” pada domain 
tersebut.

3. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang 
http://www.lelang.go.id/ dengan merekam serta 

menggugah softcopy KTP, NPWP (ekstensi file .*jpg., *png.) dan nomor rekening atas nama sendiri 
(uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut). 

4. Peserta (Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa) wajib menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
Asli dan menyerahkan Fotokopi NPWP kepada KPKNL Bandung sebelum pelaksanaan lelang 
dimulai.

5. Peserta yang tidak memenuhi butir (1), (2) dan (3) diatas tidak dapat menjadi peserta lelang.
6. Peserta lelang yang telah memenuhi butir (1), (2), dan (3) diatas dianggap telah melakukan registrasi 

dan wajib melakukan penawaran lelang. Apabila orang dimaksud tidak memenuhi ketentuan ini akan 
dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Lelang dan tidak boleh mengikuti lelang di KPKNL dilingkungan 
Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pelaksanaan lelang ini;

7. Peserta lelang wajib hadir ditempat pelaksanaan lelang sesuai jadwal pelaksanaan lelang yang telah 
ditentukan;

8. Pelunasan pembayaran lelang, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila 
tidak dipenuhi maka dinyatakan batal dan wanprestasi serta Uang Jaminan disetorkan ke Kas 
Negara sebagai penerimaan lain-lain;

9. Kondisi tanah dan bangunan yang dijual dalam kondisi sesungguhnya sesuai lokasi dan dengan 
semua cacat dan kekurangannya. Kami menganjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa obyek 
yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.

10. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Braga, Jalan 
Braga No. 135 Bandung. Telepon (022) 4202504 pada hari & jam kerja.

11. Syarat-syarat lain ditentukan pada saat lelang.

NB : Hati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pegawai KPKNL Bandung atau 
Karyawan PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Braga, segala urusan keterkaitan dengan lelang ini 
agar mendatangi KPKNL Bandung/Pemohon (sesuai alamat tersebut diatas)

Bandung, 07 Februari2020

PT. Bank Jabar Banten Syariah Cabang Braga

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Dansektor Ajak Siswa 
Pelihara Sungai Citarum

BALEENDAH – Untuk mem
berikan edukasi dalam men
jaga alam dan lingkungan, 
Dansektor 7 Kolonel Kav Pur
wadi bersama puluhan siswa 
di Wilayah Kecamatan Bale
endah, Kabupaten Bandung 
tanam ribuan bibit vetiver di 
bantaran sungai Citarum.

Menurutnya, Penanaman Ve
tiver dan berbagai jenis pohon 

terus dilakukan di bantaran 
Sungai Citarum. Hal itu, dilaku
kan sesuai dengan program 
pemerintah dalam mengemba
likan kondisi sungai Citaru 
melalui program Citarum harum.

Pantauan Jabar ekspres di 
lokasi, penanaman vetiver dila
kukan puluhan siswa SDN 2 
dan 3, SMPN 3 Baleendah, 
Relawan penanggulangan ben
cana, anggota Pramuka Ranting 
Baleendah, Penggiat Lingkungan 
dan warga sekitar. Setelah mela
kukan apel bersama, seluruh 

peserta penanaman langsung 
mengambil posisi kiri kanan 
bantaran Sungai Citarum.

”Sesuai dengan arahan Pre
siden RI serta Perintah dari 
Pangdam III/Siliwangi bahwa 
di bantaran Sungai Citarum 
harus ditanami Vetiver untuk 
menghindari longsor atau 
tergerus aliran Citarum,” 
kata Purwadi saat ditemui 
diselasela penanaman di 
Rancamanyar, Baleendah, 
Kamis (6/2).

Menurutnya, penanaman 

Vetiver tersebut dilakukan 
sebagai upaya perbaikan 
struktur tanah, sekaligus un
tuk mengurangi erosi dan 
tanah longsor. Sehingga, pi
haknya terus mengajak ma
syarakat dan para siswa mela
kukan penanaman vetiver ini, 
Agar masyarakat lebih pe
duli lagi terhadap lingkungan. 
”Penanaman ini menjadi 
sangat penting mengingat 
bantaran sepanjang Sungai 
Citarum Sektor 7 dinaikan, 
jadi solusi untuk menahan 

bantaran yang ditinggikan ya 
Vetiver ini,” jelasnya.

Purwadi menjelaskan,  di 
wilayah sektor 7 ada bebera
pa lokasi pembibitan Vetiver, 
yang berada di bantaran 
sungai citarum. Tepatnya di 
wilayah Desa Pangauban, 
kelurahan Pasawahan dan 
Desa Sangkanhurip Kecama
tan Katapang. Bahkan, dari 
wialayah sektor lainpun 
mengambil Vertiver dari pem
bibitan Desa Pangauban. 

”Kami memeiliki beberapa 

lokasi pembibitan vetiver, 
sehingga penanaman bisa 
tersu dilakukan. Sektor lain 
juga, mengambil bibitnya 
dari taman bibit Desa 
Pangauban,”akunya.  

Sementara itu, Kepala SMPN 
3 Baleendah Asep Suparman 
mengatakan, pihaknya adalah 
sekolah yang menerima pen
ghargaan Adiwiyata. Oleh 
karena itu, semua siswanya 
sudah terbiasa melakukan 
penanaman dan pelestarian 
alam. Sebab, semua siswa 

terus diberikan edukasi agar 
peduli terhadap alam dan 
lingkungan.

Selain sebagai sekolah pene
rima adiwiyata, pihaknya selalu 
memberikan pendidikan ke
pada anak didiknya agar terus 
melakukan penanaman agar 
alam terjaga. ”Saya selaku Ke
pala Sekolah penerima Adiwi
yata, sangat berterima kasih 
kepada Dansektor 7 yang telah 
melibatkan sekolah dan siswa 
kami dalam penanggulangan DAS 
Citarum,” pungkasnya. (yul/rus) 

TANAM VETIVER: Berikan 
edukasi tentang pelestarian 

alam dan lingkungan Asep 
Suparman Kepala SMPN 3 

Baleendah dan jajaran Sektor 
7 Satgas Citarum Harum 

mengajak puluhan siswa tanam 
ribuan Bibit Vetiver di bantaran 

Citarum.

Jaga Alam dengan Tanaman Vetiver 
ISTIMEWA

SOREANG – Jajaran Pol
resta Bandung akhirnya men
gungkap sejumlah fakta terbaru 
terkait pembunuhan beren
cana Edward Silaban di Kedai 
Ramen Bajuri, Jalan Ganda
sari, Desa Gandasoli, Keca
matan Katapang, Kabupaten 
Bandung, beberapa waktu 
lalu. 

Polisi kini sudah menangkap 
tujuh orang tersangka yang 
terlibat dalam pembunuhan 
berencana tersebut. Dua orang 
adalah pelaku utama yang 
berperan sebagai eksekutor 
dan otak pembunuhan. Se
mentara lima orang tersang
ka lainnya berperan sebagai 
pembantu dua orang ter
sangka utama berinisial LT 
(26) dan R (19). Sementara 
lima tersangka pembantu 
lainnya berinisial DM (20), 
SR (21), AM (20), DS (23), dan 
IN 21).

Kapolresta Bandung Kombes 
Pol Hendra Kurniawan mela
lui Wakapolresta Bandung 
AKBP A Agus R menuturkan, 
dari hasil penyelidikan, pela
ku utama mengaku mengam
bil uang korban senilai lebih 
dari Rp2 juta setelah men
ghabisi nyawa korban. 

”Jadi selain pasal 338 dan 
340 KUHPidana, kedua pela
ku juga melanggar Pasal 365 
KUHPidana karena setelah 

mengeksekusi korban, pelaku 
mengambil uang milik korban,” 
kata Agus kepada wartawan 
di Mapolresta Bandung, Kamis 
(6/2).

Menurut Agus, tersangka 
membunuh korban karena 
terbelit hutang dan pusing 
untuk membayarnya. Ter
sangka berpikiran jika men
ghabisi nyawa korban, maka 
hutang bisa lunas.  ”Pelaku 
tidak berfikir dan jika per
buatannya akan menyebabkan 
ia ditangkap dan dihukum 
penjara. Kedua pelaku utama 
inis sempat kabur ke Jakarta 
dan Bali sebelum tertangkap 
di salah satu masjid di 
Malang,”jelasnya.

Menurut Agus, datangnya 
korban ke kedai ramen terse
but karena dijanjikan oleh 
pelaku utama untuk melu
nasi sisa hutang yang pelaku 
pinjam kepada korban senilai 
Rp150 juta.  Pada saat itu, LT 
meminta R untuk membantu 
mengeksekusi korban dengan 
dijanjikan akan dibelikan se
buah sepeda motor. Karena 
tergiur tawaran LT, R kemu
dian ikut membantu 
mengeksekusi Edward Silaban.

”Pelaku menjanjikan korban 
untuk melunasi hutang. Saat 
korban datang ke kedai, pela
ku membawa korban ke bela
kang kedai untuk diajak ngo

brol dan minum kopi. Tapi 
faktanya korban justru diha
bisi disana,”katanya. 

Setelah dihabisi, korban 
kemudian dibawa oleh pela
ku utama dengan menghuna
kan mobil sewaan yang sudah 
disiapkan. Saat proses pem
buangan jenazah, dua orang 
pelaku pembantu ikut mengik
uti mobil sewaan itu dengan 
sepeda motor. 

Menurut Agus, sebelum di
buang di Curug Cisaronde, 
Desa Mekarmukti, Kecamatan 
Cihampelas, Kabupaten 
Bandung Barat (KBB), pelaku 
sempat membawa jenazah 
ke daerah Kertasari dan Wa
duk Saguling. ”Jadi jenazah 
korban awalnya dibuang ke 
Kertasari. Tapi diambil lagi 
dan dibawa ke Saguling. Tapi 
akhirnya dibuang di Curug 
Cisaronde,”ujarnya. 

Agus menambahkan, polisi 
juga masih memburu empat 
pelalu yang kabur dan men
jadi daftar pencarian orang. 
Keempat pelaku tersebut 
berperan sebagai pembantu 
yang menutupi jejak kejaha
tan pelaku utama. ”Keempat 
pelaku yang masih DPO ini 
membantu pelaku membe
rishkan darah dan sebagainya 
di lokasi pembunuhan. Me
reka semua melarikan diri,” 
pungkasnya. (yul/rus)

Kasus Piutang, Polisi Tetapkan
Tujuh Tersangka 4 DPO

ISTIMEWA

HASIL PENANGKAPAN: Wakapolresta Bandung, AKBP A. Agus R didampingi Kasat Reskrim AKP Agta Bhuana 
Putra menunjukkan sejumlah barang bukti yang digunakan para pelaku untuk membunuh Edward Silaban.

