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Fokus Untungkan Sopir dan Pengguna Angkot

Tim Dosen ITS Ciptakan Aplikasi Intravtas sebagai Solusi Bebas Macet

Level Lima
DI level berapa tingkat ketakutan Anda pada virus 

Corona dari Wuhan?
Itulah pertanyaan saya kepada tiga orang teman 

saya di tiga kota di Tiongkok. Satu orang di Beijing. 
Satu orang dari Nanchang. Satu 

lagi dari Dalian.
Saya jelaskan kepada 
mereka: sangat takut 
adalah level 10. Tidak 
takut sama sekali level 1.

“Tidak sampai level 5,” 
ujar teman saya di 
Beijing.

Jarak Beijing dan 
Wuhan adalah 2,5 jam 
naik pesawat.
“Ketakutan saya di level 

7,” ujar teman saya yang 
di Kota Nanchang.

Oleh: Dahlan Iskan

SELEBRITI

Masalah kemacetan sudah dirasakan Surabaya. 
Karena itu, tim dosen Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember (ITS) menciptakan aplikasi 
Intravtas untuk solusi bebas macet. Terutama 

agar warga kota beralih ke angkutan umum.

PANGANDARAN-  Wakil 
Gubernur (Wagub) Jawa Barat 
(Jabar) Uu Ruzhanul Ulum 
menginstruksikan seluruh Wa-
kil Bupati/Wakil Wali Kota 
se-Jabar untuk menutup semua 

aktivitas pertambangan ilegal 
di daerah masing-masing.

Uu menuturkan, langkah 
tersebut merupakan bentuk 
ketegasan Pemerintah Daerah 
(Pemda) Provinsi Jabar atas 

banyaknya aktivitas tambang 
tidak berizin alias ilegal atau 
liar di lapangan berdasarkan 
inspeksi mendadak (sidak) 
yang dilakukannya.

Wagub Instruksikan Tutup 
Semua Tambang yang Ilegal

DIMAS MAULANA/JAWA POS

RAMAH PENUMPANG: Erma Suryani menunjukkan halaman 
muka aplikasi Intravtas yang diciptakan tim dosen ITS. 

 Baca Level... Hal 2

SEPTINDA AYU PRAMITASARI, Surabaya

 Baca Wagub:... Hal 2

 Baca Dinar:... Hal 2

terdekat di sekitar kampus. 
Sejumlah angkot pun mun-
cul di dalam layar aplikasi.

’’Kita tinggal klik saja gam-
bar angkot untuk melihat 
ketersediaan angkotnya,’’ 
kata Erma mempraktikkan 
cara kerja aplikasi Intravtas 
di handphone pribadinya 
Sebagaimana aplikasi peny-
edia jasa transportasi online 
lainnya, Intravtas bisa me-
nampilkan jarak menuju 
lokasi yang dituju, lama per-
jalanan, hingga biaya naik 
angkot. “Saat klik gambar 

angkot, kita bisa tahu penuh 
atau tidak. Kalau angkot itu 
penuh, kita bisa cek keter-
sediaan angkot yang lainnya,” 
katanya.

Ya, Intravtas merupakan 
aplikasi informasi travel la-
lu lintas. Aplikasi tersebut 
dibuat tim dosen ITS. Selain 
Erma, ada Rully Agus Hen-
drawan, Arif Wibisono dari 
departemen sistem infor-
masi, dan guru besar Depar-
temen Matematika ITS Prof 
Basuki Widodo.

ERMA Suryani menunjuk-
kan cara penggunaan apli-
kasi Intravtas ciptaannya 
bersama tim peneliti Institut 
Teknologi Sepuluh Nopem-
ber (ITS) lainnya di Ruang 

Sidang I Departemen Sistem 
Informasi ITS pada Kamis 
(30/1). Di dalam aplikasi 
tersebut, Erma langsung 
mengeklik menu ketersedia-
an angkutan kota (angkot) 

Tersangka Suap Harun 
Masiku Terus Diburu

 Baca Tim... Hal 2

Dinar Candy Merasa 
Difitnah oleh Barbie 

RIDWAN KAMIL 
Gubenur Jawa Barat

ISTIMEWA

BERIKAN ARAHAN: Wagub Jabar, Uu saat memimpin rakor ‘Sosialiasi Antikorupsi dan Pengelolaan 
Pertambangan di Jabar’ di The Arnawa Hotel, Kabupaten Pangandaran, Jumat (7/2).

JAKARTA- Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK) 
mengapresiasi langkah Ma-
bes Polri untuk menyebar 
Daftar Pencarian Orang 
(DPO) tersangka pemberi 
suap penetapan Pergantian 
Antarwaktu (PAW) DPR Har-
un Masiku ke jajarannya di 
daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru 
Bicara Bidang Penindakan 
KPK, Ali Fikri menyatakan, 
pihaknya mengapresiasi tin-
dakan tersebut. Harun Masiku 
diketahui masih berstatus 
buron usai ditetapkan sebagai 
tersangka oleh KPK pada 9 
Januari 2020 lalu.

 Baca Tersangka:... Hal 2

 Baca Pelebaran:... Hal 2
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Raih Prestasi Selama 
Dua Tahun Terakhir

BANDUNG- Pemerintah 
Daerah Provinsi (Pemdaprov) 
Jawa Barat menorehkan kem-
bali prestasi Nasional di bidang 
investasi selama tahun 2019. 

Untuk diketahui, investasi 
tertinggi di tingkat Nasional 
diraih oleh Provinsi Jawa Barat 
sebanyak 17 persen dengan 
nilai mencapai Rp 137,5 triliun. 
Kedua, disusul oleh DKI Jakar-
ta 15,3 persen dengan nilai 

investasi Rp 123, 9 triliun. Ke-
tiga, Provinsi Jawa Tengah 7,3 
persen dengan nilai investasi 
Rp 59,5 triliun. Keempat Pro-
vinsi Jawa Timur dengan nilai 
Rp 58,5 triliun dan Provinsi 
Banten mencapai Rp 48,7 tri-
liun. Sementara, provinsi lain-
nya dengan total 47,2 persen 
dengan nilai investasi Rp 381, 
5 triliun. Ini merupakan raihan 
Jawa Barat mendapat predikat 
tertinggi selama dua tahun 
berturut-turut, sejak tahun 2018 
dan 2019.

ISTIMEWA

HADIRI PENGUKUHAN: Gubenur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat bersalaman dalam acara Pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, di Bandung, Jumat (7/2).

Kalau prestasi investasi kita nomor 
satu yah selama dua tahun berturut-

turut, kemudian pertumbuhan 
ekonomi di Jabar selalu di atas 
nasional. Namun, PR (pekerjaan 

rumah) masih ada tingkatan inflasi 
masih tinggi dari nasional”

JAKARTA - DJ Dinar Candy 
marah besar kepada Barbie 

Kumalasari. Penyebabnya 
dia merasa difitnah oleh 

Barbie Kumalasari 
yang mengaku 

ditonjok oleh DJ 
berinisial DC.
“Aku difitnah sama 

Barbie Kumalasari, 
katanya aku nonjok 

dia,” kata DJ Dinar di 
kawasan Mampang, 

Jakarta Selatan, Jumat 
(7/2).
Perempuan kelahiran 1993 

itu menegaskan bahwa 
tuduhan Barbie Kumalasari 

tidak benar. Apalagi Dinar 
merasa tidak pernah bertemu 
dengan Barbie Kumalasari.

Dinar Candy mengingatkan 
Barbie Kumalasari untuk tidak 

sembarangan menuduh. 

Pelebaran Jalan Provinsi Diprioritaskan Tahun Ini
ALI FIKRI

Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK

BANDUNG- Kepala Dinas 
Bina Marga dan Penataan 
Ruang (BMPR) Provinsi Jawa 
Barat, E. Koswara menga-
takan, pada tahun 2020, 
akan memprioritaskan mem-
buat standarisasi jalan pro-
vinsi melalui beberapa 
kegiatan.

“Salahsatunya kegiatan 
peningkatan jalan, itu untuk 
mengembalikan umur kon-
truksinya yang sudah lama, 
terus ada kegiatan pelebaran 
jalan, untuk membuat stan-

DITERAPKAN TA-
HUN INI: Kepala 
BMPR Jabar, E. 

Koswara me-
mastikan tahun 

ini fokus pada 
pelebaran jalan 

dan peningkatan 
jalan provinsi, 
kemarin (7/2).

ISTIMEWA

Kemudian ada standarisasi ke-
amanan dan keselamatan, rambu-
rambu kemudian geometris jalan, 
belokan itu harus berapa pada 
standar kemiringannya, kemudian 
ada turunan itu harus ada seperti di 
jalan tanjakam emen, ada jalur 
penyelamatnya, itu standar jalan 
keselamatan dan keamanan” 

darisasi lebar jalan dan juga 
ada kegiatan rehabilitasi, 
sama untuk umur jalan tadi,” 

kata E. Koswara, di Kantor 
BMPR Jabar, Jumat (7/2).

E. KOSWARA
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat,

 Baca Investasi:... Hal 2



“Kalau prestasi investasi 
kita nomor satu yah selama 
dua tahun berturut-turut, 
kemudian pertumbuhan eko-
nomi di Jabar selalu di atas 
nasional. Namun, PR (peker-
jaan rumah) masih ada ting-
katan inflasi masih tinggi 
dari nasional,” kata Gubenur 
Jawa Barat, Ridwan Kamil, di 
acara Pengukuhan Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Provinsi Jawa Barat, di Ban-
dung, Jumat (7/2).

Menurut Emil, sapaan akrab-
nya, bahwa Provinsi Jawa 
Barat merupakan mesin per-
tumbuhan ekonomi yang 
salah satu paling penting. 
Sebab, 20 persen atau seper-
lima dinamika ekonomi ter-
jadi di Jawa Barat.

Kendati demikian, masih 

ada isu pangan yang sedang 
pemprov selesaikan, sehing-
ga Emil meminta kepada Bank 
Indonesia untuk bisa mener-
jemahkan bahasa statistik BI 
menjadi bahasa program yang 
konkrit di lapangan kepada 
penguatan ekonomi.

“Nah itu kalau dilakukan 
saya kira ini akan luar biasa, 
kita akan selalu awas terha-
dap pergerakan ekonomi 
dunia dan nasioanal, tapi 
sigap karena paham bagai-
mana menerapkan ke dalam 
kebijakan,” katanya.

Disinggung mengenai sin-
ergi antara Pemdaprov den-
gan OJK, Emil mengatakan 
bahwa OJK itu memberikan 
arahan strategi kemudian 
melakukan percepatan supaya 
ekonomi Jawa Barat pertum-
buhannya berkelanjutan.

“Tapi kita tidak fokus terha-
dap hal-hal yang sudah po-

sitif, justru kita bersama OJK 
berkolaborasi menuntaskan 
kerentangan yang masih ku-
rang positif, malahah literasi 
dan teknis,” paparnya.

Di tempat terpisah, pada 
(30/1) lalu, saat usai acara 
Peetemuan Tahunan Industri 
Jasa Keuangan Jawa Barat, 
Anggota Dewan Komisioner 
OJK, Ahmad Hidayat menilai 
pertumbuhan kredit di Jawa 
Barat di atas pertumbuhan 
kredit Nasional. Pasalnya, 
pertumbuhan kredit di Jabar 
di atas 70 persen.

“Ya ini kita udah lihat mu-
dah-mudahan tahun 2020 
kita lebih baik lagi, pencapai-
an tahun 2019 kita memang 
tidak sesuai dengan harapan 
ada sedikit angka-angka di 
bawah target,” ucapnya.

Kemudian, kata dia, untuk 
pertumbuhan capaian-ca-
paian ke depannya, saat ini 

Jabar juga sedang mening-
katkan literasi keuangan 
pada masyarakat.

“Itu sejalan dengan program 
kerja dari OJK tahun 2020 
kita ingin memperluas akses 
keuangan kepada masyaratat 
dan meningkatkan literasi 
keuangan,” katanya.

Pihaknya harapkan nanti 
OJK bisa bekerja sama deng-
an pemerintah daerah untuk 
membuat masyarakat lebih 
terlindungi dari investasi ile-
gal dan bisa memberikan 
investasi kepada intitusi-in-
titusi yang legal, semoga ini 
bisa terwujud di tahun 2020.

“Tadi pak Gubenur sudah 
menyampaikan program-pro-
gram yang bagus dan saya 
rasa nanti dari OJK Jabar akan 
bekerja sama dengan pemprov 
Jabar, Komisi II DPR guna 
mewujudkan Jabar lebih ba-
gus lagi,” ungkapnya.

Menurutnya, istri Galih Gi-
nanjar itu juga sering meny-
ebut nama dirinya sebagai 

penyebab hidungnya rusak.
“Dia bilang iya Dinar kok. 

Kalau lu mau operasi jangan 
nyalahin orang bahwa itu di-
tonjok sama aku,” imbuh Di-
nar Candy.

Seperti diketahui, Barbie Ku-
malasari mengaku hidungnya 
dirusak oleh DJ berinisial DC. 
Kejadian itu membuatnya ha-
rus memperbaiki hidung ke 
Bangkok, Thailand. (jpnn/drx)

“Atas dikirimnya beberapa 
informasi DPO, terkait dengan 
tersangka HAR (Harun Masiku) 
ke beberapa Polda dan Polres 
seluruh Indonesia, tentu KPK 
sangat berterima kasih dan 
mengapresiasi kepada Bapak 
Kapolri (Jenderal Idham Azis) 
yang telah sepenuhnya akan 
membantu KPK di dalam pen-
carian terhadap diri tersangka 
HAR ini,” ujar Ali Fikri kepada 
wartawan, Jumat (7/2).

Ali Fikri mengungkapkan, 
KPK berharap Harun dapat 
segera ditangkap guna mem-
pertanggungjawabkan per-
buatannya. Pasalnya, kete-
rangan Harun sangat dibu-
tuhkan dalam perkara ini.

“Mudah-mudahan upaya 
dan usaha kita bersama an-
tara KPK dan Polri ke depan 
bisa membuahkan hasil, se-
hingga bisa menangkap ter-
sangka HAR dan dibawa ke 
KPK, untuk dilakukan peme-
riksaan lebih lanjut,” ucapnya.

Kapolri Jenderal Idham Azis 

sebelumnya memastikan pi-
haknya telah memproses 
permohonan bantuan pen-
carian Harun Masiku. Hal itu 
dilakukan lantaran KPK hing-
ga kini belum berhasil men-
angkap Harun.

Idham menyatakan, Polri 
telah memasukkan Harun ke 
DPO. DPO itu, sambungnya, 
juga telah disebarkan ke 
seluruh jajarannya di daerah 
hingga setingkat Polres.

“Kan KPK sudah mengirim 
DPO dan DPOnya saya sudah 
limpahkan ke Kabareskrim, 
telah mengirim seluruh DPO 
itu ke seluruh Polda dari 34 
Polda, 540 Polres DPO sudah 
sampai. Nanti misalnya Polri 
yang menemukan tentu lang-
sung kita serahkan ke KPK,” 
ujar Idham.

Karopenmas Divisi Humas 
Polri Brigjen Raden Prabowo 
Argk Yuwono juga menyebut-
kan hal serupa. Namun, ia 
mengakui pihaknya belum 
menemukan perkembangan 
terbaru posisi Harun.

Kendati demikian, ia me-
mastikan bakal menyerahkan 

Harun ke KPK setelah pi-
haknya berhasil mengaman-
kan yang bersangkutan. 
“Contoh seperti dulu yang 
pernah kita lakukan, kasus 
e-KTP, ditangkap kita serah-
kan ke KPK,” ucap Argo.

Diketahui, KPK telah me-
netapkan mantan Komisioner 
KPU Wahyu Setiawan sebagai 
tersangka penerima suap ter-
kait penetapan anggota DPR 
terpilih periode 2019-2024. 
Selain Wahyu, KPK juga me-
netapkan eks caleg PDIP Har-
un Masiku sebagai pemberi 
suap dan dua orang lain.