Muspida Komitmen Canangkan 
Pembangunan Zona Integritas

Dengan dilakukannya 
penandatanganan 

Pakta integritas 
ini sesuai dengan 

Program Reformasi 
Birokrasi Polri, 
sebagai wujud 

keseriusan dalam 
mewujudkan 

pelayanan publik 
yang terbaik kepada 

masyarakat,”

Kombes Pol Hendra Kurniawan 
Kapolresta Bandung



CIMAHI - Untuk memasti-
kan sopir angkutan umum 
alias angkot prima, mereka 
menjalani pemeriksaan kese-
hatan yang diinisiasi Dinas 
Perhubungan (Dishub) ber-
sama Dinas Kesehatan (Din-
kes) Kota Cimahi.

Pemeriksaan berlangsung 
di Terminal Pasar Antri, Jln. 
Sriwijaya Raya, Kamis 
(6/2/2020). Ada puluhan so-
pir yang digiring untuk dip-
eriksa kesehatannya, mereka 
juga diberikan obat secara 
gratis.

Kepala Seksi Angkutan pada 
Dishub Kota Cimahi, Ranto 
Sitanggang mengatakan, 
acara pemeriksaan kesehatan 
terhadap para sopir ini dila-
kukan setelah pihaknya 
mengetahui bahwa masih ada 
sopir yang mengendarai ang-
kotnya di bawah pengaruh 
alkohol.

“Memang ini program ker-
ja kita. Selain melakukan pe-
meriksaan kelaikan, kita juga 
melakukan pemeriksaan 
kesehatan sopir angkot,” kata 

Ranto saat ditemui di sela-
sela pemeriksaan.

Namun, untuk pemeriksaan 
kesehatan kali ini, pihaknya 
tidak menemukan sopir ang-
kot yang tengah di bawah 
pengaruh alkohol. Petugas 
hanya menemukan sopir yang 
mengalami sakit biasa.

“Sejauh ini keluhannya pu-
sing, batuk. Gak ada sopir 
pengaruh alkohol,” tegasnya.

Namun, jika kedapatan ada 
sopir yang tengah dalam 
keadaan mabuk atau dalam 

pengaruh alkohol, pihaknya 
akan langsung mengintruk-
sikan agar segera dilakukan 
penggantian.

Dikatakan Ranto, peme-
riksaan kesehatan terhadap 
para sopir ini sangat penting 
untuk dilakukan. Sebab, 
dengan keberadaan sopir yang 
sehat, maka keamanan pe-
numpang pun lebih terjamin.

“Kita ingin penumpang itu 

keselamatannya lebih terja-
min,” ujarnya.

Selain sopir, dalam peme-
riksaan kali ini banyak juga 
penumpang dan pengunjung 
pasar yang memanfaatkan 
pelayanan kesehatan Dinas 
Perhubungan dan Dinas Kese-
hatan Kota Cimahi.

Kepala Seksi Pengendalian 
dan Pemberantasan Penyakit 
Menular pada Dinas Kota 

Cimahi, Romi Abdurakhman 
mengatakan, kondisi keseha-
tan para sopir angkot rata-
rata mengalami pegal-pegal, 
pusing, ambeien gangguan 
lambung hingga darah tinggi.

“Kebanyakan memang 
penyakit tidak menular. 
Penyebabnya gaya hidup, 
merokok hingga kurang 
tidur dan sering minum 
kopi,” bebernya. (fer/yan)
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Berimbas pada besarnya 
pendapatan dari denda 

CIMAHI - Badan Pengelola 
Pendapatan Daerah (Bappenda) 
Kota Cimahi menyebutkan, 
kesadaran masyarakat dalam 
membayar pajak tepat waktu 
masih kurang maksimal. Bahkan 
barus mencapai angka 75 persen 
setiap tahunnya.

Kepala Kepala Bidang peneri-
maan dan Pengendalian Penda-
patan pada Bappenda Kota Cimahi 
Lia Yuliati mengatakan, masih 
adanya masyarakat yang tak mem-
bayar pajak tepat waktu menjadi 
pekerjaan rumah. Namun, agar 

Wajib Pajak (WP) tidak 
terbiasa m e l a -

laikan pembayaran pajak harus 
diberikan teguran.

“Biasanya di angka 75 persen. 
Sisanya itu harus di tegur dulu,” 
katanya  saat ditemui di Pemkot 
Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusu-
mah, Kamis (6/2).

Masih banyaknya WP yang 
‘bandel’ sendiri berimbas pada 
besarnya pendapatan dari denda 
pajak yang dikelola Bappenda. 

Sebab, pada tahun lalu, denda 
pajak mencapai Rp1.123.855.976 
dalam sepanjang 2019. Reali-
sasi itu melebihi target awal yang 
ditentukan.

“Target kita kan tahun lalu itu 
Rp 395.370.655, realisasi jadi Rp 
1.123.855.976. Semuanya masuk 
kas daerah” terangnya.

Denda pajak paling banyak 
didapat dari Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) 
yang mencapai 

1.048.335.340, dari target Rp 
370.092.804. Ada juga denda 
pajak hotel yang mencapai 
Rp2.380.562 dari target Rp 
1.113.402.

Kemudian denda pajak restoran 
yang mencapai Rp 12.892.166, 
dari target Rp 9.035.141. Denda 
pajak hiburan Rp 1.179.240 dari 
target Rp 651.510. Denda pajak Bea 
Perolehan Hak Tanah dan Bangu-
nan (BPHTB) mencapai Rp 
7.571.446, dari target Rp 6.398.946.

“Denda pajak PPJ cuma Rp 1.022, 
pajak parkir Rp 1.962.422 dan pajak 
air tanah Rp 13.533.804,” terang Lia.

Lia melanjutkan, pendapatan 
denda hasil pajak muncul akibat 
WP membayar setelah jatuh 
tempo alias menunggak. Sank-
si atau denda keterlam-
batan pajak sebesar 2 
persen per bulan.

“Denda akan muncul jika wa-
jib pajak bayar melebihi waktu 
jatuh tempo. Maksimal 15 bulan 
atau 30,” ungkapnya.

Jika sudah ditegur dengan Surat 
Peringatan (SP) satu hingga 
tingga, tapi tetap tidak taat pajak, 
maka denda yang akan dikena-
kan sebesar 48 persen dari 
total pajak yang harus dibay-
arkan atau setara 24 bulan.

“Waktu keterlambatan 
wajib bayar pajak sudah 
tercantum pada surat ke-
tetapan wajib pajak dan 
maksimal dibayar 30 
hari sejak ditetapkan. 
Kecuali untuk Pajak PBB 
dibayar 6 bulan.  Meka-
nisme biaya denda oto-
matis muncul ketika 
membayar,” beber-

nya. (*)

Sadar Pajak Baru 75 Persen

ISTIMEWA

TIDAK BAYAR PAJAK: Petugas dari Dinas perizinan sedang melakukan pengecekan salah satu reklame berbentuk bilboard produk rokok Kota Cimahi karena tidak membayar pajak dan melanggar aturan pemasangan dengan diberikan tanda khusus.

ISTIMEWA

LAKUKAN ANTISIPASI: Petugas kesehatan melakukan pengecekan detak jantung para Sopir untuk 
memastikan kesehatan untuk tujuan keselamatan dalam berkendara.

Satu-satunya Perempuan 
yang Duduk di BPP HIPMI

BANDUNG – Pengusaha perempuan yang sempat 
menjadi Ketua umum BPC HIPMI Cimahi pada 
masa bhakti 2014-2017 ini kini duduk menjadi salah 
seorang pengurus di BPP HIPMI. Tentunya hal 
tersebut sangatlah membanggakan, terlebih baru 
kali ini ada sosok perempuan dari Cimahi yang 
duduk dan menjadi pengurus BPP HIPMI.

Terkait itu Nisa Rinjani pun sangat mengapresiasi 
dan bersyukur dirinya bisa masuk bergabung dalam 
jajaran kepengurusan BPP HIPMI yang dinahkodai 
oleh Mardani H.Maming.

Dirinya tidak menduga akan masuk pada jajaran 
pengurus BPP HIPMI. Terlebih selama ini 
keterwakilan perempuan dan daerah khususnya dari 
Cimahi di BPP HIPMI jarang terjadi.

”Tentunya saya sangat senang dan mengapresiasi 
dengan kebijakan yang dilakukan Ketua Umum BPP 
HIPMI Mardani H.Maming bersama tim formatur, 
yang banyak melibatkan keterwakilan perempuan 
pada jajaran kepengurusan BPP HIPMI sekarang ini,” 
jelasnya.

Menurutnya, selama ini keterwakilan 
perempuan, apalagi dari BPC / daerah memang 
cukup minim di jajaran kepengurusan. Mengingat 
HIPMI yang memang di dominasi oleh para 
pengusaha pria.

Tetapi saat ini di BPP HIPMI yang dipimpin oleh 
ketum Mardani H.Maming cukup berbeda dan lebih 
dinamis apalagi banyak unsur perempuan yang 
dilibatkan.

Ini menjadi peluang bagi para pengusaha 
perempuan untuk dapat membuktikan prestasi dan 
kontribusinya, baik kepada hipmi maupun kepada 
masyarakat.

”Saya pikir, keberagaman tersebut juga akan 
membuat HIPMi lebih berwarna,” jelas Nisa yang 
kini menjadi satu satunya perempuan Cimahi yang 
bisa masuk di jajaran BPP HIPMI.

Terkait itu dirinya pun berkomitment untuk 
berusaha turut berkontribusi dan mendukung segala 
program BPP HIPMI. Agar menjadi lebih baik lagi. 
Termasuk juga dalam mengembangkan jaringan 
wirausaha muda.

”insyaalloh akan saya maksimalkan segala 
potensi, tenaga dan pikiran ini untuk 
pengembangan HIPMI kedepan,” pungkas 
pengusaha industri kreatif ini. (yan)

PROFIL

Sensus Gunakan Metode 
Online dan Wawacara 

CIMAHI - Sensus Penduduk 
2020 (SP2020) di Kota Cimahi 
bakal dimulai 15 Februari 
mendatang. Badan Pusat Sta-
tistik (BPS) Kota Cimahi sudah 
menyiapkan 787 petugas yang 
akan bekerjasama dengan 
pihak kelurahan.

Guna memastikan SP2020 
berjalan dengan baik, BPS 
Kota Cimahi menggelar Rapat 
Koordinasi (Rakor) di Aula 
gedung A Pemkot Cimahi Jln. 
Demang Hardjakusumah, 
Kamis (6/2)

Kepala BPS Kota Cimahi, 
Drs Erwan Syahriza menga-
takan,  SP2020 akan dilaks-
anakan dalam dua tahap, 
yakni sensus penduduk on-
line mulai tanggal 15 Febru-
ari sampai dengan  31 Maret 
2020, dan sensus penduduk 
wawancara pada 1 Juli sampai 
dengan 31 Juli 2020.

“Pada sensus penduduk 
online masyarakat bisa mengi-
si langsung pada 15 februari 
sampai dengan 31 maret 2020, 

dengan mengakses website 
sensus.bps.go.id, dengan me-
nyiapkan KTP (Kartu Tanda 
Penduduk) dan KK (Kartu 
Keluarga), serta foto copy 
surat nikah,” jelas Erwan di-
temui usai Rakor SP2020.

Sedangkan bagi masyarakat 
yang tidak sempat sensus 
online, sambung Erwan, 
nanti didatangi petugas pada 
bulan juli 2020. “Petugas sen-
sus Cimahi 787 orang. Kita 
berkoordinasi dengan kelu-
rahan untuk merekrut petugas. 
Kami berharap petugas orang 
kelurahan setempat,” katanya.

Dijelaskannya,  SP2020 
merupakan pendataan pen-
duduk secara menyeluruh 
yang dilaksanakan setiap 10 
tahun sekali yang bertujuan 
untuk menyediakan data jum-
lah, komposisi, persebaran, 
dan karakteristik penduduk 
Indonesia.

“Sebagai dasar dalam me-
netapkan perencanaan dan 
kebijakan pemerintah,” ucap 
Erwan.

Menurutnya, hasil Sensus 
Penduduk ini akan dijadikan 
dasar perumusan kebijakan 

pemerintah untuk perenca-
naan pembangunan. Dengan 
mengetahui jumlah penduduk 
suatu wilayah berdasarkan 
jenis kelamin, kelompok umur, 
pendidikan yang ditamatkan, 
maka pemerintah baik Pusat 
maupun Daerah bisa mem-
peroleh gambaran tentang 
kebutuhan suatu wilayah.

“Setelah hasil akhir SP2020 
ini keluar, data  tersebut dapat 
digunakan oleh pemerintah 
sebagai dasar perencanaan 
pembangunan didalam me-
nentukan kebijakan, serta 
keputusan yang lebih tepat 
sasaran untuk diimplemen-
tasi kepada masyarakat,” je-
lasnya.

Sementara itu, Sekretaris 
Daerah (Sekda) Kota Cimahi, 
Dikdik S. Nugrahawan yang 
membuka acara rakor SO2020 
ini menjelaskan, sebagai-
mana diketahui kegiatan 

Sensus Penduduk dilaksana-
kan setiap 10 tahun sekali, 
dimana hal ini telah dimulai 
dari tahun 1961. 

Sensus penduduk ini dilaksna-
kan di seluruh wilayah di In-
donesia, dan bertujuan untuk 
menyediakan data jumlah, 
komposisi, distribusi, dan ka-
rakteristik penduduk Indone-

sia menuju satu kependudukan 
Indonesia.

“Dengan demikian maka akan 
dimiliki data statistik kepen-
dudukan yang dapat dijadikan 
sebagai acuan perencanaan 
pembangunan oleh pemerin-
tahmaupun pengusaha, dan 
masyrakat sipil lainnya,” beber 
Dikdik. (fer/yan)

Tentunya saya 
sangat senang dan 
mengapresiasi dengan 
kebijakan yang 
dilakukan Ketua Umum 
BPP HIPMI Mardani 
H.Maming bersama 
tim formatur, yang 
banyak melibatkan 
keterwakilan 
perempuan 
pada jajaran 
kepengurusan 
BPP HIPMI 
sekarang ini.”

Nisa Rinjani

Turunkan Tingkat 
Kecelakaan dengan 
Tes Kesehatan

787 Petugas BPS Siap Data Penduduk 

Memang ini 
program kerja kita. 
Selain melakukan 

pemeriksaan kelaikan, 
kita juga melakukan 

pemeriksaan 
kesehatan sopir 

angkot.”

Ranto Sitanggang 
Kepala Seksi Angkutan pada 

Dishub Kota Cimahi
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Bupati Didesak 
Sampaikan ke 
Pemerintah Pusat

NGAMPRAH- Ratusan 
massa yang tergabung dalam 
koalisi serikat pekerja (SP) 
mulai dari FSPMI, SPSI, SPN 
dan Gobsi menggelar aksi 
unjuk rasa di depan kantor 
Pemkab Bandung Barat di 
Desa Mekarsari Kecamatan 
Ngamprah, Kamis (6/2/2020). 
Bupati Bandung Barat, Aa 
Umbara Sutisna didampingi 
Sekda Asep Sodikin dan 
Kepala Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi (Disna-

kertrans), Iing Solihin me-
nyambut langsung aksi buruh 
tersebut.

Ada lima poin yang men-
jadi tuntutan serikap pe-
kerja terhadap Bupati. Per-
tama, tolak Omnibus Law 
Cipta Lapangan Kerja yang 
merugikan buruh. Kedua, 
segera berlakukan UMSK di 
KBB. Ketiga, segera buat 
Perbup tentangan Ketena-
gakerjaan. Keempat, henti-
kan segala bentuk eksploita-
si terhadap buruh dan ke-
lima laksanakam seluruh 
janji politik terhadap buruh. 
“Kami menuntut lima poin 
kepada bupati, salah satunya 
membuat rekomendasi ke 

pusat untuk menolak om-
nibus law karena merugikan 
buruh,” kata perwakilan 
buruh dalam orasinya.

Menanggapi hal tersebut, 
Bupati Bandung Barat, Aa 
Umbara Sutisna berjanji 
akan menyampaikan aspi-
rasi buruh tersebut ke pe-
merintah pusat melalui 
Kementerian Tenaga Kerja. 
“Menindaklanjuti aspirasi 
koalisi serikat pekerja ini, 
saya akan menyampaikan 
rekomendasi tersebut ke 
pusat,” kata Bupati sambil 
menaiki kendaraan orasi.

Dalam kesempatan terse-
but, Bupati juga ‘menyentil’ 
Kadisnakertrans Iing Solihin 

lantaran tak bisa menyele-
saikan persoalan buruh dan 
selalu melibatkan Bupati. 
“Saya minta pak kadis agar 
persoalan ini bisa disele-
saikan dengan cara audien-
si, tidak harus seperti ini 
(unjuk rasa). Tolong dise-
lesaikan, jangan sampai 
semuanya ke bupati lagi,” 
kata Bupati.

Disisi lain, saat ini Bupati 
juga terus berjuang terhadap 
janji politiknya kepada buruh 
saat kampanye Pilkada 2018 
lalu. Menurutnya, komitmen 
pemerintah daerah ingin 
mewujudkan kesejahteraan 
para buruh terus diupayakan. 
“Soal janji politik akan saya 

realisasikan kepada buruh. 
Salah satunya dengan me-
nyampaikan aspirasi dan 
tuntutan ke pemerintah 
pusat seperti hari ini,” ka-
tanya.

Sementara itu, Kadisna-
kertrans KBB, Iing Solihin 
menambahkan, aspirasi 
buruh ini akan ditindakla-
njuti dengan melakukan 
audiensi dan selanjutnya 
rekomendasi akan disam-
paikan ke pusat. “Kita akan 
tindaklanjuti tuntutan buruh 
ini melalui audiensi. Ter-
masuk soal tuntutan peno-
lakan omnibus law, tuntutan 
penerapan UMK dan lain-
nya,” tandasnya. (mg6/drx)

Dua Kecamatan jadi Alternatif 
Lahan Pengganti TPA Sarimukti

NGAMPRAH - Pemerintah Kabupaten 
Bandung Barat (KBB) menyiapkan dua lokasi 
sebagai opsi untuk lahan pengganti Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di 
Kecamatan Cipatat yang kontraknya akan habis 
tahun 2023 nanti.

Setelah kontraknya habis, pembuangan sampah dari 
KBB akan dibuang ke TPA Regional Legoknangka di 
Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung. Namun, 
pembuangan sampah itu tidak akan semuanya 
dibuang ke TPA tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KBB, Apung 
Hadiat Purwoko mengatakan, berdasarkan hasil 
memorandum of understanding (MoU) dengan 
Pemprov Jabar, Pemkab Bandung Barat hanya bisa 
membuang sampah 75 ton per hari ke TPA Regional 
Legok Nangka.

“Sedangkan ke Sarimukti kita membuang sampah 
140-145 ton per hari, sehingga untuk sisanya, kita 
harus menyiapkan lahan pengganti,” ujarnya saat 
dihubungi, Kamis (6/2).

Apung mengatakan, lahan pengganti tersebut 
pilihannya yakni di Kecamatan Cililin dan Kecamatan 
Cipatat yang lokasinya tepat berada di samping TPA 
Sarimukti.

Namun, kata Apung, untuk di Cililin kemungkinan 
tidak bisa dipilih karena masyarakatnya belum 
terbiasa dengan dampak negatif pembuangan 
sampah.

“Jadi kemungkinannya, kita mengambil lahan 
pengganti itu ya di Cipatat terlebih di sana ada lahan 
yang milik masyarakat, terutama di bawah tebing,” 
katanya.

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KBB, kedua 
lahan pengganti tersebut memang locusnya untuk 
digunakan sebagai TPA.

“Tapi lahannya yang banyak tebing bukan 
perumahan, itu yang akan menjadi target kita untuk 
dibebaskan oleh pemerintah,” pungkasnya. (mg6/drx)

LINGKUNGAN

ISTIMEWA

KELOLA SAMPAH: Sejumlah petugas di TPA Sarimukti saat 
mengelola sampah yang dikirim dari wilayah Bandung Raya. 

ISTIMEWA

Wandiana, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB

ILUSTRASI

KORBAN DIEVAKUASI: Korban meninggal Aa Rohmana saat dievakuasi oleh petugas pada Kamis (6/2) di Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas. 

ISTIMEWA

HADAPI BURUH: Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna saat berhadapan dengan sejumlah buruh di depan kantor Pemkab Bandung Barat di Ngamprah, Kamis (6/2).

Buruh Tuntut Lima Aspirasi

NGAMPRAH- Dinas Pem-
berdayaan Masyarakat dan 
Desa (DPMD) Kabupaten 
Bandung Barat (KBB) me-
minta para Kepala Desa 
(Kades) periode 2019-2025 
untuk tidak serta merta 
mengganti  perangkat 
desa. Jika memaksakan 
mengganti, maka dikha-
watirkan bisa mengham-
bat jalannya roda Pemerin-
tah Desa (Pemdes).