Antara lain yaitu mantan 
Anggota Bawaslu yang juga 
orang kepercayaan Wahyu 
yakni Agustiani Tio Fridelina 
dan pihak swasta Saeful.

Dalam kasus ini, Wahyu 
meminta kepada caleg PDIP 
Harun Masiku sebesar total 
Rp 900 juta, agar Harun dapat 
ditetapkan oleh KPU sebagai 
anggota DPR menggantikan 
caleg terpilih dari PDIP atas 
nama Nazarudin Kiemas yang 
meninggal dunia pada Maret 
2019. (fin/drx)
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Erma menuturkan, selama 
ini sudah ada beberapa apli-
kasi yang memudahkan masy-
arakat untuk bisa mengguna-
kan private car atau ojek 
online. Namun, belum ada 
aplikasi untuk angkutan 
umum. ’’Angkutan umum 
masih termarginalkan. Se-
mentara itu, pesaingnya ada-
lah private car dan ojek onli-
ne,” katanya.

Dari situ, Erma dan tim be-
rupaya membuat teknologi 
informasi melalui aplikasi 
Intravtas. Dengan meman-
faatkan model simulasi serta 
information and communi-
cation technologies (ICT), tim 
merancang aplikasi yang bisa 
mendeteksi keberadaan 
pengguna angkot, memonitor 
ketersediaan angkutan umum, 
dan memberikan navigasi 
lalu lintas. Aplikasi tersebut 
memanfaatkan sistem GPS 
(global positioning system) 
dan Maps atau peta.

“Konsentrasi kami mening-
katkan kenyamanan penggu-
naan transportasi umum,” ujar 
wakil dekan Fakultas Tekno-
logi Informasi dan Komuni-
kasi (FTIK) ITS itu.

Erma menambahkan, selama 
ini banyak yang enggan 
menggunakan angkutan umum. 
Alasannya pun kompleks. Mu-
lai kenyamanan angkutan 
umum yang kurang hingga 
waktu kedatangan yang tidak 
pasti. Sebab, selama ini angkot 
kerap menunggu penumpang 

penuh baru bisa jalan atau 
beroperasi ke tujuan berikutnya. 
’’Jadi dianggap kurang efisien 
dan membuang waktu,’’ katanya.

Karena itu, dengan aplikasi 
Intravtas, masyarakat lebih 
mudah memprediksi waktu 
sehingga dapat meningkatkan 
atensi user dalam mengguna-
kan transportasi umum. ’’Apli-
kasi ini disediakan untuk user 
dan driver,’’ jelasnya.

Erma menjelaskan, aplika-
si tersebut bekerja dua arah 
dan tersedia dua pilihan un-
tuk user (penumpang) dan 
sopir angkutan umum (driver). 
Pada Intravtas user, calon 
penumpang bisa mengiden-
tifikasi lokasi terkini angkutan 
umum terdekat. Dengan be-
gitu, penumpang tidak harus 
menunggu tanpa kepastian 
di pinggir jalan.

Intravtas driver memudah-
kan sopir untuk mengetahui 
keberadaan penumpang. 
Dengan begitu, sopir tidak 
perlu lagi menunggu penuh 
di satu titik tanpa kepastian. 
’’Lebih efektif dan mengun-
tungkan penumpang serta 
sopir,’’ paparnya.

Menurut Erma, aplikasi ter-
sebut sangat memudahkan 
penumpang dalam memoni-
tor ketersediaan angkutan 
umum. Begitu juga sopir da-
lam memantau keberadaan 
penumpang. Hal itu dapat 
memberdayakan driver ang-
kutan umum agar tidak ter-
jadi penurunan penumpang. 
’’Angkutan umum terus ber-
kembang. Bisa meningkatkan 
nilai pengguna angkutan 

umum dan driver,’’ jelasnya.
Bahkan, aplikasi tersebut 

bisa menjadi salah satu solu-
si mengurangi kemacetan di 
Surabaya. Masyarakat yang 
kini lebih suka menggunakan 
kendaraan pribadi bisa bera-
lih ke transportasi umum. 
Dalam hal ini angkot atau lin 
maupun bus kota.

’’Selain lebih murah, masy-
arakat pengguna angkutan 
umum jadi lebih meningkat. 
Selain mengurangi macet, 
mengurangi gas emisi yang 
banyak dihasilkan asap ken-
daraan,’’ ucapnya.

Erma menjelaskan, cara 
kerja aplikasi Intravtas cukup 
mudah. User dan driver hanya 
perlu instal software-nya sa-
ja. Kemudian, user tinggal 
memilih ikon halte dan ang-
kutan umum.

Sementara itu, yang memer-
lukan registrasi hanya sopir 
angkot. ”Pengisian regsitrasi 
hanya terkait pelat nomor dan 
rute angkot,” katanya.

Aplikasi Intravtas mulai di-
kembangkan pada 2018. Awal-
nya, aplikasi itu menyasar 
angkutan umum lin dan bus 
kota. Dua angkutan umum 
tersebut mendukung terwu-
judnya tiga poin yang men-
jadi tujuan aplikasi itu. Yakni, 
economic sustainability, 
membuat arus transportasi 
Surabaya menjadi lebih efek-
tif dan efisien.

Kemudian, social sustaina-
bility yang dapat menjangkau 
seluruh kalangan masyarakat. 
Sebab, biaya angkutan umum 
lebih terjangkau dan rute ang-

kutan umum luas. Selain itu, 
environmental sustainability. 
’’Dapat mengurangi emisi kar-
bondioksida (CO2) seiring 
berkurangnya penggunaan 
kendaraan pribadi,’’ tambahnya.

Kemudian, pada 2019 apli-
kasi tersebut juga disosialisa-
sikan ke Dinas Perhubungan 
(Dishub) Surabaya sebagai mitra 
dalam penelitian tersebut. Ju-
ga, perwakilan pengguna dan 
pengemudi angkutan umum 
Surabaya yang bekerja sama 
dengan Dishub Surabaya. ’’Ha-
rapannya, mitra kami ini bisa 
membantu mengimplemen-
tasikan aplikasi ini,’’ tuturnya.

Erma menuturkan, dishub 
pun telah merespons positif 
terkait aplikasi tersebut. Be-
berapa masukan dari dishub 
sudah ditampung. Hanya ada 
beberapa kendala di lapang-
an. Salah satunya terkait den-
gan kondisi saat ini yang 
masih banyak driver yang 
tidak memiliki handphone 
sesuai spesifikasi.

’’Ke depan kami diharapkan 
ada kerja sama antara ITS dan 
dishub, Google (sebagai pe-
nyedia layanan API), serta 
provider telekomunikasi agar 
penggunaan aplikasi ini lebih 
mudah. Khususnya bagi dri-
ver angkutan umum,’’ jelasnya.

Saat ini Erma dan tim meng-
embangkan lagi aplikasi Intrav-
tas. Jadi, penggunaan aplikasi 
tersebut bisa lebih luas dan 
disesuaikan dengan kebutuhan 
masyarakat. ’’Aplikasi ini diha-
rapkan dapat membantu pem-
kot untuk mengurangi kema-
cetan,’’ katanya. (*)

“Kami memberikan tugas 
kepada semua Wakil Bupa-
ti dan (Wakil) Wali Kota un-
tuk menutup semua aktivitas 
pertambangan di daerahnya 
masing-masing. Yang tidak 
memiliki izin, tutup segera,” 
ujar Uu usai memimpin ra-
pat koordinasi (rakor) ‘So-
sialiasi Antikorupsi dan 
Pengelolaan Pertambangan 
di Jabar’ di The Arnawa Ho-
tel, Kabupaten Pangandaran, 
Jumat (7/2).

Dalam rakor yang dihadiri 
para Wakil Bupati/Wakil Wa-
li Kota se-Jabar ini, Uu beru-

jar pertambangan yang belum 
tertib secara administrasi 
maupun tata cara pertam-
bangan bisa merusak ling-
kungan sekaligus merugikan 
masyarakat.

Teranyar, Uu menemukan 
puluhan perusahaan tambang 
yang beroperasi secara ilegal 
saat melakukan sidak di lo-
kasi galian pasir di kaki Gunung 
Tampomas Kabupaten Su-
medang pada 2 Februari lalu.

“Masih banyak yang belum 
tertib dan menyalahi tata cara 
penambangan sehingga terja-
di dampak lingkungan yang 
merugikan masyarakat. Dan 
ini (tutup tambang ilegal) juga 
merupakan arahan langsung 

dari Bapak Presiden,” ucap Uu.
Aktivitas tambang ilegal ini 

pun disinyalir menjadi salah 
satu penyebab terjadinya 
bencana longsor dan banjir 
di Jabar. Sehingga, lanjut Uu, 
pemerintah wajib menindak 
dengan tegas para penambang 
ilegal itu.

“Presiden Joko Widodo 
mengatakan harus ada dere-
gulasi perizinan. Artinya jang-
an terlalu mudah memberikan 
izin, tapi jangan juga diper-
sulit. Yang pasti tidak boleh 
menyalahi aturan yang ber-
dampak pada kerusakan ling-
kungan,” tegasnya.

Adapun selain menguatkan 
fungsi Wakil Bupati/Wakil 

Wali Kota dalam pengawasan 
pertambangan, rakor ini juga 
menguatkan komitmen Pem-
bangunan Zona Integritas di 
lingkungan perangkat daerah 
Provinsi Jabar menuju Wilay-
ah Bebas Korupsi (WBK) dan 
Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani (WBBM) di Tahun 
Reformasi Birokrasi Juara 2020.

“Kegiatan ini menguatkan 
fungsi para wakil yaitu yang 
tertera adalah tentang peng-
awasan di mana didalamanya 
ada pengawasan pertambang-
an dan juga ada penguatan 
tentang realisasi Pakta Inte-
gritas Pemda Provinsi Jabar 
yang antikorupsi,” kata Uu. 
(mg1/drx)

Koswara menjelaskan, stan-
darisasi minimal untuk jalan 
lebar itu 7 meter. Kemudian 
kata dia, ada standar perke-
lasan sehingga jalan itu tidak 
boleh bergelombang atau 
berlubang.

“Kemudian ada standarisa-
si keamanan dan keselamatan, 
rambu-rambu kemudian 
geometris jalan, belokan itu 
harus berapa pada standar 

kemiringannya, kemudian ada 
turunan itu harus ada seper-
ti di jalan tanjakam emen, ada 
jalur penyelamatnya, itu stan-
dar jalan keselamatan dan 
keamanan,” jelasnya.

Dia menambahkan, jika 
ada jalan provinsi yang 
sempit maka itu merupakan 
jalan pengalihan statusnya, 
yang awalnya jalan milik 
kabupaten lalu dilimpahkan 
ke provinsi.

“Misalya, awal jalan kabu-
paten itu lebarnya 5 menter 

lalu dilimpahkan ke provin-
si maka jalan itu harus dile-
barkan sesuai standarisi 
minimal 7 meter,” katanya.

Dia mencontohkan, Jalan 
Sapan, itu awalnya kecil namun 
dikarenakan itu limpahan 
dari kabupaten, maka jalan 
tersebut harus ditingkatkan 
pelebaran jalannya.

“Banyak yang kayak gitu, 
kalau jalan provinsi yang 
sudah terbangun lama dan 
statusnya lama rata-rata itu 
sudah lebar,” cetusnya

Dia mengaku dalam pro-
ses standarisi jalan prov-
insi kendala paling besar 
ialah pembebasan tanah. 
“Ini harus dibantu oleh kab/
kota, seperti masalahnya 
kemarin pada tahun 2019, 
ada proyek pelebaran di 
Kabupaten Bekasi, nah itu 
yang membebaskan ta-
nahnya adalah pemda se-
tempat, kita bagian kontruk-
sinya, itu jadi jalannya bagus 
lebarnya pun 14 meter,” 
pungkasnya. (mg1/drx)
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Diklaim Nyaman bagi Setiap Investor

Nanchang adalah ibu kota 
propinsi Jiangxi --tetangga 
Selatan Provinsi Hubei yang 
beribu kota di Wuhan. Jarak 
Wuhan dan Nanchang 6 jam 
menggunakan mobil.

Saya pernah belajar bahasa 
Mandarin satu bulan penuh 
di IKIP-nya Jiangxi.

“Ketakutan saya di level 4. 
Saya sangat percaya peme-
rintah akan mampu meng-
atasi virus ini,” ujar teman 
saya yang di Kota Dalian, 
kota cantik di Propinsi Lia-
oning. Kota ini punya pela-
buhan terdalam di Tiongkok. 
Kapal induk terbaru Tiong-
kok dibuat di Dalian. Cucu 
saya, seperti diakui menan-
tu saya, adalah ‘made in’ 
Dalian. Ia mulai hamil saat 
bersama suaminya mene-
mani saya di Dalian.

Jarak Dalian ke Wuhan 3 jam 
dengan pesawat.

Kesimpulan saya: kian dekat 
ke Wuhan kian tinggi ketaku-
tan mereka.

Lalu saya ingat mahasiswi 
kita yang kuliah di dekat 
Wuhan --Julinten. Begitu 
beraninyi. Yang saat saya 
tanya dulu tingkat ketaku-
tannyi hanya di level 5. Bahwa 
dia ikut pulang ke Indonesia 
itu untuk menghormati pe-
merintah. Yang sudah men-
girim pesawat khusus untuk 
menjemput warga Indonesia 
di sana.

“Ini bukan soal takut atau 
tidak. Tapi saya mulai bosan 
di rumah terus,” ujar teman 
saya yang di Beijing itu.

Dia memang pengusaha. Yang 
biasanyi sibuk mondar-mandir 
Beijing-Wuhan-Hangz-
h o u - S h a n g h a i - H o n g -
kong-Chengdu-Qinghai.

Kini dia di rumah terus. Se-
jak 23 Januari lalu. Hanya 
tiga hari sekali keluar rumah 
--untuk belanja di supermar-
ket terdekat.

“Kalau keluar rumah lebih 
dari dua jam harus lapor pak 
RT,” ujarnyi. “Baru sekarang 
ini saya melihat begitu sepinya 
Tiongkok,” tambahnyi.

Supermarket terdekat ada-
lah 300 meter dari rumahnyi. 
Tapi dia memilih ke super-
market yang jauhnya 600 
meter. Sekalian menghilang-
kan kebosanan.

Supermarket itu tidak penuh 
pembeli. Mereka punya ba-
nyak waktu untuk belanja. 
Tidak terkonsentrasi di jam-
jam tertentu.

Mereka yang saya hubungi 
itu semua sangat percaya pa-
da usaha pemerintah mereka. 
“Pasti berhasil diatasi. Ini 
soal waktu saja,” kata mereka. 
“Dua atau tiga minggu lagi 
sudah akan berbeda,” tam-
bahnyi.

Tanggal 8 Februari besok 
adalah hariraya Cap Go Meh. 
Yang di Tiongkok disebut pe-
rayaan tanggal 15. Yakni pur-
nama pertama di bulan pert-
ama Tahun Imlek.

Mereka percaya setelah Cap 
Go Meh udara berubah. Cap 
Go Meh dianggap perayaan 
akan datangnya musim semi. 
Atau berakhirnya musim salju.

Di musim salju biasanya be-
gitu banyak yang terkena flu. 
Virus flu merajalela di musim 
dingin. Pun di Amerika. Menurut 
data resmi dari Center of De-
sease Control and Prevention 
Amerika, jumlah yang mening-
gal akibat virus flu mencapai 
10.000 orang. Selama tahun 
2018-2019.

Tapi tewas akibat flu tidak 
seheboh akibat virus Corona. 
Padahal virus flu juga menu-
lar. Tapi sudah dianggap bi-
asa. Juga karena sudah ada 
obatnya.

Tapi benarkah setelah Cap 
Go Meh akan lebih baik?

“Dua hari terakhir ini justru 
turun salju di Beijing,” ujar 
teman saya itu.

Ini baru untuk kelima kalinya 
turun salju di Beijing. Desem-

ber lalu sekali. Januari kema-
rin dua kali. Lalu di Februari 
ini justru dua kali.

Sampai tadi malam salju itu 
masih terus turun.

Lalu dia pun mengirim foto 
sela-sela gedung yang bersalju. 
Yang foto itu diambil dari dalam 
rumahnyi kemarin pagi.

Pemerintah kelihatannya 
juga terus membangkitkan 
semangat warganya. Teruta-
ma agar rakyat menghargai 
usaha kemanusiaan yang 
sedang dilakukan para dokter 
dan perawat.

Salah satunya adalah dalam 
bentuk video. Yang juga viral 
di Indonesia.

Saya sampai tiga kali melihat 
video itu. Betapa mengharu-
kannya. Terutama ketika pa-
ra dokter dan perawat itu 
ternyata tidak boleh pulang.

Sudah berminggu-minggu 
lamanya. Mereka harus tidur 
meringkuk kedinginan di 
kursi. Atau hanya dengan 
meletakkan kepala di atas 
meja.

Mereka terlihat begitu kele-
lahan. Banyak perawat yang 
pipi dan hidungnya terluka. 
Akibat sudah begitu lama 
terus-menerus mengenakan 
masker yang dipasang secara 
ketat.

Air mata saya meleleh saat 
melihat adegan anak kecil 
yang kangen ibunyi. Dia datang 
ke rumah sakit mencari ibunyi. 
Tapi hanya bisa melihat sang 
ibu dari jauh.

Lalu sang anak meletakkan 
rantang berisi makanan be-
berapa meter di depan sang 
ibu. Lalu sang anak mundur, 
menjauh dari rantang. Saat 
si anak sudah menjauh baru-
lah sang ibu melangkah maju. 
Untuk mengambil rantang 
kiriman keluarganya itu.

Saya tahu video itu dibuat 
untuk kepentingan agitasi. 
Tapi tetap saja keharuan saya 
tidak terbendung. Dan air 
mata pun meleleh di pipi.
(Dahlan Iskan)

Tingkat Ketakutan Warga Terhadap Corona

Dituduh Lakukan Penganiayaan Fisik

Bangun Kerja Tim KPK dan Polri 

Sementara itu, Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Peri-
zinan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) Jawa Barat, Da-
dang Masoem mengatakan, 
Jabar sukses mendapat pre-
dikat tertinggi nilai investasi 
karena memiliki modal kuat 
dibandingkan provinsi pesaing.

“Jawa Barat paling utama, 
itu karena faktor kesiapan 
infrastrukturnya dibandingkan 

dengan provinsi lain, kita le-
bih unggul,” kata Dadang.

Menurutnya, sejumlah 
kunjungan Ridwan Kamil, ter-
utama ke Uni Emirat Arab tahun 
ini dipastikan mendongkrak 
minat investasi sekaligus rea-
lisasi investasi 2020 mendatang. 
“Dampaknya baru akan terlihat 
pada tahun 2020 ini karena 
beberapa sudah MoU,” ujarnya.

Hal lain yang menjadi faktor 

pendukung, tambah Dadang, 
yakni karena kondusifnya iklim 
usaha di Jabar. Dadang me-
nyebut, Jabar masih menjadi 
tempat yang nyaman bagi 
investor karena tidak ada ge-
jolak yang mengganggu dunia 
usaha. “Paling ramah, ini diakui 
oleh teman-teman (provinsi 
lain), tidak ada keributan ini 
membuat investor nyaman,” 
pungkasnya. (mg1/drx)
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Pemda harus 
Gencar Sosialisasi

SUBANG-Rencana pem-
bangunan Mall dan Bio-
skop di kawasan pertokoan 
Chandra Subang disam-
but beragam komentar oleh 
masyarakat. Sebagian ada 
yang menyambut baik ren-
cana tersebut, namun tidak 
sedikit juga yang berkomen-
tar sebaliknya, bahkan ada 
pula pesimistis.

Pemilik Toko Menanti, yang 
lokasinya tidak jauh dari ban-
gunan bekas bioskop Chan-
dra Subang, Enung Karnasih 
menganggap bahwa rencana 
tersebut adalah sebuah tero-
bosan yang baik, dan ber-
harap segera direalisasikan 
Pemda Subang. Pasalnya 
rencana pembangunan terse-
but sudah sering dia dengar 
sejak beberapa tahun lalu, na-
mun tak kunjung dibangun. 
“Kalau saya ya setuju saja, 
apalagi dengan penataan 
yang lebih baik ke depannya, 
tidak seperti sekarang, tidak 
jelas,” jelasnya saat ditemui 
Pasundan Ekspres di tokonya, 
Kamis (7/2). 

S e b a ga i  p e m i l i k  t o k o 
sekaligus warga pertokoan 
chandra, ia mengaku belum 
ada sosialisasi atau pem-
beritahuan yang resmi dari 
pemerintah. Dirinya hanya 
membaca kabar tersebut dari 
koran dan mendengar dari 

radio saja. “Sosialisasi atau 
pemberitahuan dari pemer-
intah belum ada si seingat 
saya, malah saya juga taunya 
waktu dengar berita di radio 
saja,” tambahnya.

Salah satu pedagang yang 
lain, Wawan Tikno dalam 
kesempatan yang sama juga 
mengungkapkan pendapat 
yang sama dengan Enung, 
namun dia menilai Pemda 
Subang harus proaktif men-
sosialisasikan rencana terse-
but pada pedagang khusus-
nya. Untuk mencegah keja-
dian yang tidak diinginkan 
saat tiba pelaksanaan pem-
bangunannya nanti. “Setau 
saya katanya Maret ini me-
masuki tahap lelang, artinya 
kalau sudah ada pemenang 
lelang pembangunan pasti 
akan dilaksanakan, nah dari 
sejak awal begini harusnya 
pemerintah bicara dengan 
pedagang, jangan sampai 
ketika waktu pembangunan-
nya tiba ada mis komunikasi, 
salah paham dan sebagain-
ya,” ungkap Wawan. 

Kepala Dinas Koperasi, 
UMKM, Perdagangan, dan 
Perindustrian (DKUPP) Ka-
bupaten Subang, Rahmat 
Faturahman membenarkan. 
Lelang pengerjaan pem-
bangunan mall dan bioskop 
tersebut akan dilakukan se-
cara terbuka pada bulan 
Maret 2020. “Investor terse-
but harus siap segala-galan-
ya terutama kemampuan 

Mall dan Bioskop Disambut Baik Pedagang

financialnya. Karena nanti 
akan dibentuk tim seleksi 
yang diberi SK oleh Bupati 
Subang. Sehingga, calon in-
vestor ketika mendaftarkan 
diri akan di tes kemampuan 

teknik, financial hingga his-
tori pengalaman kerjanya,” 
ungkap Rahmat kepada war-
tawan beberapa waktu lalu. 

Dia juga menjelaskan jika 
pembangunan pusat perbe-

lanjaannya nanti rencananya 
akan terbagi dua blok yakni 
blok central dan blok per-
tokoan. Bangunan Bioskop 
Chandra yang lama akan 
dibangun mall, dan per-

tokoannya tetap dipertah-
ankan. “Kabupaten Subang 
saat ini belum memiliki ikon 
pusat perbelanjaan yang mo-
deren. Karena itu kami akan 
segera melakukan dialog, 

diskusi dan sosialisasi den-
gan para pedagang di lokasi 
lama, agar nantinya saat 
sudah terealisasi tidak ada 
polemik lagi,” pungkasnya.
(idr/sep)

INDRAWAN SETIADI/PASUNDAN EKSPRES

REVITALISASI: Area bekas gedung chandra dan pertokoan pasar yang rencananya akan dibangun mall dan komplek pertokoan modern.

SUBANG-Banyaknya po-
tensi alam yang terdapat di 
wilayah Kecamatan Tanjung-
siang, membuat Camat Tan-
jungsiang Heri Hermansyah 
mendorong para kepala desa 
di wilayahnya untuk seurius 
mengelola destinasi wisata 
yang dimiliki oleh setiap 
desa. Hal diungkapkan Heri 
kepada Pasundan Ekspres 
saat ditemui di kantornya, 
kemarin. 

Menurutnya, keindahan 
alam Tanjungsiang merupa-
kan anugerah yang dimiliki 
oleh masyarakat Tanjung-
siang untuk di maksimalkan. 
Sekaligus optimal dalam 
memanfaatkannya seba-
gai destinasi wisata hingga 
membuka peluang kerja bagi 
masyarakat.

“Tujuannya tetap untuk 
kesejahteraan masyarakat, 
kan begitu. Tinggal kita fasili-
tasi untuk infrastrukturnya, 
SDM-nya, dan penunjang-
penunjang lainnya, tetap 
sinergitas dengan Pemdes, 
yang tidak terpenuhi oleh 
keuangan desa, kita bantu, 
begitu kan,” ungkap Heri. 

Namun memang Heri juga 
mengakui, untuk tahun 2021 
ketersediaan dana kewil-
ayahan jika dibandingkan 

dengan luas wilayah dan 
keperluan pembangunan, 
jumlahnya sangat terbatas. 
Meski demikian, ia ber-
harap setiap perwakilan 
masyarakat bisa mengop-
timalkan ketersedian dana 
tersebut untuk pembangu-
nan skala prioritas di lokas-
inya masing-masing. 

“Tahun anggaran 2021 
dipukul rata pemerolehan 
dana kewikayahan itu sebe-
sar Rp3 Milyar, tinggal ba-
gaimana masyarakat bisa 
mengoptimalkan menga-
jukan pembangunan skala 
prioritas dalam Musrenbang. 
Saya berharap semua bisa 
diakomodir, namun tetap 
kita mesti melihat keterse-
diaan dana, ya jadi dipilih 
saja, skala prioritas mana,” 
jelasnya. 

Ia pun berharap agar pen-
ingkatan sinergitas antara 
Pemdes dan Pemcam yang 
selama ini telah dibangun 
bisa lebih maksimal dalam 
menyamakan persepsi dan 
program pembangunan, 
untuk sama-sama mendu-
kung dan mensukseskan 
program Subang Jawara 
yang di usung oleh Bupati 
H.Ruhimat dan Wakiknya 
Agus Masykur. Pasalnya, 

Dorong Pengembangan Pariwisata di Setiap Desa
jika tidak ada dukungan dari 
setiap pihak, tentu harapan 
untuk menciptakan Subang 
yang semakin maju akan su-
lit terealisasikan. “Harapan-

nya semua sektor dan lapisan 
masyarakat bisa gotong 
royong membangun Sub-
ang ke arah yang lebih baik,” 
pungkasnya.(idr/sep)

SUBANG–DPD Pembela 
Kesatuan Tanah Air–Indone-
sia Bersatu (Pekat IB) dalam 
waktu dekat akan segera me-
launching Koperasi dan LBH. 
Dua lembaga tersebut seba-
gai implementasi karya nyata 
dan pengabdian ormas terse-
but kepada masyarakat.

Ketua DPD Pekat IB Kabu-
paten Subang Nurul Mumin 
SH mengatakan koperasi ada-
lah lembaga dengan gerakan 
ekonomi kerakyatan. Dalam 
Ormas Pekat IB, adanya kop-
erasi adalah sebuah keharu-
san. “Frame gerakan kita ada-
lah gerakan pemberdayaan 
dan ekonomi kerakyatan, 
selain fungsi utama men-
jaga kedaulatan NKRI,” ujar 
Mumin. Dia menambahkan, 
Pekat IB sendiri akan men-
empatkan Koperasi dan LBH 
sebagai lembaga otonom. 
Dalam waktu dekat hal itu 
bakal segera direalisasikan. 
“Sebentar lagi akan dilaunc-
ing. Jadwalnya akhir Februari 
ini kita gelar,” katanya.

Menurutnya,  koperasi 
Pekat IB Subang digawangi 
oleh praktisi-praktisi kop-
erasi yang selama ini sudah 
lama malang melintang di 
dunia perkoperasian Subang. 

Pekat IB Segera Launching 
LBH dan Koperasi

“Beliau juga sebagai Kabiro 
Usaha & Koperasi Pekat IB 
Subang, Bapak Yayan Muly-
ana,” ungkapnya.

Sementara itu mengenai, 
adanya LBH Pekat IB, Mumin 
menyebut lembaga ini nanti-
nya akan menjadi Badan 
Otonom dalam menegakan 
dan advokasi hukum. Fungsi 
LBH itu juga sama badan oto-
nom di dalam Ormas Pekat 
IB yang melakukan agenda 
besar, penegakan hukum 
menjadikan hukum sebagai 
panglima di tengah-tengah 
masyarakat.  “Tugasnya, 
melakukan pendampingan, 
penyuluhan, konsultasi ad-
vokasi kepada masyarakat. 
LBH juga melakukan kajian 

hukum progresif dan strategis 
dipimpin oleh Arif Saepudin 
SH sebagai Kabiro Hukum 
Ham & Advokasi,” paparnya.

Selanjutnya Arif juga akan 
menjadi Direktur LBH Pekat 
IB Subang. Di tubuh LBH 
pekat juga tergabung para 
legal advokat senior dan ad-
vokat muda yang kredibelitas 
dan kompentensinya sudah 
tidak di ragukan lagi.

“LBH ini wajib memberi-
kan bantuan hukum prodeo 
kepada masyarakat kecil se-
bagai bentuk pengabdian 
dan upaya tegaknya keadilan. 
Agar pula dirasakan keman-
faatan dan kepastian hukum 
di tengah tengah masyarakat,” 
pungkasnya.(ygi/sep)

Nurul Mumin SH
Ketua DPD Pekat IB 
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Program Kotaku 
RW 6 Desa Sayang

JATINANGOR - Menum-
puknya jumlah sampah di 
Jatinangor dan sulitnya men-
cari air bersih, menjadi alasan 
program Kotaku direalisasi-
kan di RT 01 RW 06 Desa 
Sayang Kecamatan Jatinang-
or. Dari 38 desa di tiga keca-
matan yakni Jatinangor, 
Sumedang Selatan dan Su-
medang utara, Desa Sayang 
Kecamatan Jatinangor ter-
pilih sebagai tempat 
pembangunan Kotaku.

Pembangunan Tempat Peng-
elolaan Sampah Reduce, Re-
sycle dan Resue (TPS 3R), 
diresmikan Bupati Sumedang 
H Dony Ahmad Munir di-
dampingi Anggota DPRD 
Sumedang Asep Kurnia dan 
Dudi Supardi serta Muspika 
Jatinangor di tempat peng-
elolaan sampah Dusun 
Sayang RT 01 RW 06 Desa 
Sayang, baru-baru ini.

Kades Sayang, Dodi Kurna-
edi mengatakan, ada tiga 
bidang yang dibangun dalam 
program Kotaku itu. Pertama 
pembangunan sarana air 
bersih dengan anggaran Rp 
100juta, dan TPS 3R dengan 
menghabiskan dana Rp 525 
juta. Dengan rincian sumber 

KOTA - Sebanyak 5.095 ke-
ping KTP Elektronik (KTP-el) 
yang telah dicetak di Kabu-
paten Sumedang, mulai di-
distribusikan ke masyarakat. 
Pendistribusian KTP-el ter-
sebut, bekerjasama dengan 
PT Pos Indonesia melalui 
program Dinas Kependudu-
kan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Sumedang ber-
nama ’Simpay Arum’.

Kepala Disdukcapil Kabu-
paten Sumedang, Ahmad 
Kusnadi mengatakan ’Simpay 
Arum’ atau Sistem Pelayanan 
Administrasi Kependudukan 
antar ke rumah ini, merupa-
kan komitmen Pemda Kabu-
paten Sumedang. Terutama, 
dalam memberikan pelayanan 
administrasi kependudukan 
(KK, KTP-el dan Akta Catatan 
Sipil lainnya) yang terbaik 
bagi masyarakat berupa per-
cepatan pencetakan dan 
pendistribusian KTP-el.