Kepala Dinas Pember-
dayaan Masyarakat dan 
Desa (DPMD) KBB, Wan-
diana mengatakan, ter-
kait pengangkatan perang-
kat desa memang meru-
pakan kewenangan dari 
Kades. Namun, jangan 
sampai penggantikan pe-
rangkat ini justru men-
jadi bumerang dan meng-
ganggu jalannya roda 
pemerintahan.

“Salah satu tanggung 
jawab Pemdes yang tidak 
bisa dianggap remeh ada-
lah tata kelola keuangan. 
Untuk menata kelola keu-
angan bisa dilakukan oleh 
sumber daya manusia 
(SDM) perangkat desa yang 
terlatih,” ujar Wandiana 
di Komplek Perkantoran 
Pemkab Bandung Barat, 
Ngamprah, Kamis (6/2).

Pihaknya, kata Wandia-
na, telah memberikan 
bimbingan teknis khusus 

bagi perangkat desa ten-
tang tata kelola keuangan 
dengan menggunakan 
aplikasi Sistem Keuangan 
Desa (Siskeudes) secara 
online. Tentunya, mereka 
sudah cukup terampil 
melakukan tata kelola 
keuangan desa dengan 
pembekalan tersebut.

“Kalau perangkat desanya 
baru, dikhawatirkan me-
reka belum faham tentang 
semua itu. Di sisi lain, saat 
ini desa memasuki awal 
tahun yang dihadapkan 
pada penyusunan Ran-
cangan Pembangunan 
Jangka Menengah Desa 
(RPJMDes),” terangnya.

Artinya, lanjut dia, yang 
sudah faham tentang hal 
tersebut adalah perangkat 
desa yang sudah menda-
patkan pembinaan dari 
DPMD. Sebab, mereka 
sudah diberikan wawasan 
dan teknisnya.

Harapan agar Kades bisa 
mempertahankan para 
perangkat desanya, men-
urut Wandiana, karena 
kekhawatirannya pelayanan 
terhadap masyarakat jadi 
terganggu. Tujuan ini pun 
yang selaiknya jadi per-
timbangan para Kades yang 
baru dilantik pada 27 De-
sember 2019 lalu itu.

Selain itu, Wandiana 
mengkhawatirkan tentang 

pelaporan dan pertang-
gungjawaban keuangan 
desa tahun 2019. Meskipun 
pelaporan dan pertang-
gungjawaban keuangan 
pada 2019 hampir seluruh 
desa telah menyerahkan-
nya, sebagiannya masih 
harus disempurnakan.

“Itulah kekhawatiran 
saya, dengan pergantian 
perangkat aparat desa 
malah mempengaruhi ja-
lannya roda pemerintahan. 
Makanya untuk pengang-
katan aparat desa harus 
direkomendasi oleh Camat. 
Dan itu sesuai dengan 
Undang-undang Desa,” 
terangnya.

Sementara itu Kepala 
Bidang Penataan, Peng-
elolaan Keuangan dan Aset 
Desa pada DPMD Kabu-
paten Bandung Barat, 
Rambey Solihin mengung-
kapkan, untuk bimtek 
peningkatan kapasitas 
perangkat desa pada 2020 
diprogramkan pada tri-
wulan ketiga.

“Bimtek tersebut membe-
rikan pembekalan pada apa-
rat desa tentang tata kelola 
keuangan desa. Saat ini kami 
fokus terhadap penyusunan 
RPJMDes. Bagi kades yang 
baru dilantik, deadline 
penyerahan RPJMDes pada 
27 Maret nanti,” kata Ram-
bey. (mg6/drx)

Pasca Dilantik, Kades Diminta 
Tidak Asal Ganti Pegawai

NGAMPRAH- Aa Roh-
mana,32, warga Kampung 
Bunisari, RT 03/06, Desa 
Pataruman, Kecamatan 
Cihampelas menjadi korban 
penusukan hingga akhirnya 
meninggal dunia, Kamis 
(6/2).

Korban meninggal dunia 
di klinik setelah menerima 
tusukan dari pelaku seba-
nyak tiga tusukan pada 
bagian perut dan pinggang.

Elis,45, seorang warga 
setempat mengaku sempat 
melihat korban dalam kon-
disi berdarah dan kesakitan 
sambil memegang bagian 
perutnya.

“Tadi ada yang teriak terus 

saya keluar rumah. Lihat 
ada laki-laki perutnya ber-
darah saya kira tabrakan, 
ternyata dia bilang habis 
ditusuk sama orang. Me-
mang berdarah dia juga 
pegang perutnya. Saya ka-
get dan panik, jadi beru-
saha minta tolong ke orang 
lain juga,” ujar Elis saat 
ditemui.

Elis mengaku tak menge-
tahui korban maupun 
pelaku yang melakukan 
penusukan.

“Engga kenal juga siapa 
korbannya. Tapi sempat 
minta dibawa ke bidan, 
cuma engga ada yang ng-
anter. Habis itu saya engga 

tau lagi gimana kejadian-
nya,” katanya.

Sementara itu, Satreskrim 
Polres Cimahi langsung 
melakukan penyelidikan 
terkait kasus penusukan 
tersebut. “Betul ada peng-
aniayaan mengakibatkan 
korban meninggal dunia. 
Korban ditusuk seorang pria 
sebanyak tiga tusukan 
dengan pisau kecil,” ujar 
Kasatreskrim Polres Cimahi, 
AKP Yohannes Redhoi Si-
giro, saat ditemui di Ma-
polres Cimahi.

Menurut Yohannes ber-
dasarkan keterangan saksi 
mata, korban sempat cekcok 
dengan seorang pria di ping-

gir jalan sesaat sebelum 
penusukan terjadi. 

“Jadi ada warga yang lihat, 
korban itu adu mulut dengan 
korban. Tapi saksi tidak 
kenal korban maupun pela-
ku,” jelasnya.

Pihaknya sudah melaku-
kan olah TKP dan pengum-
pulan bahan keterangan 
untuk mengungkap pelaku 
dan motif dari aksi penusu-
kan di pinggir Jalan Raya 
Pataruman tersebut.

“Saat ini kami masih mela-
kukan penyelidikan ter-
kait terduga pelaku dan 
modusnya. Mohon doanya 
agar segera terungkap,” 
tandasnya. (mg6/drx)

Dipicu Cekcok, Rohmana 
jadi Korban Penusukan



DUNIA era teknologi telah 
berhasil menghilangkan di-
mensi ruang dalam komuni-
kasi dan informasi. Semunya 
mengalir begitu cepat dan 
mampu menyebar keseluruh 
penjuru dunia. Hal tersebut 
turut dimanfaatkan kelompok 
radikal untuk menyebarkan 
pahamnya. 

Pesatnya perkembangan 
media sosial di Indonesia 
tentu sudah tidak bisa dip-
ungkiri lagi, dilihat dari hasil 
survey Asosiasi Penyeleng-
gara Jasa Internet Indonesia 
(APJII), pengguna internet 
aktiftahun 2015 di Indonesia 
sebanyak 88,1 juta dari total 
jumlah penduduk Indonesia 
sebesar 252,4 juta dan peng-
guna aktif menggunakan me-
dia sosial 87,4%.

Data tersebut menunjukkan 
bahwa masyarakat Indonesia 
banyak yang menggunakan 
media massa di kehidupan 
sehari-harinya, hal ini tentu 
banyak dimanfaatkan oleh 
kelompok-kelompok terten-
tu seperti contohnya penye-
baran propaganda radika-

lisme melalui media sosial.
Hans Spier mengatakan ba-

hwa propaganda adalaha 
ktivitas komunikasi dari pe-
mertintah kepada warga ne-
garanya, warga negara lain di 
negara itu dan juga negara 
asing secara pemerintah. Ter-
dapat tiga jenis propaganda 
yaitu, propaganda putih, abu-
abu, dan hitam.

Propaganda putih dilakukan 
media yang berpihak pada 
kepentingan politik atau ke-
bijakan tertentu. Kemudian 
propaganda abu-abu adalah 
kegiatan yang dilakukan se-
cara tertutup. Contohnya 
dengan memanfaatkan war-
tawan untuk menulis pesan 
tertentu yang ditujukan ke 
publik agar mereka tergerak 
dan memercayai dan bergerak 
melakukan apa yang diingin-
kan.

Terakhir ada propaganda 
hitam yang merupakan ke-
giatan penyebaran informasi 
tertutup yang menyesatkan. 
Tujuannya untuk memberikan 
informasi yang meruntuhkan 
kredibilitas lawan.

Istilah radikalisme berasal 
dari kata radical yang berarti 
akar atau dasar. Sebagai kata 
benda, radikal berarti seseo-
rang yang berpandangan 
radikal dalam politik maupun 
agama. Radikalisme berarti 
suatu paham yang dibuat-
buat oleh sekelompok orang 
yang menginginkan peruba-
han atau pembaharuan so-
sial dan politik secara drastic 
dengan menggunakan cara-
cara kekerasan.

Radikalisme sering kali di-
kaitkan dengan istilaht ero-
risme yang menurut KBBI 
adalah menciptakan ketaku-
tan, kengerian, atau kekejaman 
oleh seseorang atau golongan. 
Terorisme berhubungan erat 
dengan media. Pelaku terror 
membutuhkan media untuk 
menyampaikan ancamannya 
kepublik.

Propaganda putih sering 
dilakukan kelompok radikal 
agama. Biasanya mereka mem-
buat situs di internet dengan 
berkedok sebagai situs berita 
atau portal tentang agama. 

Tulisan-tulisan di situs ter-

sebut berisi substansi yang 
cenderung menjurus pada 
narasi atau pesan tertentu. 
Pesan-pesan tersebut dapat 
berupa ajakan membenci 
agama atau kelompok lain 
atau juga menyebarkan pa-
ham-paham yang tidak se-
suai dengan ajaran agama 
yang sebagaimana seharusnya.

Sementara propaganda hi-
tam banyak terlihat di dunia 
maya melalui tulisan-tulisan 
menyesatkan yang memeilin-
tir ayat-ayat suci dan kemu-
dian menjadikannya pembe-
naran dalam pesan-pesan dan 
aktivitasnya.

Penyebaran informasi 
mengenai radikalisme oleh 
kelompok radikalis meme-
manfaatkan media internet 
sebagai sarana efektif bagi 
kelompok radikal untuk me-
nyebarkan paham-paham 
radikalisme.

Perkembangan media so-
sial yang cukup pesat diman-

faatkan oleh kelompok radi-
kal dengan cara melakukan 
duplikasi dari website kedalam 
jariangan blog. Berbagai ide, 
wacana, narasi, dan materi 
yang sebelumnya ada di dalam 
website dipindah kedalam 
jaringan blog.

Penggunaan blog disadari 
bahwa para blogger memi-
liki jaringan yang luas, se-
hingga dipastikan penyeba-
ran radikalisme akan berja-
lan cepat. Bukanhanya di 
blog, tapi di seluruh media 
sosial yang tentu saja penye-
baran paham radikal mela-
lui dunia maya menjadi 
ancaman bagi pertahanan 
keamanan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Berda-
sarkan data hasil suvey oleh 
APJII di atas juga menunju-
kan bahwa radikalisme 
sangat rentan disebarkan 
melalui pengguna internet 
atau pengguna media so-
cial lainnya. Kelompok-
kelompok radikal mengguna-
kan beragam situs seperti 
Blogger, YouTube, Twitter 
dan Facebook untuk tujuan-

tujuan seperti penyebaran, 
pemikiran, dorongan, bah-
kan perekrutan anggota 
kelompok.

Penyebaran konten pro-
paganda yang bersifat ra-
dikal ini tentu memberikan 
dampak yang begitu besar 
bagi masyarakat Indonesia. 
Kebanyakan masyarakat 
Indonesia langsung mem-
percayai apa yang mereka-
baca dan menyebarluaskan 
tanpa mengetahui sumber-
nya atau mengecek kem-
bali validitas sebuah tulisan 
atau informasi yang dipero-
leh. Terutama bagi anak-
anak muda yang mudah 
terpengaruh oleh infor-
masi yang belum pasti ke-
benarannya, sebagai pe-
nikmat internet terbanyak 
di Indonesia mereka sering 
kali langsung menjadikan 
dalil sebagai legitimasi un-
tuk tindakan radikal. Hal 
ini menandakan bahwa 
generasi penerus bangsa 
terancam terkontaminasi 
oleh paham-paham radikal 
yang dapat menimbulkan 

perpecahan bangsa Indo-
nesia.

Untuk menghadapi konten 
propaganda radikal di dunia 
maya, pemerintah tentu harus 
menutup situs-situs terkait 
atau memblokir akses keja-
ringan sosial. Pemerintah 
juga perlu mengupayakan 
eksistensi pendidikan islam 
yang sesuai dengan jiwa 
bangsa Indonesia, menga-
wasi penggunaan media so-
sial oleh masyarakat melalui 
patroli dunia maya.

Namun demikian, sebagai 
penguna aktif layanan inter-
net maka cerdas dan bijak mer-
upakan kunci utama dalam 
menggunakan internet. 
Dengan solusi dan pencega-
han di atas, maka diharapkan 
masyarakat yang didukung 
kebijakan pemerintah secara 
otomatis dapat memfilter 
konten-konten yang bersifat 
radikal dengan falsafah ne-
gara Indonesia yang cinta akan 
perdamaian.

*Penulis Merupakan 
Pegiat Pertiwi Media
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Memanfaatkan Media Sosial Sebagai Instrumen Kontra Radikalisasi
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Oleh:

FIRDA WAHYUNI*

Disdik Naikkan 
Anggaran Jadi Rp 159 M

BANDUNG-Penerimaan 
guru honorer di lingkungan 
Dinas Pendidikan (Disdik) 
Kota Bandung dipastikan tidak 
lagi berlanjut di 2020 tahun 
ini. Kabid Pembinaan Peng-
embangan Pendidik dan Te-
naga Kependidikan (P3TK) 
Disdik Kota Bandung, Edy 
Suparjoto mengatakan, pi-
haknya tak lagi melakukan 
perekrutan tenaga honorer 
setelah terbitnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 49 Tahun 
2019 tentang Jenis dan Tarif 
Atas Jenis Penerimaan Ne-
gara Bukan Pajak Yang Ber-
laku Pada Badan Informasi 
Geospasial .

“Jadi, sesuai aturan tersebut 
kami tidak lagi akan melaku-
kan perekrutan guru honorer 
di 2020 tahun ini,” ujar Edy, 
ketika ditemui Jabar Ekspres, 
di Kantor Disdik Kota Bandung, 
Jalan Ahmad Yani, Rabu (5/2).

Edy mengungkapkan, pi-
haknya akan mematuhi kebi-
jakan pemerintah pusat itu 
dengan tidak merekrut tenaga 

honorer lagi. Sementara guru 
tenaga bantu yang ada itu kata 
dia, bakal dibina untuk pening-
katan kualifikasi dan pening-
katan kompetensi melalui 
anggaran yang tersedia. 

“Sekarang, kami lebih fokus 
pada pembinaan guru hono-
rer yang ada agar memenuhi 
kualifikasi dan kompetensi 
untuk dapat mengikuti se-
leksi CPNS dan juga kualifi-
kasi pegawai pemerintah 
dengan perjanjian kerja (P3K),” 
jelasnya. 

Memang Disdik Kota Bandung 
tak lagi bisa menambah guru 

honorer di 2020 tahun ini. Ha-
nya saja, anggaran untuk guru 
honorer meningkat tajam. Di 
mana, Disdik Kota Bandung 
mengalokasikan anggaraan 
untuk guru honorer Rp 159 
miliar di 2020 ini. Sementara, 
anggara sebelumnya sebesar 
Rp 128 miliar. 

Untuk diketahui, tercatat ada 
12.431 guru honorer dalam 
lingkup Disdik Kota Bandung 
saat ini. Edy mengakui, jika 
anggaran untuk guru honorer 
itu sebesar Rp 159 miliar di 
2020 ini. Anggaran tersebut 
menurut dia, meningkat cukup 

signifikan yang semula hanya 
Rp 128 miliar.

“Anggaran tersebut akan 
digunakan untuk meningka-
tan kualifikasi dan kompe-
tensi guru honorer,” terangnya.

Edy mengungkapkan, pe-
ningkatan kesejahteraan 
guru honorer menjadi tang-
gung jawab pihaknya. Oleh 
karena itu, Edy menekankan, 
bahwa keberadaan guru ho-
norer yang ada saat ini masih 
sangat dibutuhkan untuk 
membantu proses belajar 
mengajar di sekolah-sekolah.

“Kenaikan anggaran untuk 

guru honorer tahun ini sangat 
signifikan, dan itu termasuk un-
tuk honorarium mereka,” katanya.

Disdik Kota Bandung akan 
menyiapkan beberapa se-
leksi dan apresiasi untuk pe-
ningkatan kualifikasi guru 
honorer. Di antaranya pela-
tihan untuk peningkatan 
kualifikasi, anggaran untuk 
peningkatan kompetensi Pe-
nilaian Kinerja Guru (PKG) 
yang dilakukan oleh kepala 
sekolah, sertfikasi dan apre-
siasi Metode Penelitian Tinda-
kan Kelas (PTK).

“Karena syarat guru honorer itu 

harus S1 jadi kami akan bantu, 
dan peningkatan kualifikasi dan 
kompetensi guru honorer akan 
terus dilakukan,” janji Edy.

Kedepan, lanjut Edy, pi-
haknya akan memberdayakan 
dan mendistribusikan secara 
merata guru honorer. Hingga 
saat ini, Disdik Kota Bandung 
kekurang guru PNS untuk SMP 
sebanyak 1.140 dan SD 1.792. 
Dan pada CPNS kali ini kuo-
ta yang didapatkan hanya 601.

“Ke depan hingga tahun 2023, 
akan diupayakan tidak ada 
lagi guru honorer,” pungkas-
nya. (mg4/tur)

Penerimaan Guru Honorer Distop

STOP GURU HONORER: Disdik Kota Bandung tak lagi diperkenankan untuk melakukan 
penerimaan guru honorer setelah terbitnya PP No. 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Informasi Geospasial.

ISTIMEWA

SMA 4 Terima 
Bantuan dari KAI

BANDUNG-PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah 
Operasional (Daop) 2 Bandung, menyerahkan 
bantuan sebesar Rp 100 juta melalui program 
CSR-nya di perbatasan Desa Cibeureum dan Desa 
Cikembang, Kecamatan Kertasari, Kabupaten 
Bandung, Kamis (6/2). Dana tersebut dibagi-bagi 
dan diserahkan kepada SMA 4 Negeri Kota Bandung 
sebesar Rp 30 juta untuk program  penanaman 
pohon oleh siswanya. Sementara dana sebesar Rp 70 
juta diberikan kepada Desa Cikembang, untuk 
pembangunan gapura Desa Cikembang.

Executive Vice President KAI Daop 2 Bandung 
Fredy Firmansyah mengatakan, pihaknya 
memberikan bantuan tersebut berkat inisiasi Kepala 
SMA 4 Negeri Kota Bandung, Andang Segara.

“SMAN 4 Kota Bandung bisa menjadi contoh. Yang 
saya tahu ada juga SMAN 3 Bandung melakukan hal 
yang sama, saat Pak Andang menjadi Kepsek SMAN 3. 
Mudah-mudahan bisa ditiru oleh sekolah lain bahkan 
oleh jenjang universitas,” kata Fredy, kemarin.

Lebih lanjut, Fredy memaparkan, pohon yang ditanam 
itu tidak hanya dibiarkan begitu saja. Ke depan kata dia, 
ada program lanjutan berupa pohon yang ditanam harus 
dipelihara secara berkesinambungan. Bahkan sampai 
berbuah dan dipasarkan ke masyarakat.

Adapun pemilihan penanaman pohonnya di sekitar 
Desa Cikembang, karena  titik 0 kilo meter (Km) Situ 
Cisanti, hulu sungai Citarum ada di Desa tersebut.

“Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang di 
Jabar. Menjadi sumber kehidupan banyak 
masyarakat. Oleh karena itu setiap stake holder yang 
ada, harus memelihara dan menjaga kebersihannya,” 
pungkas Fredy, yang merupakan alumni SMA 4 
Negeri Kota Bandung, tahun 1993 ini. (tur)

JAKARTA-  Berdasarkan 
data penelitian Indonesia 
Career Center Network pada 
2017 lalu, sebanyak 87 persen 
mahasiswa mengaku salah 
jurusan. Akibatnya banyak 
mahasiswa yang tidak optimal 
menyelesaikan pendidikan-
nya.

“Ini akan berdampak ke-
pada kemungkinan kesulitan 
bagi siswa yang bersangkutan 
untuk menyelesaikan pendi-
dikannya secara tepat waktu 
atau ketidakmaksimalan ha-
sil studi siswa tersebut,” kata 
CEO PT Melintas Cakrawala 
Indonesia, Ari Kunwidodo, 
dalam peluncuran Tes Minat 
Bakat AJT, di kawasan Gatot 
Subroto, Rabu (5/2) dilansir 
dari medcom.id.