Melalui program tersebut, 
lanjut Ahmad, masyarakat 
Kabupaten Sumedang tidak 
perlu  mengeluarkan biaya 
transpor untuk sekedar 
mengambil hasil layanan ad-
ministrasi kependudukan. 

”Warga tinggal menunggu di 
rumah. Ini benar-benar gra-
tis tanpa dibebani biaya un-
tuk pengiriman,” kata Ahmad 
dalam keterangan persnya, 
kemarin.

Hal tersebut, dibenarkan 
pula Bupati Sumedang H 
Dony Ahmad Munir saat me-
monitor pendistribusian KTP-
el di Kantor Pos Sumedang, 
Kamis (6/2). Bupati didampingi 
Wakilnya H Erwan Setiawan, 
Sekda Herman Suryatman 
dan jajaran Komisi I DPRD. 
“Baru 5.095 keping KTP Elek-
tronik yang diantar lewat Pos. 
Jadi masyarakat tidak usah 
datang. Tidak usah mengelu-
arkan biaya transportasi. Ini 
bagian terpenting layanan 
pemerintah dalam memper-
mudah  urusan masyarakat,” 
tegas bupati.

Dikatakan Dony, Sumedang 
telah ditetapkan menjadi 
satu-satunya daerah di luar 
Jabodetabekjur dan Bandung 
Raya, sebagai pilot project 
pelaksanaan program perce-
patan pencetakan KTP-el 
secara nasional.

”Sebagai pilot project per-
cepatan pencetakan KTP-el 

TPS 3R Kurangi Volume Sampah

dana BPM Rp 495 juta, swadaya 
masyarakat Rp 30 jutaan.

”Alhamdulillah berkat ker-
ja keras Kelompok Swadaya 
Masyarakat (KSM) Desa Sayang 

ini, keinginan warga untuk 
membangun TPS bisa ter-
laksana. Semoga masyara-
kat bisa benar-benar me-
manfaatkan TPS ini dengan 

baik,” katanya.
Sementara itu Bupati Su-

medang H Dony Ahmad Mu-
nir mengapresiasi terbangun-
nya TPS 3R ini. Dengan ha-

rapan, bisa mengurangi vo-
lume sampah yang dibuang 
ke TPA Cibeureum dan Cijeruk. 
Bentuk perhatian dari pemkab 
sendiri akan menyumbangkan 

roda sampah dan mesin pen-
cacah sampah.

”Ini anggaran dari pusat, 
mudah-mudahan bisa diman-
faatkan oleh masyarakat. In-

sya Allah dari pemkab sen-
diri akan menyumbang 
roda pengangkut sampah 
karena ini lokasinya masuk 
gang,” katanya.

Di tempat sama, Ang-
gota DPRD Sumedang, Asep 
Kurnia didampingi Dudi 
Supardi  mengatakan, 
dengan dibangunya TPS 
3R dan dua titik sarana air 
bersih, diharapkan dapat 
mempercepat penanganan 
permukiman kumuh dan 
mendukung program Su-
medang Buludru.

“Gerakan 100-0-100”, 
yaitu 100 persen akses uni-
versal air minum, 0 persen 
permukiman kumuh, dan 
100 persen akses sanitasi 
layak. Mari bersama wu-
judkan Jatinangor hade 
kasohor dan Cimanggung 
kapigandrung, kami dewan 
di dapil 5 siap mengawal 
program ini,” ujarnya.

Asep pun menambahkan, 
DPRD Sumedang Komisi I 
bersama bupati Sumedang 
menyumbang pembangunan 
Masjid Al Huda di RW 03 
Desa Sayang senilai Rp 50 
juta. ”Alhamdulillah kami 
sangat mengapresiasi sekali 
setiap program masyarakat, 
kami juga menyumbang 
bagi pembangunan masjid,” 
tandasnya. (imn)

IMAN NURMAN/SUMEKS

DIRESMIKAN: TPS 3R hasil program Kotaku di RW 06 Desa Sayang Kecamatan Jatinangor diresmikan Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir bersama anggota DPRD dapil 5.

KOTA – Sebagai persiapan 
berbagai program dan kegia-
tan di Kabupaten Sumedang 
pada Tahun Anggaran 2020, 
Unit Pemberantasan Pungli 
(UPP) atau Saber Pungli, 
menggelar Rapat Koordinasi 
di Aula Kantor Inspektorat 
Kabupaten Sumedang, baru-
baru ini. Rakor itu, sekaligus 
evaluasi atas berbagai program 
kegiatan Tim UPP Saber Pungli 
di Tahun 2019.

Kegiatan tersebut, dipimpin 
Ketua UPP Saber Pungli Ka-
bupaten Sumedang yang juga 
selaku Waka Polres Sumedang, 
Kompol Erwin Syah, S.IK di-
dampingi Wakil Ketua I, Drs. 
Subagio, M.Si yang juga Inspek-
tur Kabupaten Sumedang.

Menurut Drs. Rohaendi, M.M 
selaku panitia Rakor, pada 
Tahun 2020 ini pihaknya akan 
melaksanakan sosialisi ke 
sekolah-sekolah dengan pe-
serta terdiri dari siswa-siswi 
SLTP, guru-guru, kepala se-
kolah dan komite sekolah.

“Juga akan dilaksanakan 
evaluasi dan monitoring ke 
Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD), Badan Layanan Unit 
Daerah (BLUD) dan perang-
kat daerah yang ada di Kabu-
paten Sumedang,” ujarnya.

Sementara arahan Ketua Tim 

UPP Saber Pungli Kabupaten 
Sumedang, Kompol Erwin 
Syah, S.IK mengharapkan 
adanya terobosan-terobosan 
dan perubahan ke arah yang 
lebih baik setelah dilaksana-
kannya sosialisasi dan moni-
toring pada 2019 yang lalu.

Dia juga menjelaskan, Tim 
Saber Pungli dibentuk ber-
dasarkan Perpres Nomor 87 
Tahun 2016 tentang Satuan 
Tugas Sapu Bersih Pungutan 
Liar. “Sedangkan pembentu-
kan Tim Saber Pungli di Ka-
bupaten Sumedang berdasar-
kan atas Keputusan Bupati 
Sumedang Nomor 700/Kep.364-
Inspektorat/2018 tanggal 3 
Agustus 2018 tentang Peru-
bahan Kedua atas Keputusan 
Bupati Sumedang Nomor 700/
Kep.502-Inspektorat/2016 
tentang Pembentukan Unit 
Pemberantasan Pungutan 
Liar di Kabupaten Sumedang,” 
ujarnya.

Rapat Koordinasi ini, diik-
uti seluruh anggota UPP 
Kabupaten Sumedang yang 
terdiri dari unsur Inspekto-
rat Kabupaten Sumedang, 
Polres Sumedang, Subden-
pom III/2-1 Sumedang, Ke-
jari Sumedang, Sekretariat 
Daerah, Bappppeda, dan 
dari unsur kademisi. (red)

Saber Pungli Siap 
Datangi Sekolah-Sekolah

IST

RAKOR: Unit Pemberantasan Pungli (UPP) atau Saber Pungli saat 
menggelar rapat koordinasi di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten 
Sumedang, baru-baru ini.

Ribuan KTP-el Mulai 
Didistribusikan

Nasional, Sumedang diper-
caya mendapatkan jatah 
sebanyak 42 ribu KTP elek-
tronik dari pemerintah pu-
sat yang secara bertahap 
harus tuntas didistribusikan 
pada akhir Februari tahun 
2020,” tuturnya.

Bupati juga mengatakan, 
dari jatah yang diberikan se-

banyak 5.095  diprioritaskan 
bagi pemohon yang telah 
diberikan surat keterangan 
(Suket) dari status pereka-
man yang sudah valid ter-
hitung sejak tanggal 26 
Juni 2019 sampai dengan  
31 Januari 2020.

”Secara bertahap Sumedang 
mendapatkan kepercayaan 

untuk percepatan realisasi KTP 
elektronik sebanyak 42 ribu. 
Bagi pemohon yang memi-
liki Suket terhitung 26 juni 
2019 sampai 31 januari 2020 
secara bertahap akan diki-
rimkan KTP-el pengganti 
Suket. Mulai hari ini sampai 
akhir Februari di angka 42 
ribu,” jelasnya. (atp)

NET/ILUSTRASI

MULAI DIDISTRIBUSIKAN: Sebanyak 5.095 KTP-el mulai didistribusikan ke masyarakat Sumedang 
melalui PT Pos Indonesia.

SITURAJA - Guna memu-
dahkan pelayanan warga 
yang membutuhkan surat 
keterangan kematian kelu-
arganya, Pemerintah Keca-
matan Situraja, membuat 
inovasi Program E-Bureti 
(Buku Register Kematian).

Dimana Program E-Bureti 
ini, selain akan memudahkan 
pemerintah desa menginfor-
masikan data kematian ke 
tingkat kecamatan, juga akan 
memudahkan pemutakhirkan 
data orang yang meninggal 
di Kecamatan Situraja.

”Caranya, kami pemerintah 
kecamatan memberikan for-
mat isian dalam bentuk 
google drive ke pemerintah 
desa. Kalau ada orang yang 
meninggal, orang desa tinggal 

isi data saja. Sementara, me-
mang login ke google drivenya 
baru di internal saja, hanya 
pihak desa dan petugas di 
kecamatan yang tahu,” ujar 
Camat Situraja, H.Sutisna.

Dikatakan camat, bentuk 
inovasi ini juga, akan memu-
dahkan pemerintah kecama-
tan mengetahui data angka 
kematian secara update. Ke-
mudian, data yang terkumpul 
dijadikan data yang diajukan 
ke Dinas Kependudukan Ca-
tatan Sipil, untuk dibuatkan 
akta kematian.

”Rencana pengembangan-
nya nanti bisa menggunakan 
aplikasi khusus yang juga 
bukan buat data kematian 
saja, tapi buat data yang lain-
nya,” tukasnya. (eri)

E-Bureti Permudah Data Kematian di Situraja

HERI PURNAMA/SUMEKS

BERI KETERANGAN: Camat Situraja, H. Sutisna memberikan keterangan tentang inovasi Program 
E-Bureti yang dapat mendata kematian.
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CIANJUR -Warga dihebohkan dengan 
adanya temuan mayat di pinggiran Jalan Pasir 
Hayam Cianjur, Kamis (6/2). Polisi masih me-
nyelidiki penyebab kematian pria tersebut. 

Kasat Reskrim Polres Cianjur, AKP Niki 
Ramdhany mengatakan, berdasarkan infor-
masi yang terimanya, sosok mayat ditemu-
kan tergeletak di pinggiran jalan raya."Kami 
menerima laporan dari masyarakat, sekitaran 
pukul 2.30 pagi," kata Niki.

Niki mengatakan, mayat tersebut dibawa 
ke RSUD Cianjur untuk kepentingan au-
topsi. Hal tersebut untuk memudahkan 
penyelidikan."Identitas korban memang su-
dah kami pegang, tapi nanti akan dipublikasi-
kan saat semuanya sudah selesai autopsi dari 
pihak Inafis dan juga RSUD Cianjur," katanya.

Dikatakan Niki, belum diketahui penyebab 
kematian korban. Pihaknya akan terus meng-
gali informasi terkait kematian korban. "Nanti 
akan  dijelaskan pada saat semuanya sudah 
terungkap. Saat ini masih dalam penyelidikan. 
Mayat itu meninggal karena kriminal atau 
tidak," tandasnya.

Sementara itu Staf Kamar Mayat RSUD 
Cianjur, Soni mengatakan, korban saat ini 
masih berada di ruang mayat dan kondis-
inya akan diautopsi. Pihak rumah sakit 
juga masih menunggu berkas dari pihak 
kepolisian."Berdasarkan informasi, namanya 
korban Ega usia 25 tahun. Saya ditelepon 
langsung sama kanit dari Polres Cianjur 
sekitar pukul 2.30 WIB dan kondisinya sudah 
tergeletak," katanya.(yis)

Mayat Pria Ditemukan 
di Jalan Pasir Hayam

PERISTIWA

SUKABUMI-DPC Partai Gerindra Kabu-
paten Sukabumi gelar syukuran HUT Partai 
Gerindra ke-12 di salah satu hotel berbintang 
di Palabuhanratu, Kamis (6/2). Acara syuku-
ran diawali dengan pemotongan tumpeng 
oleh Ketua DPC Kabupaten Sukabumi Yudha 
Sukmagara. 

Selain Pengurus Anak Cabang Partai Gerin-
dra Kabupaten Sukabumi, acara tersebut di-
hadiri Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono, 
anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari 
Partai Gerindra serta perwakilan dari sejum-
lah partai politik.

Dalam sambutannya, Wabup menyam-
paikan selamat ulang tahun kepada jajaran 
pengurus dan anggota Partai Gerindra. Dia 
berharap, partai tersebut semakin berkem-
bang di masa mendatang. "Semoga para pen-
gurus partai dirahmati Allah SWT, serta Partai 
Gerindra semakin maju dan berkembang 
untuk Kabupaten Sukabumi," ungkapnya.

Menurut Adjo, Partai Gerindra sudah berkip-
rah luar biasa untuk Kabupaten Sukabumi. 
Juga berkontribusi dalam menciptakan situasi 
yang aman dan nyaman dalam proses pesta 
demokrasi beberapa waktu lalu." Pada tahun 
2020 ini juga akan dilaksanakan Pemilu Bupati 
dan Wakil Bupati Sukabumi. Saya berharap 
kepada rekan-rekan dan semua elemen 
masyarakat bisa menjaga kondusifitas demi 
terciptanya proses demokrasi yang aman dan 
damai," ujarnya.

Adjo juga berharap kepada semua pen-
gurus partai yang didirkan oleh Prabowo 
Subianto tersebut lebih besar lagi perannya 
dalam memajukan pembangunan Kabupaten 
Sukabumi."Siapapun nanti yang terpilih men-
jadi Bupati dan Wakil Bupati itu adalah yang 
terbaik. Mudah-mudahan amanah dalam 
memimpin," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut wabup didamp-
ingi Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten 
Sukabumi menyerahkan santunan kepada 
puluhan anak yatim.(rls) 

Wabup Ajak Kader Gerindra 
Jaga Kabupaten Sukabumi

POLITIK

Marwan Hamami 
Bupati Sukabumi

Pembangunan 
kepariwisataan 

harus menimbulkan 
efek yang positif.

Jelang Pilkades, TNI dan Polri Gelar Patroli C3
CIANJUR-  Mengantisi-

pasi tindak kriminal jelang 
Pilkades serentak tahun 2020, 
jajaran Polres Cianjur ber-
sama POM TNI, Kodim 0608 
Cianjur dan Satpol PP mel-
akukan patroli gabungan cip-
ta kondisi di wilayah tersebut. 
Tindak kriminal yang menjadi 
perhatian utamanya C3 (pen-
curian kendaraan dengan 
kekerasan, pencurian dengan 
pemberatan, dan pencurian 
kendaraan bermotor.

Kasat Intel Polres Cianjur, 
AKP Jayudin mengatakan, 
patroli dilakukan siang dan 
malam. Patroli  juga un-
tuk mencegah gangguan 
kemanan dan ketertiban 
masyarakat."Pada dasarnya, 
kami melakukan partroli ini 
untuk menekan angka krimi-
nalitas dan gangguan kamtib-
mas di wilayah hukum Polres 
Cianjur," kata Jayudin.

Patroli gabungan juga untuk 
meyakinkan masyarakat, TNI, 
POLRI dan Sat Pol PP siap 
mengamankan Pilkades ser-
entak 2020."Demi terciptanya 
situasi aman dan tertib jelang 
Pilkades pada 23 Februari 
2020 sampai perhitungan 
suara selesai," ujarnya.