Selain itu kata Ari, bisa jadi 
menimbulkan sikap apatis, 
sebab pendidikan yang dija-
lankan hanya akan asal lulus 
untuk mendapat ijazah. “Ada 
yang apatis, ya sudah saya se-
lesaikan S1 nanti kalau kerja 
baru pekerjaan saya maui, yang 
penting punya ijazah. Melihat 
hal seperti ini agak mengkha-
watirkan,” ungkapnya. 

Ia menyebutkan, ada bebe-
rapa faktor yang berujung 
mahasiswa salah jurusan atau 
tidak sesuai dengan minat. 

Paling utama adalah faktor 
lingkungan yakni orang tua. 
Orang tua menurut Ari, kerap 
memaksakan kehendaknya 
agar anaknya masuk di juru-
san tertentu. Padahal, lanjut-
nya, anak tidak memiliki 
minat di bidang pilihan orang 
tua, sehingga membuat anak 

terjebak dalam kondisi salah 
jurusan.

“Jadi mostly lingkungan, 
orang tua biasanya bilang ‘Nak, 
kamu masuk jurusan ini ya’. 
Atau teman-temannya yuk ki-
ta rame-rame yuk masuk ke 
satu jurusan,” terangnya.

Ari pun menyampaikan, 

solusi agar tidak ada lagi 
siswa SMA yang ketika kuliah 
merasa salah jurusan karena 
berbagai faktor tersebut ada-
lah dengan mengetahui Tes 
Bakat Minat AJT. Tes Bakat 
Minat sendiri merupakan 
rangkaian tes dan analisa yang 
menggambarkan kemam-

puan kognitif, karakteristik 
minat serta kepribadian siswa 
terhadap suatu bidang atau 
jurusan tertentu.

“Siswa yang tahu dan sadar 
akan minat dan potensi kogni-
tifnya, akan lebih percaya diri 
dan terhindar dari situasi salah 
jurusan,” terangnya.(CEU/tur)

87 Persen Mahasiswa Mengaku Salah Jurusan

SALAH AMBIL 
JURUSAN: 
Berdasarkan 
data penelitian 
Indonesia Career 
Center Network 
pada 2017 lalu, 
sebesar 87 persen 
mahasiswa 
mengaku salah 
mengambil jurusan 
saat kuliah.

BAKTI SOSIAL

ISTIMEWA
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Motivasi untuk 
Mengukir Prestasi

JAKARTA – Sebanyak 41 
atlet muda bulutangkis Indo-
nesia yang sukses mengukir 
prestasi sepanjang tahun 2019 
di ajang nasional maupun 
internasional mendapatkan 
bonus dari klub bulu tangkis 
PB Djarum.

Para atlet muda itu mene-
rima total hadiah sebesar 
Rp104,4 juta. Bonus itu dbe-
rikan pada acara ‘Penghar-

gaan Atlet Muda PB Djarum 
Berprestasi 2019’ yang dilangs-
ungkan XXI Club, Djakarta 
Theatre, Jakarta, Rabu (5/2) 
kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, 
Program Director Bakti Olah-
raga Djarum Foundation yang 
juga Ketua PB Djarum, Yoppy 
Rosimin mengaku bahwa bo-
nus ini bertujuan untuk me-
motivasi atlet agar terus ber-
prestasi.

Yoppy menambahkan, pem-
berian bonus ini juga mem-
bantu dunia bulu tangkis In-

donesia agar semakin ber-
kembang. ”Secara tradisi setiap 
tahun kami memberikan 
apresiasi kepada atlet muda 
PB Djarum yang berprestasi 
sepanjang tahun 2019. Kami, 
berkomitmen untuk menga-
presiasai dan motivasi pre-
stasi pemain dari jenjang ju-
nior hingga kelas dunia,” kata 
Yoppy dalam sambutannya.

”Melalui pemberian peng-
hargaan berupa bonus ini, 
kami berharap agar semua 
atlet muda semakin mening-
katkan prestasinya hingga 

nanti memasuki level senior. 
Sehingga, mereka bisa me-
neruskan tongkat estafet ke-
jayaan bulu tangkis Indonesia 
di mata dunia,” tambahnya.

Dari total Rp104,4 juta itu 
ada beberapa pebulutangkis 
yang mendapatkan bonus 
khuusus. Mereka adalah, trio 
Daniel Marthin (18), Leo 
Rolly Carnando (18), dan In-
dah Cahya Sari Jamil (17) yang 
dihadiahi Rp25 juta.

Ketiga pebulutangkis itu 
mendapatkan hadiah Rp25 
juta lantaran berhasil mem-

persembahkan gelar juara 
Asia Junior, juara Dunia 
Junior dan Piala Suhandi-
nata bagi merah putih. Se-
lain itu, ada Rahmat Hi-
dayat (16) dan Muhammad 
Rayhan Nur Fadillah (15) 
yang telah sukses menjadi 
juara Kejuaraan Nasional 
(Kejurnas) PBSI 2019 kate-
gori ganda putra. Mereka 
menerima bonus sebesar 
Rp20 juta.

Juga Nandini Putri Arumni 
yang sukses menjadi juara di 
sektor tunggal putri pratama 

Kejurnas PBSI 2019 diguyur 
bonus sebesar Rp15 juta. Se-
mentara sisanya, sebesar Rp44,4 
juta diberikan kepada 38 atlet 
remaja dan taruna PB Djarum 
yang bisa memenangi turnamen 
nasional serta internasional.

”Kami sangat bangga ka-
rena mereka adalah kaderi-
sasi yang akan menggantikan 
atlet-atlet nasional dalam 
tiga hingga empat tahun ke 
depan,” jelasnya.

Sementara itu, Indah Cahya 
Jamil yang mendapatkan bo-
nus sebsar Rp25 juta bersama 

Daniel Marthin dan Leo 
Rolly mengaku sangat senang 
dengan bonus yang diberikan 
oleh PB Djarum tersebut. Ia 
berharap hal itu bisa terus 
memotivasi dirinya dan rekan-
rekannya untuk bisa terus 
berprestasi di kancah dunia.

”Saya berharap agar terus 
bisa megharumkan nama 
bangsa serta membanggakan 
kedua orang tua say dengan 
bisa berprestasi dan menjadi 
juara di setiap turnamen, teru-
tama di turnamen bergengsi,” 
pungkasnya.(gie/fin/tgr)

Skuad Muda Dibanjiri Bonus
ISTIMEWA

UKIR PRESTASI: Para pebulutangkis Junior U-19 Indonesia berfoto bersama dan memamerkan bonus yang mereka terima, setelah menjuarai Kejuaraan Dunia Junior 2019 kategori beregu di Kazan, Rusia.

JAKARTA – Sebelum mela-
koni laga melawan Shrews-
bury Town, Liverpool sudah 
yakin para pemain mudanya 
bisa mengatasi perlawanan tim 
divisi tiga Liga Inggris tersebut. 
Pelatih Liverpool Jurgen Klopp 
memang tahu kelas. Bukannya 
belajar dari kegagalan 5-0 me-
lawan Aston Villa di Piala Liga, 
pihaknya tetap membawa 
para pemain mudanya ber-
tarung di pertandingan ulang 
babak ke empat Piala FA.

Sebelumnya, kedua tim harus 
menjalani pertandingan ulang 
babak keempat karena The Reds 
harus puas ditahan imbang 2-2, 
Minggu (26/1) lalu. Hasil ter-
sebut tak lantas membuat Klopp 
kapok. Ia malah menarik seluruh 
pemain senior dan memberi-
kan kepercayaan kepada para 
pemain muda untuk mela-
koni partai ulangan.

Beruntung dewi fortuna 
masih memihak ke Anfield. 
Sebuah gol bunuh diri Shrews-
bury Town mengantarkan 
Liverpool melangkah ke babak 

kelima atau 16 besar Piala FA 
dengan menang 1-0 di Anfield, 
dini hari kemarin.

Ro-Shaun Williams tak 
sengaja menyundul bola ke 
gawang sendiri setelah beru-
saha mementahkan umpan 
jauh yang justru melewati 
kepala kiper Shrewsbury 
pada menit ke-75 yang sudah 
cukup mengantarkan Liverpool 
lolos ke babak berikutnya 
kompetisi ini

Klopp mengistirahatkan 
pemain-pemain intinya pada 
pertandingan ulang ini se-
lama jeda musim dingin ini, 
setelah kedua tim seri 2-2 
pada pertemuan pertama. 
Liverpool menurunkan tim 
yang dihuni para pemain 
muda di bawah pelatih U-23 
Neil Critchley.

Para pemain muda Liverpool 
mendominasi laga pada 30 
menit pertama melawan tim 
Liga satu yang lebih berpen-
galaman. Neco Williams ham-
pir mencetak gol setelah 
tendangannya melebar dari 

gawang beberapa satu setelah 
laga memasuki tetap satu jam.

Kedua tim tak berhasil men-
ciptakan gol pada 45 menit 
pertama dan para penggemar 
kedua tim berdiri untuk stan-
ding ovation begitu kedua tim 
masuk ruang ganti pemain 
setelah buntu 0-0 pada babak 
pertama. Liverpool kembali 
hampir menciptakan gol 
namun Max O’Leary memen-
tahkan upaya Williams sete-
lah mendapatkan umpan 
manis dari Harvey Elliot.

Liverpool sempat kebobolan 
setelah itu, namun interven-
si VAR menggagalkan gol 
dari sundulan kepala Shaun 
Whalley itu karena dianyata-
kan terlebih dahulu offside.

Liverpool sepertinya sudah 
pasti bakal menciptakan gol, 
sampai kemudian Williams 
menghadiahkan gol kepada 
mereka ketika sundulan yang 
tadinya untuk menyelamatkan 
gawangnya malah lolos dari 
tangkapan kiper O’Leary se-
hingga seisi Anfield sontak 

bergembira.
Hasil ini mengantarkan Li-

verpool lolos untuk men-
ghadapi Chelsea di Stamford 
Bridge pada babak 16 besar 
ketika kompetisi piala ini di-
lanjutkan awal Maret nanti, 
dilansir oleh ESPN. Pada 
pertandingan lain, Derby 
County juga lolos ke-16 besar 
setelah menggasak Northamp-
ton Town 4-2.

Dilansir dari Miror, Neil 
Critchley, pelatih Liverpool 
U-23 mengatakan, bahwa 
Klopp tengah beristirahat 
memanfaatkan jeda kom-
petisi Liga Inggris. ”Ia sudah 
yakin kami lolos. Sebelum 
laga, Klopp berpesan jika lo-
los melawan Chelsea, ini 
menjadi kesempatan bagi 
para dari mereka (pemain 
muda) tampil,” kata dia.