Jayudin mengatakan, patro-
li dilakukan dengan menggu-
nakan kendaraan roda dua, 
roda empat dan kendaraan 
taktis lainnya."Kegiatan ini 

akan dilaksanakan secara 
rutin oleh Polres Cianjur, 
Kodim 0608 Cianjur dan 
Satpol PP sampai dengan 
Pilkades dilaksanakan guna 

terciptanya situasi kamtib-
mas yang aman dan kon-
dusif," katanya.

Adapun rute patroli cipta 
kondisi yaitu objek-objek 

Jabar Ekspres

vital di Kota Cianjur, seperti 
komplek perumahan, tempat 
ibadah, pasar, terminal, per-
tokoan modern, rumah dinas 
pejabat, SPBU dan kantor-

kantor desa yang akan mel-
aksanakan Pilkades.”Mudah-
mudahan Pilkades berlang-
sung dengan sukses dan 
aman,” pungkasnya.(yis)

HERU LESMANA/JABAR EKSPRES

TERSANGKA PENGANIAYAAN: Para tersangka dugaan pelaku penganiayaan dihadirkan saat konferensi pers di Mapolres Sukabumi Kota, Kamis malam (6/2). 

Polisi Ciduk Lima Terduga Pelaku Penganiayaan di Benteng

SUKABUMI-Sekelompok 
berandalan bermotor yang 
menjadi tersangka dugaan 
pembacokan warga Kelu-
rahan Benteng, Kecamatan 
Lembursitu, Kota Sukabumi 
pada 4 Februari lalu ber-
hasil dibekuk aparat kepoli-
sian Polres Sukabumi Kota. 
Salah satu dari tersangka 
pelaku merupakan anak 

Satu Diantaranya 
Masih di Bawah Umur 

dibawah umur.
Kapolres Sukabumi Kota, 

AKBP Wisnu Prabowo men-
gatakan, tersangka pelaku 
berjumlah lima orang yak-
ni, LSR ,21, AD ,25, I ,17, 
AY ,18, dan SR alias G ,22. 
Mereka mempunyai peran 
berbeda dalam melakukan 
penganiyaan."Dua dianta-
ranya pelaku penganiyaan 
dan tiga lainnya berperan 
sebagai joki (sopir motor)," 
kata Wisnu dalam konferen-
si pers yang digelar di Pol-

res Sukabumi Kota, Kamis 
malam (6/02).

B e r d a s a r a k a n  h a s i l 
pemeriksaan kata Wisnu, 
pemicu peristiwa tersebut 
diduga karena tersangka 
tidak menerima diteriaki 
kata-kata kasar oleh kor-
ban. Kedua tersangka me-
nyerang secara membabi 
buta menggunakan senjata 
tajam jenis golok sehingga 
menyebabkan dua orang 
korban luka berat."Sebelum 
terjadi perkelahian yang 

menimbulkan penganiyaan, 
sempat terjadi ceksok anta-
ra korban dan tersangka," 
jelasnya.

Wisnu mengungkapkan, 
dari tangan para tersangka, 
polisi berhasil mengaman-
kan barang bukti berupa 
dua bilah senjata tajam 
jenis golok dan dua unit se-
peda motor yang digunakan 
tersangka saat melakukan 
penganiyaan."Atas perbua-
tannya,  para  tersangka 
dijerat pasal 170 ayat 2 dan 

pasal 351 ayat 2 KUHP  den-
ga n  a n ca ma n  hu ku ma n 
diatas lima tahun penjara," 
ungkapnya.

Dia membeberkan, salah 
satu dari para tersangka 
merupakan anak dibawah 
umur. Tersangka akan di-
beri hukuman sesuai prose-
d u r  h u ku m a n  t e r h a d a p 
anak."Para pelaku masih 
diperiksa lebih mendalam 
untuk meng etahui  apa -
kah ada tersangka lainnya," 
pungkasnya.(job1)

YIS/JABAR EKSPRES

PATROLI KEAMANAN: Aparat TNI, Polri dan Satpol PP siap melakukan patroli jelang Pilkades serentak tahun 2020. 

IKLAN EKSPRES
BARIS KEHILANGAN

H I L A N G  B P K B  N O M O R : 
K-10759729, NOPOL B-1877-BJK 
AN. MOHAMMAR RAFDY FARI-
ZAN BINTANG

HILANG STNK NOPOL:D-5357-
ZDK AN. AGUS SUMARTO. TIDAK 
BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-1131-
ABY AN.SHINTAWATI SOE-
NARKO T.B.L

HILANG STNK NOPOL:D-121-
KKA A/N:MIHARJA.TIDAK BER-
LAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-3359-
ABO TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-2064-IF 
AN.MAXMILLIANUS N KALANGIE

HILANG STNK NOPOL:D-5033-
ABJ TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-6330-

BARIS PELUANG USAHA

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

MQ TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-2355-
KX A/N:LARFIKA NAIBAHO.TDK 
BRLK

H I L A N G  B P K B 
NOMOR:A03346075 NOPOL D-
731-J A/N:JUSUP JEN SUHER-
MAN

HILANG STNK NOPOL:D-3863-LY 
A/N:PIPIH HANIPAH.TDK BRLKU

HILANG STNK NOPOL:D-2419-FF 
TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D3615KB.
4054ACG,6486ABF,8810EV,D696
9MP,D5614DM,4559AAT,2816KC

Curug Indra Resmi Jadi Destinasi Wisata Sukabumi 
SUKABUMI-Potensi pari-

wisata di Kabupaten Suka-
bumi terus dikembangkan. 
Bupati Sukabumi, Marwan 
Ha m a m i  m e n g a t a k a n , 
langkah Pemkab Sukabumi 
dalam memberdayakan sek-
tor pariwisata telah sejalan 
dengan yang diinginkan 
pemerintah pusat. Pari-
wisata dijadikan sebagai 
salah satu sektor Prioritas 
Pembangunan Indonesia." 
Jadi, yang terpenting so-
sialisasikan dan libatkan 
lapisan masyarakat, saya 
minta wujudkan pemban-
gunan kepariwisataan yang 
berwawasan lingkungan dan 
berkelanjutan supaya berja-
lan dengan baik dengan se-
mestinya," jelas Bupati saat 

meresmikan Curug Indra di 
Desa Sukamaju Kecamatan 
Cikakak sebagai salah satu 
destinasi wisata di Kabu-
paten Sukabumi, beberapa 
waktu lalu. 

Bupati mengajak semua 
unsur masyarakat setem-
pat untuk membenahi dan 
memperindah lingkugan 
sekitar Curug Indra. Aja-
kan tersebut sebagai upaya 
membangunan potensi 
kepariwisataan di Kecama-
tan Cikakak." Pembangu-
nan kepariwisataan harus 
menimbulkan efek yang 
positif,  dapat menciptakan 
lapangan pekerjaan, mam-
pu meningkatkan pertum-
buhan ekonomi masyarakat 
di sekitar destinasi wisata," 

pungkasnya. 
Marwan juga mennga-

jak warga meningkatkan 
k e m a n d i r i a n  e k o n o m i 
masyarakat berbasis po-
tensi ekonomi lokal melalui 
sektor agribisnis. Pariwisata 
dan industri berwawasan 
lingkungan merupakan 
dasar dari upaya mengem-
bangkan sektor pariwisata 

di Kabupaten Sukabumi. 
“Saya ingin objek wisata ini 
semakin banyak pengun-
jungnya. Kalau pengunjun-
gnya ramai, perekonomian 
masyarakat diharapkan se-
makin meningkat,” kata dia. 

Curug Indra merupakan 
wisata alam yang terletak 
ditengah Sungai Sukawaya-
na dan bagian dari destinasi 
wisata Ciletuh Palabuhan-
ratu Unesco Global Geop-
ark (CPUGG). Di dalamnya 
terdapat potensi wisata yang 
eksotis dan menarik. 

Setelah mendatangani 
prasasti peresmian, bu-
pati menyaksikan peny-
erahan akta hibah tanah dari 
masyarakat kepada Kepala 
Desa Sukamaju.(ist)

YIS/JABAR EKSPRES

TEMUAN MAYAT: Aparat kepolisian tengah 
mengidentifikasi mayat pria yang ditemukan di 
sisi jalan Pasir Hayam Cianjur, Kamis malam (6/2). 
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JAKARTA - Gubernur Jawa 
Barat Ridwan Kamil meng-
hadiri Rapat Koordinasi Pe-
laksanaan Program Percepa-
tan Pengendalian Pencema-
ran dan Kerusakan Daerah 
Aliran Sungai (DAS) Citarum 
tahun 2020 bersama Menko 
Bidang Kemaritiman dan In-
vestasi RI, Luhut Binsar Pan-
jaitan, di Lantai 4 Gedung 
Kemenko Bidang Kemaritiman 
dan Investasi RI, Jl. M. H. 
Thamrin Jakarta Pusat, Jumat 
(7/2/20) sore.

“Saya melaporkan dua tahun 
progres rehabilitasi Citarum 
sesuai Perpres 15/2018. Ba-
nyak progres kalau di lapang-
an, kita sudah naik dari cemar 
berat menjadi cemar sedang. 
Kemudian tahun depan cemar 
ringan targetnya, akhirnya 
menjadi kualitas air yang bi-
sa berkehidupan yang baik,” 
kata Ridwan Kamil.

Adapun program percepatan 
yang diupayakan Satgas Ci-
tarum Harum yakni di anta-
ranya penanganan lahan 
kritis, penertiban keramba 
jaring apung (KJA), penang-
anan limbah industri, sampah 
domestik, penegakan hukum 
lingkungan, perubahan pe-
rilaku dan edukasi masyara-

kat tentang lingkungan.
Kang Emil mencontohkan, 

dalam penegakan aturan Sat-
gas bersinergi dengan TNI/ 
Polri. “Sudah ada 51 kasus 
yang diajukan ke pengadilan 
terkait kasus pencemaran 
lingkungan,” katanya.

Adapun dari 51 kasus tersebut, 
23 kasus di antaranya sudah 
berstatus P21, satu kasus peng-
hentian penyelidikan, delapan 
kasus dilimpahkan ke DLH, 
sembillan kasus proses peny-
idikan, dan 10 kasus dalam 
proses penyelidikan.

Untuk lahan kritis, progres 
penanganan di kawasan hutan 
cukup baik yakni mencapai 
83 persen dari target yang 
ditentukan. Namun untuk 
kawasan luar hutan memang 
belum maksimal karena ber-
hubungan dengan lahan mi-
lik warga.

Terkait penertiban KJA, Gu-
bernur telah mengeluarkan 
keputusan bernomor 660.31/
Kep.923.DKP/2019 tertanggal 
1 November 2019 tentang 
Jumlah Keramba Jaring Apung 
(KJA) di Waduk Cirata, Waduk 
Saguling dan Waduk Jatiluhur 
yang memenuhi daya dukung 
lingkungan.

Maka kuota maksimal KJA 

yang diizinkan di tiga waduk 
tersebut masing-masing Wa-
duk Cirata 7.204,  Waduk Sa-
guling 3.282, sedangkan di 
Waduk Jatiluhur paling bany-
ak 11.306 KJA.

Adapun soal penanganan 
limbah industri dari sebany-
ak 1.242 pabrik di sekitar DAS 
Citarum, Satgas berhasil me-
nertibkan IPAL 462 perusa-
haan atau memenuhi target 
sebanyak 37 persen. Adapun 
limbah domestik, pada DAS 
telah diangkut sampah seba-
nyak 112.933,92 ton. Sehing-
ga ‘waste management’ ada-
lah solusi yang tengah diran-
cang saat ini.

Sementara edukasi terhadap 
masyarakat terus gencar 
dilakukan lewat eco-village 
(masyarakat berwawasan 
lingkungan). Juga dengan 
menitipkan upaya sosialisasi 
lewat program kuliah kerja 
yyata (KKN) mahasiswa.

“Intinya beritanya positif, 
per dua tahun dari yang sang-
at tercemar bahkan banjir 
berat kan. Kemarin sudah 
terbukti masih ada banjir ta-
pi sudah berkurang dari 480 
hektare genangan menjadi 
hanya 80 hektare,” pungkas 
Emil. (yan)

JAKARTA – Presiden Joko 
Widodo mengancam akan 
mencopot para pejabat 
TNI-Polri yang bertugas di 
daerah jika tidak bisa me-
nuntaskan terjadinya keba-
karan hutan dan lahan (Kar-
hutla)

Bahkan, ucapan tersebut 
bukan hanya sekadar ancaman 
melainkan aturan main yang 
telah disepakati sejak 2016 
dan berlaku sampai saat ini.

“Hati-hati pangdam, kapol-
da, danrem, dandim, hati-ha-
ti kapolresnya. Tegas saya 
sampaikan, pasti saya telepon, 

ke Panglima TNI , ke Kapolri 
kalau ada kebakaran di wi-
layah kecil agak membesar, 
saya tanya dandimnya sudah 
dicopot belum,” ucap Jokowi 
pada acara tentang upaya 
peningkatan pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan 
tahun 2020 , Jumat, (7/2).

Menurut Jokowi, karhutla 
merupakan sesuatu yang 
menjadi kekhawatiran ber-
sama. Sebab karhutla sudah 
terjadi selama puluhan tahun 
di tanah air.

Menurutt laporan dari Men-
ko jutaan hektare lahan telah 

terbakar. Sehingga, peristiwa 
itu butuh kesiapan dilapang-
an untuk penanggulangannya.

‘’Saat itu sekitar 2,5 juta hek-
tare lahan di tanah air terba-
kar baik lahan gambut dan 
hutan,’’tegas dia.

“Begitu 2016 kita berkum-
pul, baru 2017 turun ini ter-
kecil menjadi 150.000 hek-
tare yang terbakar dari se-
belumnya 2,5 juta hektare,” 
lanjutnya.

Sayangnya pada 2018 lua-
san lahan terbakar mening-
kat menjadi 590.000 hektare.

“Ini ada apa? Sudah ba-

gus-bagus 150 kok naik lagi. 
2019 naik lagi jadi 1,5 juta ini 
apa lagi, apa kurang yang di-
copot? Apa kurang persiapan? 
Kita tidak ingin seperti keba-
karan di Rusia,” katanya.

Oleh sebab itu Presiden 
mengingatkan kembali jika 
sampai ada api satu segera 
padamkan.

“Kita punya Babinsa, kita 
punya Babinkamtibmas. 
Beri tahu mereka. Gubernur, 
bupati wali kota ada kepala 
desa, beri tahu mereka. Sam-
pai instrumen, infastruktur 
kita di bawah itu ada. Se-

hingga kalau ada api satu 
saja di desa, segera cari em-
ber padamkan,” katanya.

Ia berpesan agar kebakaran 
jangan sampai meluas hing-
ga kemudian memerlukan 
air sampai berjuta-juta ton 
dan tidak menyelesaikan 
masalah dengan segera.

“Negara besar pun kesuli-
tan kalau sudah ada yang 
namanya api. Di Amerika, 
Australia, kalau sudah mem-
besar gitu sudah nggak 
mungkin, sudah kewalahan,” 
demikian Presiden Joko Wi-
dodo. (gw/fin)

Ancam Copot Pejabat TNI-Polri

YANA/HUMAS JABAR

TAK KENAL LELAH. Seorang anggota TNI AD dari Kodam III/Siliwangi sedang melakukan kegiatan rutin 
membersihkan bantaran Sungai Citarum di daerah Bojongsoang Kabupaten Bandung.

Progres Citarum Selama Dua 
Tahun Sudah Tampakan Hasil 

Transfer Dana BOS 
Langsung ke Sekolah

JAKARTA – Pemerintah pusat mulai tahun ini akan 
menyalurkan program Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS) secara langsung ke sekolah. Langkah ini 
dinilai lebih efektif karena dana akan langsung 
sampai kepada pihak yang berkepentingan.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan, 
kebijakan transfer dana Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) langsung ke sekolah-sekolah peneri-
ma akan segera diputuskan.

“Belum diputuskan final. Nanti kita duduk bersama 
dengan Kemendibud dan Kemenkeu ditambah 
Kemenag. Intinya, opsi itu dilakukan untuk mence-
gah keterlambatan pencairan dana BOS dari 
kabupaten/kota,” kata Tito, belum lama ini.