Critchley mengatakan, hasil 
positif tersebut diapresiasi oleh 
Klopp. Dalam pesannya, Klopp 
mengaku para pemain muda 
telah melakukan gaya seperti 
liverpool senior. (fin/tgr)

MU Lolos 
Babak Lima, 
Reuni Bagi 
Rooney 

JAKARTA – Kemenangan 
dalam laga ulangan antara 
Derby County versus Nort-
hampton menjadi momen 
penuh emosional bagi Wayne 
Rooney. Ya, satu golnya lewat 
eksekusi penalti ke gawang 
Northampton, membawa 
Derby County lolos ke babak 
lima besar Piala FA 2019/2020.

Di babak kelima, Wayne Roo-
ney bakal berjumpa mantan 
klub yang dibelanya selama 13 
tahun, Manchester United 
pada Jumat (6/3) mendatang.

Wayne Rooney punya andil 
besar di balik kemenangan 
Derby atas Northampton. Dia 
bermain penuh selama 90 
menit. Pemain berusia 34 ta-
hun tersebut juga mencetak 
satu gol lewat eksekusi penal-
ti pada menit ke-77.

Sebelumnya, Setan Merah 
telah lebih dahulu lolos ke pu-
taran kelima usai menggun-
duli Tranmere Rovers. Pasukan 
Ole Gunnar Solskjaer menang 
mudah dengan skor 6-0 atas

Bersama United, Rooney 
telah memenangkan lima 
gelar Liga Premier dan satu 
Piala Liga Champions. Tentu 
momen ini bakal menggugah 
emosinya. Di Old Trafford, 
Rooney sukses melampaui 
rekor Sir Bobby Charlton un-
tuk menjadi pencetak gol 
terbanyak United sepanjang 
masa.

Manajer Derby Philip Cocu 
ikut mengomentari reuni ter-
sebut. Menurutnya, laga 
nanti akan menjadi momen 
yang luar biasa bagi Derby 
dan juga Rooney. “Dia akan 
menghadapi klub tempat di-
mana ia memiliki karier yang 
luar biasa, jadi tentu saja itu 
istimewa,” ujarnya kepada 
Evening Standard. (fin/tgr)

JAKARTA – Wakil Ketua 
PSSI Cucu Sumantri menga-
takan pihaknya sedang mem-
pertimbangkan perbaikan 
kesejahteraan wasit. PT Liga 
Indonesia Baru (LIB), me-
nyiapkan mekanisme untuk 
mendapatkan wasit terbaik 
bagi klub-klub yang berkom-
petisi di Liga 1 2020. 

Menurutnya, perlu ada per-
baikan kesejahteraan wasit 
karena selama ini, kalau di-
rata-rata, setiap wasit yang 
dimiliki oleh Liga 1 hanya 
memimpin sepuluh laga per 
musimnya.

”Sekarang Rp 5 juta per laga, 
ini kan kalau semusim dapat 
total Rp 50 juta. Apakah ini 
sepadan?” jelasnya. 

Karena itu, PT LIB bakal 
melakukan komunikasi dengan 
Komite Wasit PSSI dan juga 
sponsor. Harapannya, agar 
keadilan bagi wasit juga bisa 
didapatkan.

”Ini  sudah dihitung, 
kami bicarakan kemarin 
dengan Komite Wasit ke-
naikan ada di angka 38 
persen,” akunya.

Namun demikian, itu belum 
diputuskan karena saat ini 
masih sebatas penghitungan. 
Kalau target sponsor dan ang-
garan yang dimiliki oleh PT 
LIB mencukupi, maka kenai-
kan gaji wasit Liga 1 bukan 
isapan jempol belaka. 

Sementara itu, Ketua ko-
mite wasit Sonhadji memikul 
beban berat. dia hanya punya 
waktu singkat untuk meny-
eleksi wasit yang bertugas di 
Liga 1 2020. Sedianya 26 wa-
sit yang musim lalu bertugas 
kembali diberdayakan. Selain 
itu, ada tambahan 13 wasit 
Liga 2 yang promosi tugas ke 
Liga 1.

”Kami akan seleksi lagi dan 
ada pembekalan dari AFC 

maupun FIFA serta nanti ada 
tes untuk wasit-wasit ini,” tu-
turnya.

Tidak tanggung-tanggung, 
untuk menyiapkan wasit yang 
fresh dan berkualitas tanpa 
pengaruh dari pihak luar, 
purnawirawan TNI Angkatan 
Darat itu bakal melakukan 
penyegaran wasit di Ma-
kostrad.

”Agar nuansa nasionalis 
ada dalam diri wasit-wasit 
ini. Kami akan upgrade 
kualitas wasit dengan se-
l e k s i  y a n g  s a n g a t 
ketat,”akunya.

Dia menjelaskan, untuk 
meminimalkan wasit suap, 
rencananya gaji wasit di Liga 
1 ditambah. Menurutnya, 
gaji wasit yang satu pertan-
dingan hanya dibayar Rp 5 
juta dirasa kurang. 

”Ada 36 pertandingan Liga 
1. Wasit itu rata-rata hanya 
memimpin 10 pertandingan 
dalam semusim, kali saja Rp 
5 juta. Jadi, kami berencana 
meningkatkan gaji wasit 38 
persen. Kami sangat mem-
perhatikan kesejahteraan 
wasit. Mereka juga harus di-
manusiakan,” ujarnya.

Dia menyatakan akan ada 
perubahan terkait sanksi dan 
hukuman bagi wasit nakal. 
Tidak seperti musim lalu, 
hukuman serta sanksi seakan 
tidak transparan dan jelas. 
Dia berjanji kali ini lebih trans-
paran.

 ”Saya ini sudah komitmen. 
Saya juga tidak ada kaitan-
nya dengan klub di Liga 1. 
Jadi, kalau memang ada 
pelanggaran berat, kami 
bisa nonaktifkan selamanya 
wasit itu. Bahkan, untuk 
menilai wasit, ada lima wa-
sit lokal berlisensi FIFA yang 
akan membantu,” pungkas-
nya. (fin/jpc/rus)

JAKARTA – Timnas Indo-
nesia  akan menjalani pe-
musatan latihan pada 9 
sampai 17 Februari men-
datang.

Kepada media Korea Selatan, 
Sportal Korea, Manajer Pela-
tih Timnas Indonesia Shin Tae 
Yong memberikan komen-
tarnya terkait skuad yang akan 
dilatihnya nanti di sisa laga 

Kualifikasi Piala Dunia 2022 
putaran kedua Grup G Zona 
Asia. 

Laga selanjutnya Timnas 
Indonesia ialah menghadapi 
Thailand di Bangkok pada 26 
Maret mendatang. Menurut-
nya, pada era kepelatihannya, 
permainan Indonesia akan 
berbeda dibandingkan sebe-
lumnya.

”Thailand dan Vietnam 
sama-sama mengalahkan 
Indonesia di leg pertama, 
tetapi apakah mereka bisa 
dengan sangat mudah mela-
kukan itu di leg kedua?,” ka-
tanya 

Saat itu, Indonesia takluk 
dengan skor 0-3 dari Thailand 
dan 1-3 dari Vietnam. Dia 
optimistis, kali ini Indonesia 

akan tampil dengan gaya 
yang berbeda dan bisa mem-
berikan hasil yang berbeda 
pula. 

”Saya pikir saat ini pengge-
mar Indonesia sangat ingin 
melihat wajah baru tim Indo-
nesia,” ungkapnya.

Untuk itu, Shin Tae Yong 
mengaku sangat terbantu 
dengan masukan-masukan 

dari pelatih local. sehingga, 
tak menutup kemungkinan 
bakal ada perubahan dalam 
hasil akhir nanti.

”Hasil komunikasi dan eva-
luasi, tidak kemungkinan ada 
perubahan di akhir nanti. 
Sehingga, skuad timnas In-
donesia akan tampil beda, 
dibanding sebelumnya,” pung-
kasnya.(dkk/jpnn)

Timnas Indonesia akan Tampil Beda

Gaji Dinaikan, Wasit 
Nakal PSSI Siapkan 
Sanksi Berat

Bunuh Diri Shrewsbury Town, 
Selamatkan Liverpool 

MENDOMINASI: 
pemain muda 
mendominasi tim 
Liverpool, mereka 
merayakan 
kemenangan atas 
Shrewsbury Town 
yang terselamatkan 
oleh gol bunuh diri.

Shin Tae Yong
Pelatih Timnas Indonesia
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BANDUNG-Ada cerita me-
narik yang disampaikan bobo-
toh girl asal Cipatat, Nabila 
Islami Yusuf. Gara-gara Persib, 
ia balikan dengan mantannya. 

Singkat cerita, ia menyaksi-
kan langsung laga Persib di 
stadion dengan mantan ke-
kasihnya. Satu hari setelah 
jalan bareng ke stadion, cin-
ta lama Nabila kepada man-
tannya bersemi kembali. 

“Moment yang paling eng-
ga bisa dilupain selama dukung 
Persib ya nyetadion bareng 
mantan terus besoknya bali-
kan dan Alhamdulilah sampe 
sekarang masih,” ujar Nabila, 
Rabu (5/2) malam, dilansir 
dari republikbobotoh.com. 

Jika momen yang tak bisa 
dilupakannya adalah nonton 
Persib bareng mantan. Maka 
Nabila pun mempunyai momen 
yang ingin terulang. Adalah 
kembali melihat Maung 
Bandung angkat piala. Nabila 
mengaku rindu euforia juara 

yang pernah dirasakan Persib 
pada tahun 1994 dan 2014 lalu. 

“Gak ada alasannya, kan 
cinta enggak harus pakai ala-
san,” sebutnya.

Gadis berjilbab tersebut menga-
ku memiliki pemain favorit di 
tim Persib. Pemain tersebut 
ialah sang kapten, Supardi Nasir. 
Menurutnya Supardi merupakan 
sosok panutan di tim sebesar 
Persib Bandung.

“Supardi, karena ‘kan dia 

paling lama terus bisa jadi 
orang yang ngelerai juga pa-
ling dewasa,” tuntas pemilik 
akun Instagram nabilaisla-
miyusuf ini.