Menurut Tito, keterlambatan dan BOS dapat 
mengganggu operasional sekolah, oleh karenanya 
Kemenkeu dan Kemendikbud, berencana mentrans-
fer dana BOS langsung ke rekening sekolah.

“Tetapi ada pesan dari Wapres, bahwa pengelolaan 
dan pengawasan dana BOS harus dipastikan transpa-
ran dan akuntabel. Pak Wapres juga tidak ingin kepala 
sekolah sibuk mengurus dana BOS dan masalah 
substansial pendidikan terbengkalai,” tuturnya.

Tito menjelaskan, selama ini dana BOS disalurkan 
tidak langsung ke sekolah-sekolah. Skemanya untuk 
tingkat Sekolah Menengah Atas, dana ditransfer oleh 
dinas pendidikan pemerintah provinsi kemudian un-
tuk Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Dasar, 
dana diberikan oleh dinas kabupaten/kota.

“Oleh karena itu, penyaluran dana BOS langsung ke 
sekolah dianggap dapat memotong regulasi. Selama 
ini, didapati bahwa banyak dana BOS tidak cair 
selama berbulan-bulan,” terangnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud), Ainun Naim menam-
bahkan, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan berkordinasi dengan Kemenkeu untuk 
memberikan data setiap sekolah guna menentukan 
jumlah dana yang dibutuhkan.

Sedangkan pemerintah daerah yang sebelumnya 
turut menyalurkan dana BOS, kata Naim, saat ini 
akan bertugas memonitor kinerja sekolah.

“Adapun dalam pengelolaan dana BOS ke depan-
nya, akan ada perangkat-perangkat yang bertugas 
untuk mengawasi. Di Kementerian tentu ada 
guideline, kemudian ada Inspektorat di daerah-dae-
rah juga ada inspektorat daerah untuk mengawasi 
nanti,” jelasnya.(der/fin)

BANDUNG - Program pema-
sangan listrik gratis bagi kelu-
arga miskin kembali digagas 
Dinas Energi Sumber Daya 
Mineral (ESDM) Provinsi Jawa 
Barat (Jabar). Setelah 21.094 
keluarga miskin Jabar menda-
patkan fasilitas pemasangan 
listrik gratis pada 2019, Dinas 
ESDM menargetkan 20.000 
keluarga miskin Jabar menda-
patkan fasilitas serupa pada 
tahun ini. 

Penentuan keluarga yang 
akan mendapatkan fasilitas 
pemasangan listrik gratis 
dilakukan dengan berbagai 
cara. Pertama, merujuk pada 
Data Terpadu Kesejahteraan 
Sosial (DTKS) di Jabar. Kemu-
dian, masyarakat yang bera-
da di daerah Tertinggal, Ter-
depan, dan Terluar (3T) tidak 
luput dari perhatian Dinas 
ESDM. 

Kepala Bidang Ketenagali-
strikan ESDM Jabar Ai Saa-
diyah Dwidaningsih menga-
takan, fasilitas pemasangan 
listrik gratis dalam bentuk 
listrik konvensional (program 
PLN) maupun energi terba-
rukan yang salah satunya 
adalah Listrik Mandiri Raky-

at (Limar). 
Adapun program penerang-

an Limar sudah dilaksanakan 
oleh Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (DPM-Desa) 
Jabar. Dinas ESDM pun akan 
berkolaborasi dengan DPM-De-
sa terkait usulan masyarakat 
penerima bantuan. 

“Limar itu semacam listrik 
dari baterai. Ini sudah dikem-
bangkan. Limar dipasang di 
wilayah yang mana PLN tidak 
bisa masuk. Maka kita share 
kepada program-program 
non-PLN. Nanti listrik ber-
sumber pada baterai. Kami 
pun akan memberi genset. 
Setiap lima hari, baterai dicas,” 
kata Ai saat dihubungi Humas 
Jabar, Jumat (7/2/20). 

Menurut Ai, rasio elektrifi-
kasi Jabar sudah mencapai 
99,9 persen. Angka tersebut 
telah memenuhi target rasio 
elektrifikasi nasional. Meski 
begitu, kata dia, berdasarkan 
Surat Edaran (SE) Menteri 
ESDM pada awal 2019, 256.058 
keluarga di Jabar belum tera-
liri listrik. Jumlah itu belum 
dikurangi 21.094 keluarga yang 
mendapatkan fasilitas pema-
sangan listrik gratis pada 2019.

Dengan demikian, jumlah 
keluarga Jabar yang belum 
teraliri listrik pada awal 2020, 
yakni 234.964 keluarga. Kelu-
arga yang belum teraliri listrik 
ini dominan berada di daerah 
yang sulit diakses PLN.

“Rasio elektrifikasi Jabar 
sudah memenuhi target na-
sional. Jabar juga menjadi 
salah satu provinsi dengan 
rasio elektrifikasi tertinggi di 
Indonesia. Meski sisa 0,01 
persen, tapi jumlah itu bany-
ak karena jumlah penduduk 
masyarakat banyak juga. Ta-
pi, kita akan terus akselerasi 
program pemasangan listrik 
gratis,” katanya. 

Program pemasangan listrik 
gratis bagi keluarga miskin 
konsisten dilakukan Dinas 
ESDM Jabar sejak 2001. 
Namun, pada 2018, program 
tersebut berhenti karena da-
ta yang minim. Maka itu, se-
panjang 2018, Dinas ESDM 
menginventarisasi data kelu-
arga yang belum teraliri listrik. 

“2018 kita inventarisasi masy-
arakat yang belum berlistrik. 
Jadi memang 0,01 persen itu 
sulit. Akhirnya kita menda-
patkan data. Data itu kita 

share kepada mitra CSR-CSR 
yang ada di Jabar. Kemarin 
itu, 2019, lewat CSR itu sudah 
berhasil memasang fasilitas 
listrik gratis kepada 21.094 
keluarga,” ucap Ai.

“Arahan dari pimpinan, 
kita memang mencari sistem 
anggaran lain. Nah, sebe-
narnya kegiatan dari CSR 
Jabar Caang ini merupakan 
pengembangan dari program 
Jabar Caang itu sendiri. Da-
ri 2016, kita sudah berkomu-
nikasi dengan Bappeda un-
tuk membuat program CSR 
Jabar Caang. Kita melanjut-
kan program elektrifikasi ini, 
tapi melalui mekanisme CSR,” 
tambahnya. 

 Guna mencapai 100 persen 
rasio elektrifikasi, Dinas ESDM 
akan mengakselerasi program 
pemasangan listrik gratis un-
tuk keluarga miskin. “Karena 
masyarakat dinamis sekali 
bertambah dan masyarakat 
sendiri belum melakukan 
elektrifikasi mandiri. Dengan 
99,9 persen itu sudah bagus. 
Meski begitu, kita terus ber-
upaya menuju 100 persen 
rasio elektrifikasi,” kata Ai 
mengakhiri. (yan)

ESDM Gratiskan 20.Ribu Sambungan 
Listrik untuk Keluarga Miskin 

ISTIMEWA

BIAR KONSEN. Siswa Sekolah Dasar sedang berdoa sebelum belajar.

ISTIMEWA

SULIT DIPADAMKAN. Situasi kebakaran lahan yang ditumbuhi ilalang sering terjadi di Provinsi Riau yang merupakan area untuk perkebunan kelapa sawit. Sehingga menimbulkan asap tebal.

ISTIMEWA

TIDAK LAGI GELAP. Dinas ESDM Jabar bersama PLN Regional Jabar melakukan pemasangan listrik di rumah warga dalam program Jabar Caang.
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KABUPATEN TASIK – 
Penjual alkohol 96 persen 
yang menewaskan 8 pemuda 
dan pelajar SMK, usai pesta 
minuman keras (Miras) oplosan 
diringkus Polres Tasikmalaya, 
Kamis (6/2) siang.

Polisi menangkap dan 
menetapkan tersangka penjual 
alkohol itu dengan ancaman  
hukuman seumur hidup.  
Meski demikian, menurut 
Polisi yang tewas karena 
menenggak minuman itu 
adalah 7 orang.

Tersangka adalah An (25), 
seorang mahasiswa warga 
Cigadog, Kecamatan Leuwisari. 
An ditetapkan sebagai 
tersangka oleh Polisi setelah 
menjual alkohol 96 persen 
kepada korban Pa, Ro dan 
Ri. Harga per botol alkohol 
itu Rp20.000.

“Lalu oleh pembeli, alkohol 
itu dikonsumsi dicampur 
dengan minuman berenergi 
dan air putih,” ujar Kapolres 
Tasikmalaya, AKBP Doni Eka 
Putra, seperti dilansir dari 
tadartasikmalaya.com.

Terang dia yang ditemui 
saat konfrensi pers kasus 
itu diampingi Kasatreskrim, 

AKP Siswo De Cuellar, korban 
yang meninggal dunia dalam 
kasus ini adalah Ro (26) tak 
bekerja warga Sariwangi, Ek 
(18) pelajar warga Sariwangi, 
Niz (18) warga Sariwangi, Riz 
(24) warga Leuwisari, Da (20) 
warga Leuwisari, Kha (18) 
pelajar warga Leuwisari dan 
Te (26) warga Leuwisari.

“Kronologinya, pelaku 
menjual alkohol itu 
dikontrakannya di Cipakat, 
Kecamatan Singaparna pada 
Senin (20/1) pukul 22.20 WIB, 
Selasa (21/1) pukul 11.30 WIB 
dan Rabu (22/1) pukul 17.15 
WIB dan jam 20.30 WIB,” 
terangnya.

Lalu, beber dia, pembeli 
mencampur alkohol itu 
dengan air putih dan 
minuman berenergi. Kemudian 
diminumlah miras oplosan itu 
oleh pembeli bersama korban 
lainnya.

“Awalnya tersangka 
membeli alkohol tersebut 
untuk dikonsumsi sendiri 
dan untuk minum-minum 
bersama teman-temannya. 
Kemudian temannya meminta 
alkohol tersebut dan diberi oleh 
tersangka,” bebernya.

Dikarenakan s etelah 
diberi terus meminta lagi, 
tambah dia, maka tersangka 
meminta untuk ditukar saja 
alkohol tersebut dengan 
u a ng  u ntu k  m e mb e l i 
rokok.

“Ketika mengetahui temannya 
ada yang meninggal dunia, 
maka tersangka sengaja 
membuang sisa alkohol yang 
masih ada padanya sebanyak 
13 botol dan melarikan diri,” 
tambahnya.

Jelas dia,  tersangka 
diamankan Rabu (5/2) 
kemarin sekira jam 03.30 
WIB di sebuah kosan di 
Lingkaran Teleng, Kelurahan 
Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, 
Kabupatan Pacitan, oleh Unit 
Resum Sat Reskrim Polres 
Tasikmalaya dibantu Tim 
Resmob Polres Pacitan 
Polda Jatim.Dalam kasus 
ini pihaknya juga sudah 
memeriksa 6 orang saksi.

“Tersangka dikenakan 
pasal 204 KUHPidana ayat 
(1) barang siapa menjual, 
menawarkan, menyerahkan 
atau membagi-bagikan 
barang yang diketahuinya 
membahayakan nyawa atau 

kesehatan orang, sedangkan 
sifat berbahaya itu tidak 
diberitahukannya, diancam 
dengan pidana penjara 
paling lama 15 tahun,” 
jelasnya.

“Dan pasal 204 Ayat (2) 

KUHPidana kalau ada orang 
mati lantaran perbuatan itu 
si tersalah dihukum penjara 
seumur hidup dipenjara 
sementara selama-lamanya 
20 tahun,” tukasnya.(rezza 
rizaldi)

KABUPATEN TASIK – Mayat 
misterius yang ditemukan di 
Jalan Tajur, Desa Cikubang, 
Kecamatan Taraju, Kabupaten 
Tasikmalaya, Senin (27/1) lalu, 
terungkap.

Indentitas jenazah itu adalah 
Yahya (48), warga Cisoka, 
Kabupaten Tangerang yang 
berprofresi wiraswasta. 
Berdasarkan penyelidikan 
kepolisian, Yahya adalah korban 
pembunuhan berencana, yang 
dilakukan seorang dukun warga 
Pameungpeuk Garut, dibantu 
4 rekannya.

Dilansir dari radartasikmalaya.
com kelima tersangkanya kini 
mendekam di penjara Polres 
Tasikmalaya. Kamis (6/1) 
siang, Polres Tasikmalaya 
mengungkap kasus ini.

“Dugaan telah terjadi 
tindak pidana pembunuhan 

berencana dan atau 
meninggalkan orang yang 
membutuhkan pertolongan 
dan atau mengambil 
milik korban dan atau 
menyembunyikan kematian,” 
ujar Kasatreskrim Polres 
Tasikmalaya, AKP Siswo De 
Cuellar Tarigan SIK kepada 
wartawan.

Dia menerangkan, para 
tersangka dalam kasus ini 
adalah J (50) warga Solear 
Kabupaten Tangerang, H (40) 
warga Mangunreja, Kabupaten 
Tasik, A (27) warga Solear, 
Kabupaten Tangerang, As 
(56) warga Warung Peuteuy 
Kabupaten Tasik dan As (38), 
warga Ciranjang Kabupaten 
Cianjur.

Kronologinya, beber dia, 
pada Sabtu (25/1) pukul 19.00 
WIB, korban dan J serta A istri 

J, berangkat dari Tangerang 
menuju Pameungpeuk Garut, 
naik mobil.

“Tujuannya melakukan 
ritual agar usaha lancar dan 
menemui pelaku As (diduga 
dukun, Red). Tapi saat proses 
komunikasi mau ritual itu As 
tersinggung dengan perkataan 
korban,” bebernya.

“Lalu pelaku menyuruh 
korban untuk pulang lagi ke 
Tangerang kalau tak percaya. 
Namun korban tak pulang. 
Nah, karena sakit hati itu, 
pelaku berniat menghabisi 
korban dengan cara seolah-
olah ritual dengan cara 
mencampurkan racun ikan 
ke dalam air mineral. Air 
mineral itu diminum korban, 
usai melewati proses ritual,” 
sambungnya.

Setelah korban tewas, tambah 

Siswo, kedua pelaku menggasak 
barang berharga milik korban 
lalu menghubungi rekan-
rekannya untuk membuang 
mayat korban.

Barang bukti yang diamankan 
dari para tersangka ini adalah 
1 hape Opo warna biru, 1 hape 
Evercross warna hitam, 1 tas 
selendang warna hitam, 1 
hape Samsung warna hitam, 
3 kunci, 1 baju koko, 1 jaket 
warna biru, blangkon, dupa, 
dan pisau.

“Para tersangka ini memiliki 
peran berbeda. J bertugas 
memasukan mayat korban ke 
dalam mobil di Pantai Sayang 
Heulang, Garut. J juga yang 
menelepon H meminta bantuan 
untuk membuang mayat 
korban ke Taraju. Kemudian 
yang lainnya ikut melempar 
korban ke jurang, di lokasi temu 

mayat,” tambahnya.
Sedangkan pelaku As, jelas 

Siswo, berperan memberikan 
minuman air putih dicampur 
dengan racun ikan. Jadi seolah-
olah sedang melakukan 
ritual.

Setelah korban terjatuh dan 
tidak berdaya, tersangka pura-
pura memberikan pertolongan 
dengan cara menekan bagian 
perut korban dengan tangan. 
“Kemudian pergi seolah-olah 
mencari bantuan padahal 
kabur,” jelasnya.

Kini para tersangka telah 
ditangkap pihaknya. Para 
tersangka dikenakan pasal 340 
Jo 338 dan atau pasal 304 Jo. 
306 dan atau Pasal 362 dan atau 
Pasal 181 Jo. Pasal 55 dan Pasal 
56 KUHPidana. “Maksimal 
penjara seumur hidup,” tegas 
Siswo.(rezza rizaldi)

Warga Tangerang Dibunuh Dukun

Penjual Alkohol 96% yang Tewaskan 8 Warga Tasik 

1 Penderita DBD di 
Kota Tasik Meninggal

KOTA TASIK – Jumlah penderita Demam Berdarah 
Bengue (DBD) di Kota Tasikmalaya terus mengalami 
peningkatan menjadi 45 kasus, sejak awal Januari 2020 
sampai hari ini, Kamis (06/02) sore.