Saat ditanya soal pemain 
yang menurutnya cukup sexy, 
Nabila menjawab Ezechiel 
N’Douassel. Meski kini tak 
berseragam Persib, Nabila 
menilai sosok King Eze mer-
upakan pribadi yang mena-
rik. (bbs/tur)
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Nabila Islami Yusuf, Maung Geulis
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Persib Bikin Nabila 
CLBK Sama Mantan

BANDUNG- Muncul 
rumor Ilija Spa-
sojevic  reuni 

b e r  s a -
ma   Per-
s i b 
Ban du-

ng sete-
lah sang 

pe nyerang 
mengunggah 

foto di Insta-
gram. Persib se-

belumnya sem-
pat memberi 
sinyal bahwa 
skuad saat ini 
cukup untuk 

mengarungi Li-
ga 1 2020. Ini 

m e n a n g g a p i 
kemungkinan me-

nambah tenaga baru, meny-
usul perubahan regulasi dari PT 

Liga Indonesia Baru.
Dalam perubahan itu, peng-

gunaan 7 pemain U-23 di-
hapuskan dan tim bisa 

mendaftarkan 33 pe-
main. Sementara 

saat ini Persib 
‘baru’ pu-

nya 30 
pe-

main, sehingga ada ruang untuk pemain baru.
Terlepas dari ruang tersebut, komposisi di 

lini serang diyakini masih bisa berubah. Saat 
ini mereka punya Beni Oktavianto, Zulham 
Zamrun, dan dua penyerang asing Wander 
Luiz dan Geoffrey Castillion di posisi tersebut.

Yang bikin bobotoh antusias dengan rumor 
Spasojevic adalah, dua penyerang asing ter-
sebut yakni Luiz dan Castillion, masih belum 
diikat kontrak. Artinya ada kemungkinan 
mereka, atau minimal salah satunya, batal 
direkrut.

Dilansir dari sport.detik.com, Spasojevic 
dianggap melempar kode saat mengunggah 

fotonya tengah menghadapi Persib musim 
lalu, pada Rabu (5/2). Spasojevic sen-

diri bukan sosok asing untuk Maung 
Bandung dan Bobotoh, karena pernah 
memperkuat di 2014/2015.

“Waduhhh kode keras,” tulis akun 
@e.fathurrohman.

“Perkodean *blue love*” tulis @
recky_prayoga_p.

Bersama Spasojevic, Persib men-

juarai Piala Presiden 2015. Tapi Pelatih Persib 
Robert Rene Alberts enggan banyak berko-
mentar dan menegaskan semua keputusan 
ada di manajemen.

“Apa yang kami lakukan itu ritme yang nor-
mal, kami merekomendasi dan manajemen 
yang menghubungi pemain,” kata Robert Ka-
mis (6/2).

“Dan pada akhirnya ialah soal apa yang pe-
main mau dan apa yang klub tawarkan, itu hal 
yang normal di sepakbola. Jadi jawaban yang 
didapat manajemen dari pemain bukan dalam 
kendali saya,” ucap pelatih asal Belanda itu.

Sementara itu, Komisaris PT Persib Bandung 
Bermartabat (PBB), Kuswara S Taryono sen-
diri tak menapik bahwa Robert Alberts me-
minta manajemen untuk mendatangkan satu 
pemain berposisi striker setelah sebelumnya 
mendatangkan eks kiper Semen Padang Teja 
Paku Alam.

“Sekarang kan, menambah penjaga gawang. 
Kemudian nanti penambahan di posisi striker,” 
kata Kuswara, Kamis (8/2) dilansir dari repu-
blikbobotoh.com. (bbs/tur)

Spaso Kirim Kode 
Merapat ke Persib

Manajemen Pangeran Biru Bakal Tambah Striker Baru

BERI KODE GABUNG PERSIB: 
Manajemen mengakui jika pelatih 
Robert Rene Alberts meminta 
tambahan Striker, Ilija Spasojevic 
langsung mengirim kode 
bergabung dengan Persib.

BANDUNG-Merapatnya 
Zulham Zamrun ke Persib, 
yang membuat posisi winger 
menumpuk tentu akan men-
ghasilkan persaingan kom-
petitif di tubuh tim. Ghozali 
Siregar pemberi assist terba-
nyak Persib tahun 2018 tak 
gentar hadapi persaingan.

Ia mematangkan diri di 
masa pra musim ini di bawah 
arahan pelatih Robert Alberts 
untuk bisa lebih baik dan di-
andalkan di Liga 1 2020. 
Gozo menyatakan kesiapan-
nya bersaing dengan Zulham, 

Febri Hariyadi, Esteban Viz-
carra, Frets Butuan, juga 
Beni Oktovianto.

“Siap, Insya Allah saya siap,” 
kata Gozo ditemui usai melaks-
anakan latihan Persib, Rabu 
(5/2) di Stadion Gelora 
Bandung Lautan Api (GBLA) 
dilansir dari simamaung.com.

Ia juga tidak mau membesar-
besarkan gol yang ia cetak di 
laga uji coba melawan Mela-
ka United Sabtu (1/2) lalu di 
Si Jalak Harupat. Walau masuk 
sebagai pemain pengganti, 
Ghozali membuktikan diri 

mencetak gol dalam kesem-
patan yang singkat, men-
gunci kemenangan 3-1 Persib 
lewat tendangan kerasnya.

“Enggak lah, itu normal pertan-
dingan bisa bikin gol,” ungkap-
nya yang bisa menjalankan 
instruksi dengan baik saat di-
beri kesempatan Robert Alberts.

Pemain asal Medan ini mem-
punyai target tahun ini bisa 
melampaui menit bermain 
musim sebelumnya. 

“Target pribadi ya, kalau 
bisa sih saya menit bermain 
lebih banyak dari pada tahun 
lalu dan berkontribusi lebih 
untuk tim,” begitu misi Gozo.

Pada Liga 1 2019 kemarin 
Gozo mencatatkan 1576 me-
nit menit bermain dari 26 
pertandingan. Catatan itu 
menurun dibanding musim 
pertamanya di Persib (2018), 
saat diasuh Mario Gomez ia 
menembus 2555 menit dari 
32 pertandingan. (bbs/tur)

Ghozo Targetkan Menit 
Bermain Lebih Banyak
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Ilija Spasojevic

PASANG 
TARGET: 

Pemain Persib, 
Ghozali Siregar, 

memasang 
target bisa 

bermain menit 
lebih banyak 

di 2020 musim 
ini.

ISTIMEWA

BANDUNG – Bandung Wayang Fes-
tival atau BWF akan kembali digelar 
pada Juli 2020 mendatang. Event ter-
sebut diinisiasi untuk mengangkat dan 
mempertunjukkan kembali seni pe-
wayangan. 

Wayang merupakan salah satu Wa-
risan Tak Benda Dunia oleh UNESCO 
ditetapkan pada 7 November 2003 yang  
perlu terus diapresiasi.  BWF hadir 
sebagai ajang apresiasi kepada para 
penggiat seni pewayangan dan meles-
tarikan kembali wayang di tengah 
masyarakat.

Direktur BWF, Hermawan Rianto 
mengungkapkan, BWF tahun ini 
mengangkat tema utama mengenai 
Keragaman yang disalurkan melalui 
media Seni Wayang.  Mulai dari latar 
belakang budaya, agama, serta cerita 
yang akan dimainkan, juga beberapa 
ragam visual, filosofi hingga pendeka-
tan baru, untuk menyampaikan pesan 
moral kepada penonton.

“Tahun ini yang kami angkat keraga-
man, wayang memiliki basis cerita, 
seperti ramayana, atau wayang propa-
ganda, dulu ada wayang yang berkai-
tan dengan sejarah dan lainnya, kera-
gaman ini, kita akan memberikan 
ruang kepada semuanya, wayang atas 
dasar interpretasi modern, atau wayang 
yang dimainkan oleh generasi baru, 
sehingga ini pada tahun ini kami men-
coba angkat keberagaman,” ujar Her-
mawan dalam Konferensi Pers Road 
To Bandung Wayang Festival 2020, di 
Hanggar Kopi Sunda, Jalan Anggrek 

no 51, Bandung pada Kamis (6/2).
Sebagai pengantar, pada 8 dan 9 Fe-

bruari akan digelar Road to Bandung 
Wayang Festival di Cihampelas Walk, 
dengan memapilkan tiga acara utama. 
Yaitu, pagelaran Wayang Potehi Rumah 
Cinwa, Wayang Ringkang (45 dalang) 
dan workshop alat musik tradisi serta 
Wayang daun sing-
kong.

Hermawan men-
gungkapkan,  target 
penonton wayang 
tahun ini menyasar 
kepada generasi 
muda. Ia berharap, 
agar pemuda men-
jadi penerima tong-
kat estafet penerus 
budaya Wayang. 
Sehingga Wayang 
perlu untuk diper-
tontonkan kepada generasi muda.

“Sebetulnya untuk tertarik kita harus 
paham dan kenal, untuk kenal!harus 
terbiasa melihat, dan untuk terbiasa 
melihat harus serimg ditampilkan, 
sehingga anak muda menjadi peduli 
dengan adanya Wayang. Kita sibuk 
dengan band, tapi nyaris wayang men-
jadi tontonan langka,” ungkapnya.

Sejak pertama kali diselenggarakan 
pada 22 hingga 30 April 2011 lalu 
yang diikuti oleh kurang lebih 900-
an seniman dari berbagai pertunjuk-
kan wayang dalam berbagai media, 
mulai dari wayang tradisi hingga 
musik dan film serta pameran. Pada 

tahun ini, Hermawan mengungkap-
kan akan lebih berfokus pada kua-
litas penyampaian makna kepada 
generasi milenial.

“Kalau awal-awal kami berfokus 
pasa kuantitas, tahun ini kami akan 
memfokuskan pada kualitas dan 
penyampaiak makna kepada gene-

rasi muda, sehingga akan 
sebanyak dahulu untuk se-
niman yang terlibat,” aku 
Hermawan.

Sementara itu, Perwakilan 
dari Super Adventure, Tries 
Pondang mengungkapkan 
bahwa Coklat Kita sesuai 
dengan tujuannya untuk me-
lestarikan dan membesarkan 
wayang dan budaya, akan 
terus mensupport kegiatan 
yang berkaitan dengan kebu-
dayaan Sunda dan Jawa Barat.

“Dalam momentum road to BWF, 
kami hadir untuk sama sama membe-
sarkan untuk melestarikan wayang dan 
budaya Jawa Barat, Coklat Kita akan 
support,” kata Tries.

Dalam kegiatan ini, Tries mengung-
kapkan tantangannya bagaimana me-
lestarikan dan memperkenalkan way-
ang bagi anak muda.

“Tantangannya bagaimana kita bisa 
melestarikan wayang untuk anak mu-
dah, napak jagat pasundan yang memang 
hadir untuk sama-sama untuk bisa 
melestarikan budaya dan tentunya 
memperkenalkan itu kepada anak 
muda,” pungkas Tries. (mg4/tur)

Utamakan Keragaman Seni Wayang  

BWF Bakal Kembali Digelar
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BAKAL KEMBALI DIGELAR: Pers Conference Road To Bandung Wayang Festival (BWF) 2020 oleh Direktur BWF Hermawan 
Rianto, di Hanggar Kopi Sunda, Jalan Anggrek Bandung, Kamis (6/2).