Informasi yang dihimpun di lapangan, satu penderita 
DBD diketahui meninggal dunia di RSUD dr Soekardjo 
Kota Tasik, setelah sempat mendapatkan perawatan 
selama beberapa hari.

Dilansir dari Tasikmalaya.com, Kepala Bidang 
Pencegahan Penanggulangan dan Penyakit (P2P) 
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tasik, Suryaningsih 
mengatakan, kasus DBD yang terjadi selama awal Januari 
dan Februari 2020 diprediksi akan terus mengalami 
peningkatan.

Apalagi, terang dia, faktor pergantian musim kemarau 
ke musim hujan ditambah cuaca buruk yang selama ini 
terus terjadi tiap harinya di wilayah Tasikmalaya. “Kasusnya 
sekarang ini tercatat bertambah 5 orang jadi 45 orang dan 
salah satunya meninggal dunia,” ujar Suryaningsih kepada 
wartawan saat ditemui di kantornya, Kamis (6/2)

“Sampai sekarang belum ada penetapan kasus Kejadian 
Luar Biasa (KLB) oleh Pemkot Tasik. Warga diminta 
tetap waspada atas kejadian itu terutama melakukan 
Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) hingga harus 
terus berupaya melakukan kebersihan lingkungan,” 
sambungnya.

Terang dia, meningkatnya jumlah kasus DBD membuat 
pemerintah tak lagi menggelar upaya fogging. Tapi, 
terus menyosialisasikan kepada masyarakat pentingnya 
memberantas sarang nyamuk di lingkungannya.

Selama ini, pemerintah mengklaim kalau kesadaran 
masyarakat masih rendah dalam menjaga kebersihan 
lingkungan. “Upaya yang dilakukan sekarang ini dinas 
berupaya mengantisipasi membuat gerakan satu rumah 
satu jumantik, dengan melibatkan puskesmas, RT 
dan RW agar mereka tetap siaga melakukan langkah 
pemberantasan sarang nyamuk,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) 
Kota Tasik, Uus Supangat membenarkan kasus DBD di 
Kota Tasikmalaya sampai sekarang sudah ada korban 
meninggal dunia di RSUD dr Soekardjo dan 45 orang 
positif. “Serangan nyamuk Aedes Aegypti yang telah 
menyerang warga selama ini tidak memiliki batasan 
umur mulai dari anak, remaja hingga orang tua,” tuturnya.
(rezza rizaldi)

BKSDA Ciamis Ingatkan 
Jangan Makan Kelelawar

CIAMIS – Meski hasil penelitian ahli Patologi Fakultas 
Kedokteran Hewan IPB Prof Drh Agus Setiyono bahwa 
kelelawar Situ Lengkong, Panjalu, aman dari virus 
Corono, masyarakat tetap diimbau waspada terhadap 
penyakit lain yang dibawa hewat yang aktif di malam 
hari itu.

Kepala Resort Wilayah XIX Gunung Sawal, Balai 
Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah III 
Ciamis Warid mengimbau masyarakat agar jauh-jauh dari 
kelelawar pemakan buah. Alangkah baiknya, masyarakat 
tidak memelihara kelelawar untuk kehati-hatian saja. 
“Apalagi kalau mengonsumsi kelelawar, dengan kondisi 
sekarang ini ditakutkan ada penyakit berbahaya.Jadi 
saya himbau untuk kehati-hatian, agar penyakit yang 
dibawa kelelawar tidak berbahaya,” papar Warid kepada 
Radartasikmalaya.com, Selasa (4/2) siang.

Kata Warid, memang di Ciamis ini populasi kelelawar 
banyak, seperti di Situ Lengkong Panjalu dan Astana 
Gede Kawali. Di Ciamis, kata dia, ada dua jenis kelelawar. 
Yaitu kelelawar besar dan kelelawar kecil yang disebut 
lalay. Biasanya lalay hidup di gua-gua. “Bedanya lagi 
kalau kelelawar besar biasanya dia besar dan kuat 
membawa makanannya oleh kakinya. Kalau yang 
kelelawar/ lalay biasanya tidak kuat membawanya 
dan dimakan di tempat saja,” ujarnya.

Soal banyaknya kelelawar di Ciamis, kata Warid, karena di 
Ciamis banyak buah-buahan. Namun saat buah-buahannya 
habis, kelelawar biasanya pindah berbulan-bulan. Untuk 
itu dia mengimbau kepada masyarakat tidak memakan 
kelelawar, karena ditakutkan ada penyakit yang dibawa 
oleh kelelawar yang migrasi dari daerah lain. “Intinya 
kami tekankan demi kehati-hatian saja, “ tuturnya.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit (P2P) Dinkes Ciamis dr H Bayu Yudiawan 
MM menjelaskan bahwa untuk sejauh ini Dinkas Ciamis 
belum melakukan penelitian lebih jauh mengenai 
kelelawar yang di Ciamis. “Paling kalau penelitian 
Virus Corona itu ranahnya ada di Badan Litbangkes. 
Masalahnya harus ada sequential memakai Polymerase 
Chain Reaction (PCR). “Jadi di Ciamis belum ada 
penelitian. Baru SOP (standar operasional prosedur, 
Red) rujukan ke Litbangkes saja, “ jelasnya. (isr)

TEWASKAN: Penjual alkohol 96 persen menewaskan 8 orang warga Tasikmalaya. Akibatnya penjual alkohol itu terancam dengan hukuman seumur 
hidup. Kini AN penjual alkohol itu sudah mendekam di balik jeurji besi Polres Tasikmalaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
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Emil Memandang sebagai 
Silaturahmi Biasa 

BANDUNG - Gubernur Jawa 
Barat, Ridwan Kamil menilai, 
kunjungan Gubernur DKI Ja-
karta Anies Baswedan ke Pon-
dok Pesantren Miftahul Huda 
milik keluarga Wakil Gubernur 
Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum 
tidak perlu dihubung-hubung-
kan dengan politik persiapan 
Pilpres 2024.

“Kalau politik kan membuka 
komunikasi, karena suka ada 

kejutan-kejutan di akhir proses. 
Kalau kita mengaca pada tahun 
2019 siapa yang menduga Pak 
Ma’ruf Amin dicalonkan atau 
Pak Sandiaga Uno dicalonkan,” 
kata Emil sapaan akrabnya di 
Bandung, Jumat (7/2).

Menurut Emil, bicara Pilpres 
saat ini dinilai terlalu dini 
seperti halnya kunjungan 
Anies. Terlebih, politik Pilpres 
di Indonesia selalu memberi 
kejutan di akhir.

“Ini menunjukan politik itu 
bukan matematika tidak bi-
sa dihitung jauh-jauh hari. 

Tapi kalau komunikasi itu 
harus dibangun saya kira itu 
baik,” katanya.

Kendati begitu, Emil meng-
apresiasi sambutan positif 
keluarga besar Pondok Pesan-
tren Miftahul Huda yang me-
nerima kedatangan orang nomor 
satu di Jakarta itu.

Emil mengaku, pihaknya tidak 
keberatan jika Wagub Jabar (Uu 
Ruzhanul Ulum) turut serta 
mendampingi. Sebab, sudah 
sewajarnya jika kedatangan 
tamu harus disambut.

“Saya kira begini, Pak Uu itu 

latar belakangnya santri di Mif-
tahul Huda dan keluarganya. 
Jadi kalau ada tamu, ya wajar 
menyambut sebagai tuan ru-
mah,” cetusnya.

Emil menegaskan, kapasitas 
Uu di sana sebagai keluarga 
besar dari Miftahul Huda tidak 
perlu ditafsirkan dalam ka-
pasitas lain-lain terutama 
urusan politik.

“Dan saya kira dalam kondi-
si hari ini siapapun yang ingin 
bersilaturahmi ya harus dite-
rima karena syariat siapa yang 
bertamu harus kita hormati. 

Jadi kalau saya pun melakukan 
hal yang sama ke tempat lain 
juga harapannya disambut 
dengan baik,” terangnya.

Untuk diketahui, sebelum 
mengunjungi Pondok Pe-
santren Miftahul Huda, se-
belumnya Anies juga meng-
unjungi Pondok Pesantrren 
Cipasung. Dalam kesempa-
tan itu, Pimpinan Ponpes 
Cipasung bersama keluarga 
pesantren KH. Abun Buny-
amin Ruhiat menyambut 
orang nomor satu di DKI 
Jakarta tersebut. (mg1/drx)

Pemerintah Didesak 
Cegah CPNS Intoleran

JAKARTA– Pemerintah didesak untuk lebih 
memperketat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS) 2020 yang sedang berlangsung. Ini untuk 
menyaring calon abdi negara yang pro paham 
radikal dan intoleran.

Desakan itu disuarakan oleh Wakil Ketua Komisi II 
DPR RI Yaqut Cholil Qoumas, tujuannya sebagai 
bagian dari antisipasi terhadap proses seleksi agar 
tidak kecolongan tersusupi CPNS yang intoleran dan 
berpaham radikal.

“Lebih bahaya lagi kalau sudah terafiliasi dengan 
organisasi radikal,” kata Yaqut, Jumat (7/2).

Menurut dia, kalau perlu dilakukan deteksi dini atau 
“screening” terhadap CPNS yang sudah lolos tes tahap 
pertama sebelum mengikuti tes selanjutnya karena 
banyak kasus dugaan ASN yang terpapar paham 
radikal belakangan ini.

“Harus ada langkah preventif. Tidak cukup, misalnya, 
dengan menandatangani pernyataan mengakui 
Pancasila dan NKRI saja. Sudah banyak contoh, PNS 
atau Aparatur Sipil Negara (ASN) terpapar radikalisme. 
Perlu ada peraturan pemerintah yang mengatur soal 
ini,” kata Ketua DPP PKB ini.

Mengutip survei Alvara Research Center, Gus Yaqut 
mengatakan, banyak PNS tidak setuju dengan 
ideologi Pancasila, namun setuju dengan ideologi 
Islam. “Bahkan, tak sedikit PNS yang setuju dengan 
model khilafah sebagai bentuk negara, daripada 
NKRI,” katanya.

Lebih lanjut, Gus Yaqut, mengakui mayoritas PNS 
masih memilih Pancasila dan NKRI, namun ini 
potensi yang tidak bisa dianggap sepele. Karena itu, 
harus ada antisipasi dengan menerapkan sistem 
seleksi yang jelas. Belum lagi bicara kalangan yang 
terpapar lewat kajian-kajian keagamaan di lingkung-
annya bekerja

“Potensi radikalisme dan toleransi ini terjadi pada 
aparatur negara. Ini berbahaya,” tegasnya.

Diketahui, Survei Alvara membeberkan hasil 
sebanyak 19,4 persen PNS lebih memilih ideologi 
lain, yakni Islam dibandingkan dengan Pancasila 
dan sebanyak 22,2 persen setuju dengan konsep 
khilafah. (jpc/drx)

ISTIMEWA

HARUS TEGAS: Yaqut Cholil Qoumas meminta pemerintah untuk 
memperketat tes calon PNS, agar tidak kecolongan lagi dari radikalisme.

JAKARTA- Memasuki tahap-
an awal Pilkada Serentak 2020, 
Bawaslu mengingatkan agar 
peserta menyiapkan diri da-
lam melaporkan dana kam-
panye. Menurutnya, jika ter-
lambat melewati waktu yang 
ditentukan, sanksinya bisa 
sampai diskualifikasi.

Ketua Bawaslu RI, Abhan 
meminta pasangan calon di 
270 daerah di Indonesia yang 
melaksanakan pilkada bisa 
menggunakan dana kampa-
nye secara transparan dan 
akuntabel. 

Abhan menegaskan, hal 
tersebut diamanatkan dalam 
Pasal 74 Undang-Undang (UU) 
Nomor 10 tahun 2016 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Wali Kota atau biasa di-
sebut UU Pilkada. 

“Soal laporan dana kampa-
nye peserta harus taat dan 
patuh terhadap persoalan 
jadwal. Karena kalau telat 

bisa kami rekomendasikan 
diskualifikasi,” tegas Abhan 
di Jakarta, Rabu (5/2).

Perihal laporan dana kam-
panye, Abhan meminta pe-
serta pemilihan dapat meng-
atur dengan baik mulai pem-
bukaan rekening kampanye 
hingga Laporan Penerimaan 
dan Pengeluaran Dana Kam-
panye (LPPDK). 

Dia mengimbau agar setiap 
prosesnya dapat dilalui den-
gan tahapan yang sesuai. 
“Laporan dana kampanye ini 
adalah bentuk akuntabilitas 
transparansi dari peserta pe-
milu, maka tidak bisa main-
main,” jelasnya.

Di sisi lain, Anggota Bawaslu 
Ratna Dewi Pettalolo menje-
laskan, setiap fungsi peng-
awasan dan penanganan yang 
dijalankan Bawaslu perlu 
adanya peran pemerintah. 

Dia ingin pemerintah daerah 
bisa bekerja sama dalam ber-

sinergi dengan peserta pemilu 
dan masyarakat tentang pen-
anganan pelanggaran pilkada 
mendatang. 

“Ini akan menjadi bagian 
penting memastikan peneg-
akan hukum itu adalah proses 
penanganan pelanggaran 
Membuktikan yang dilakukan 
terbukti atau tidak menyalahi 
ketentuan perundang-un-
dangan,” tambah Dewi.

Sementara itu, Anggota 
Bawaslu Mochammad Afi-
fuddin meminta jajaran peng-
awas pemilu meningkatkan 
kinerja sekaligus mengajak 
masyarakat menjadi pengawas 
partisipatif. Berdasarkan 
pengalaman lalu, dia meny-
impulkan, hasil laporan pe-
langgaran pilkada merupakan 
kerja pengawasan partisipa-
tif masyarakat.

Afif menjelaskan, hal ter-
sebut dapat diukur dari 
temuan dan laporan pada 

pilkada 2018 dan pemilu 2019. 
Pada pilkada 2018 terdapat 
5.814 temuan dan 2.566 lapo-
ran. Sementara pada pemilu 
2019 terdapat 18.995 temu-
an dan 4.500 laporan. Jika 
temuan lebih banyak, maka 
kinerja pengawasan pemilu 
lebih banyak. 

“Jika lebih banyak laporan 
maka lebih banyak pengawa-
san dilakukan oleh masyara-
kat. Dari dua uraian tersebut, 
jumlah temuan lebih banyak 
dari laporan artinya kinerja 
pengawas lebih tinggi dari 
pengawasan masyarakat,” 
terang Afif.

Dia menerangkan, tingginya 
keterlibatan masyarakat pada 
level 81 persen itu, terletak 
pada keterlibatan masyarakat 
sebagai pemilih. “Perlu dilaku-
kan upaya tertentu untuk 
meningkatkan peran peng-
awasan masyarakat,” pung-
kasnya. (fin/drx)

Lambat Lapor Dana Kampanye, Bisa Diskualifikasi

ISTIMEWA

BERIKAN PENJELASAN: Ketua Bawaslu RI, Abhan meminta pasangan calon di Pilkada agar menyiapkan laporan dana kampanye, jika lambat sanksinya didiskualifikasi.

Anies Safari Pesantren
ISTIMEWA

DISAMBUT HANGAT: Keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda saat menyambut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Turut hadir Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum dalam pertemuan tersebut. 

TASIKMALAYA – Sekreta-
ris DPD Partai Demokrat 
Jabar Wawan Setiawan 
melakukan monitoring pe-
laksanaan penjaringan se-
leksi Administrasi Bakal 
Calon (Balon) untuk Bupa-
ti Tasikmalaya.

Dia mengatakan, untuk 
penjaringan pihaknya akan 
mengutamakan kader partai 
untuk maju menjadi calon 
kepala daerah. Hal ini dilaku-
kan agar roda partai terus 
berjalan.

Salah satu persyaratan untuk 
calon kepala daerah yang di-
usung Partai Demokrat yaitu 
memiliki Elektabilitas & Ak-
sebilitas tinggi berdasarkan 
hasil dari lembaga survey yang 

sudah ditetapkan .
Selain itu, seluruh vakal ca-

lon dari Partai Demokrat ha-
rus menyerahkan konserp 
strategi pemenangan dalam 
Pilkada nanti. Termasuk ren-
cana kesiapan anggaran.

‘’Yang tak kalah penting 
yaitu memiliki sikap loyalitas 
yang tinggi terhadap partai 
dan bersedia menandatang-
ani Surat Tunduk dan Patuh 
kepada Partai Demokrat yang 
ditandatangani di atas Mate-
rai ,’’kata Wawan .  

Lebih lanjut, dia mengatakan, 
menjelang perhelatan Pilka-
da tahun ini, tingkat keper-
cayaan masyarakat terhadap 
partai semakin baik.

Hal ini, dibuktikan dengan 

banyaknya balon di beber-
apa daerah yang menyeleng-
garakan Pilkada di wilayah 
Jabar. Bahkan di Kabupaten 
Tasikmalaya sudah ada tujuh 
orang yang mengembalikan 
formulir.

Wawan menambahkan, 
kepada para balon yang be-
rasal dari luar Partai, pi-
haknya menawarkan untuk 
menjadi kader partai. Hal 
ini dilakukan sesuai dengan 
instruksi dari DPP.

‘’Karena kita diintruksikan 
kader partai yang maju, ma-
kanya jika ada balon yang 
berasal dari luar harus mau 
menjadi anggota partai, dan 
Alhamdulillah rata-trata ba-
nyak yang bersedia,’’.(yan)

Usung Calon Kepala 
Daerah dari Kader Partai

ISTIMEWA

LAKUKAN SELEKSI. Jajaran petinggi Partai Demokrat Jabar sedang memberikan pembekalan kepada Bakal Calon Kepala Daerah.



CIBIRU - Pemerintah 
Kota (Pemkot) Bandung 
terus mengoptimalisasi 
lahan di daerah perbukitan 
di kawasan timur. Di ka-
wasan Mbah Garut, Kelu-
rahan Cisurupan, Keca-
matan Cibiru, Pemkot 
Bandung menanam 2.500 
pohon. Lahan milik Pem-
kot Bandung seluas 4 hek-
tar kini ditumbuhi dengan 
tanaman besar dan pro-
duktif.

Wakil Wali Kota Bandung, 
Yana Mulyana menyatakan, 
penanaman pohon di area 
perbukitan ini menjadi 
investasi besar dalam me-
reduksi banjir. Yakni me-
nyediakan resapan air yang 
lebih banyak di area hulu 
sehingga diharapkan mam-
pu mengurangi debit air 
turun hilir. 

“Intinya kita menghijau-
kan wilayah ini. Mudah-
mudahan ini bisa mengu-
rangi dampak. Karena ini 
memperbanyak penyerapan 
air di hulu sehingga ke hi-
lir semakin sedikit air yang 
mengalir,” ucap Yana usai 
penanaman pohon di ka-
wasan Mbah Garut, Kelu-
rahan Cisurupan, Keca-
matan Cibiru, Jumat (7/2).
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LANJUTKAN PEMBANGUNAN: Wali Kota Bandung Oded M. Danial ketika memberikan pendapatnya dalam pengesahan APBD 2020 dihadapan anggota DPRD Kota Bandung pada Sidang Paripurna yang dilaksanaan belum lama ini.

ISTIMEWA

PERHATIKAN RESAPAN AIR: Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana memberikan sambutan pada kegiatan penanaman pohon di Cibiru.

ISTIMEWA

BERDESAKAN: Kondisi sel tahanan yang over kapasitas 
bisa jadi pemicu perselisihan antar napi.

ISTIMEWA

BERSINERGI: Pimpinan DPRD Jabar bersama Gubernur 
bertemu dalam acara Kopdar membahan kebencanaan.

ISTIMEWA

MEMPERBAIKI: Asbes masih menjadi pihan warga untuk menjadi atap rumah karena harga muarah.

Kawasan Resapan Air Kembali Dihijaukan

     Baca Kawasan... Hal 10

     Baca Larang... Hal 10

Putusan Banding 
Wali Kota Bandung 
Dikabulkan PTUN Jakarta

BANDUNG - Kuasa Hukum 
Wali  Kota Bandung, 

Bambang Suhari menyata-
kan pihaknya telah meme-
nangkan upaya banding di 
Pengadilan Tata Usaha Ne-
gara (PTUN) Jakarta ter-
hadap gugatan yang diaju-
kan oleh Benny Bachtiar 
perihal jabatan Sekretaris 

Daerah (Sekda) Kota 
Bandung.

Hasil banding dari PTUN 
Jakarta tersebut diambil 
melalui rapat permusyawa-
ratan majelis hakim yang 
dipimpin oleh hakim ketua 
Sulistyo, S.H., M.Hum 

dengan hakim anggota Dr. 
Dani Elpah, S.H., M.H. dan 
Dr. Disiplin F. Manao, S.H., 
M.H., lalu dituangkan dalam 
surat putusan bernomor 
333/B/2019/PT.TUN.JKT 
tertanggal 27 Januari 2020.

“Kita terima salinan resmi 

pemberitahuan ini dari 
Pengadilan Tata Usaha Ne-
gara Bandung ini tertanggal 
3 februari 2020. Untuk sela-
njutnya kami monitor terus 
terhadap kelanjutan perka-
ra ini,” ucap Bambang di 
Balai Kota Bandung, Jalan 

Wastukancana, Jumat (7/2).
Dalam putusannya PTUN 

Jakarta menerima permo-
honan banding dari Wali 
Kota Bandung, kemudian 
di poin berikutnya menya-
takan membatalkan putusan 
PTUN Bandung dengna no-

mor 58/G/2019/PTUN.BDG 
tertanggal 1 Oktober 2019.

Selain itu, PTUN Jakarta 
juga menyatakan gugatan 
terbanding atau penggugat, 
yakni dari Benny Bachtiar 
tidak diterima. 

Gugatan Benny Kadaluarsa

     Baca Gugatan... Hal 10

BAWET - Kota Bandung 
merupakan satu-satunya 
kota di Indonesia yang me-
larang penggunaan asbes 
sebagai bahan bangunan 
gedung. 

Hal ini disampaikan oleh 
Campaign Coordinator Eli-
mination of Asbestos Related 
Disease, Philip Hazelton saat 
bertemu Wakil Wali Kota 
Bandung, Yana Mulyana di 
Balai Kota Bandung, Jumat 
(6/2).

Philip mengatakan, sikap 
tegas tersebut merupakan 
bukti komiten Pemerintah 
Kota (Pemkot) Bandung ter-
hadap upaya melindungi 
kesehatan masyarakatnya 
di masa depan. Larangan 
penggunaan asbes diatur 

dalam Peraturan Daerah 
(Perda) No. 14 Tahun 2018 
tentang Bangunan Gedung.

Mengapresiasi kebijakan 
Pemkot Bandung yang se-
cara regulatif melarang peng-
gunaan asbes, lanjut Philip, 
Asbestos Safety and Eradica-
tion Agency memberikan 
penghargaan. Asbestos Sa-
fety and Eradication Agency 
merupakan bagian dari 
Australian People for Health, 
Education and Development 
Abroad (APHEDA) atau yang 
lebih dikenal dengan Union 
Aid Abroad. Agensi tersebut 
bergerak untuk memberikan 
edukasi kepada publik di 
dunia tentang bahaya peng-
gunaan asbes.

Larang Penggunaan 
Asbes untuk Atap Rumah

KRIMINAL

PEMERINTAHAN

Kepala Dibenturkan, 
Gilang Tewas di Dalam Sel 

BANDUNG  - Seorang narapidana (napi) bernama 
Gilang Romadhoni dikabarkan tewas di dalam sel 
tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA 
Banceuy Kota Bandung Jawa Barat. Diduga kuat dia 
dianiaya oleh sesama napi. 

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) 
Kementrian Hukum dan Ham (Kemenkumham) 
Kanwil Jawa Barat, Abdul Aries menjelaskan, 
pertikaian tersebut terjadi pada Rabu 6 Februari 
2020 oleh pelaku Muhammat Robi di Blok Cell. 

Dewan Setuju Anggaran 
Penanggulangan Bencana

KBB – kalangan dewan mendukung penuh 
penambahan anggaran untuk penanggulangan 
bencana alam di Jawa Barat.

Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat 
mengatakan, program yang digagas Gubernur 
Jabar Resilience Culture Province (JRCP) 
sangat baik.

Program itu, bertujuan menanamkan budaya 
pengurangan risiko bencana serta 
meningkatkan ketangguhan pemerintah 
provinsi, kabupaten/kota untuk warga Jabar.

     Baca Kepala... Hal 10

     Baca Dewan... Hal 10



Yana mengungkapkan, 14 
jenis tanaman buah-buahan 
juga sengaja dipilih agar 
bisa memberikan manfaat 
bagi masyarakat sekitar. Se-
hingga, keberadaan pohon 
ini tidak hanya menjadi lo-
kasi RTH semata, melainkan 
bisa tumbuh dan memberi-
kan hasil lebih produktif.

“Mudah-mudahan di wi-
layah ini dengan pohon pohon 
yang produktif, durian, mang-
ga dan lainnya ini mungkin 
bagi masyarakat kan ini tana-
man produktif kita kembalikan 
ke masyarakat,” cetusnya.

Untuk itu, Yana meminta 
kepada aparat kewilayahan 
untuk menginventarisir lahan 
milik pemerintah yang masih 
‘nganggur’. Nantinya lahan 
tersebut akan dioptimalkan 
fungsinya tidak hanya seba-
gai RTH saja.

“Insyaallah saya lagi men-
data, kita coba tanah milik 
Pemkot untuk dimanfaatkan. 
Selain menjadi RTH fungsi-
nya semakin bertambah,” 
cetusnya.

Lebih lanjut Yana juga men-
gungkapkan, kawasan Cisuru-
pan ini juga akan dikembang-
kan agar memiliki magnet 
wisata. Di antaranya dengan 
membuat track sepeda down-

hill dan cross country.
Menanggapi rencana ini, 

Kepala Dinas Pekerjaan 
Umum (DPU) Kota Bandung, 
Didi Ruswandi menuturkan, 
akan bekerja sama dengan 
komunitas sepeda Gowes 
Baraya Bandung (GBB) untuk 
pembuatan jalur. Bahkan, 
nantinya track downhill dan 
cross country dari Mbah Garut 
ini akan menyambung hing-
ga kawasan Wetland.

“Panjangnya sekitar 2 kilo-
meter. Jadi akan disambung-
kan ke Mbah Celeng dan ke 
Wetland,” ungkap Didi.

Oleh karenanya, guna 
menunjang daya tarik wi-
sata di track downhill per-

tama di Kota Bandung ini, 
maka konsep penanaman 
dirancang sedemikian rupa 
agar lebih menarik. Selain 
itu, rencananya di kawasan 
Mbah Garut ini juga akan 
dibangun kolam pancing dan 
kolam terapi ikan.

“Rencana oleh GBB ini di-
format taman buah, semen-
tara tracknya menyusuri 
perbatasan jadi menyusuri 
blok taman buah. Kemarin 
berkembang di sini ingin ada 
kolam rendam terapi ikan 
dan kolam pancing dan ma-
syarakat itu paling antusias. 
Ini sekarang GBB sedang 
sosialisaai ke Perhutani un-
tuk akses air,” katanya. (yan)

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 as-
bestos. Pada perempuan, 
asbes juga dapat memicu 
kanker ovarium.

Di Australia, 4.000 orang 
meninggal setiap tahunnya 
karena penyakit yang dise-

babkan oleh asbes. Sedang-
kan di Indonesia belum 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 penggunaan 
asbes. Sekarang sudah dras-
tis berkurang. Tapi masih ada 
lima negara di Asia Teng-
gara yang penggunaan as-
besnya sangat tinggi,” katanya.

Penghargaan diberikan 
kepada Kota Bandung ka-
rena Indonesia menjadi 
negara kedua setelah India 
sebagai pengimpor asbes 
terbesar di dunia. Setiap 
tahun, 120.000 ton asbes 
masuk ke Indonesia untuk 

digunakan sebagai mate-
rial bangunan.

Melalui penghargaan ini, 
diharapkan Kota Bandung 
bisa menjadi contoh bagi 
daerah lain di Indoneia un-
tuk melarang penggunaan 
asbes demi alasan kesehatan.

Pada kesempatan itu, Wa-
kil Wali Kota Bandung, 
Yana Mulyana mengatakan, 
Perda tenang Bangunan 
Gedung merupakan upaya 
Pemkot Bandung untuk 
menjaga dan mengendalikan 
pembangunan kota agar 
sejalan dan selaras dengan 
kehidupan manusia dan 
lingkungan.

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.

Untuk penggunaan asbes 
di masyarakat umum, Yana 
mengakui, masih kesulitan 
untuk melakukan pengawa-
san. Selain mudah didapat, 
harga asbes pun relatif murah.

Upaya yang bisa dilakukan 
adalah, dengan memberikan 
edukasi kepada masyatakat 
tentang bahaya penggu-
naan asbes. Apalagi saat ini 
sudah banyak material lain 
sebagai alternatif peng-
ganti asbes dengan kualitas 
dan harga yang hampir 
sama. (yan)

Saat kejadian korban langs-
ung dievakuasi ke Unit Gawat 
Darurat(UGD) Rumah Sakit 
Sartika Asih. Namun, nyawa-
nya tidak tertolong akibat 
sejumlah luka.

“Ya meninggal, tapi bukan 
ditusuk. Tapi dipukul dan 
dibenturin kepalanya. Peng-
aniayaan Tersebut dilakukan 

dengan cara memukul korban 
berulang kali dengan meng-
gunakan tangan,” ujar Abdul 
saat dikonfirmasi kepada 
wartawan, Jumat, (7/2).

Saat ini, pelaku diserahkan 
kepada aparat kepolisian un-
tuk ditindaklanjuti. “Pelaku 
dimankan dan dibawa ke 
ruang Komandan Jaga Lapas 
Kelas IIA Banceuy Bandung 
untuk dilakukan introgasi,” 
katanya.

Abdul menu-
turkan, pihak Lapas sudah 
menghubungi pihak keluarga 
dan memerintahkan perwa-
kilan pejabat untuk menda-
tangi rumah duka dan mem-
berikan uang santunan. 

“Dan Alhamdulillah pihak 
keluarga menerima. Segala 
proses di rumah sakit sampai 
dengan pemakaman disele-
saikan dan diurus oleh pihak 
Lapas,” tukas Abdul. (win/yan)

Menurutnya, sebagaian wi-
layah Jabar dihadapkan dengan 
berbagai bencana seperti 
banjir dan longsor yang ter-
jadi di Kabupaten Bogor dan 
Kabupaten Bekasi.

‘’Jadi kami pasti akan dukung 
program JRCP itu,’’tutur Tau-
fik pada Komunikasi 
Pembangunan Daerah (Kop-

dar) Gubernur Jabar bersama 
Pimpinan, DPRD Jabar ber-
serta ketua fraksi di The Green 
Forest Resort, Kab. Bandung 
Barat, Kamis (6/2).

Untuk itu, dewan akan 
mensuport dengan mewu-
judkan dalam sisi pengang-
garan penanggulanan ben-
cana sejauh anggaran tersebut 
untuk kepentingan rakyat.

Hal senada diungkapkan 
oleh Anggota Komisi IV DPRD 

Jabar Daddy Ro-
hanady. Pihaknya akan mendo-
rong anggaran program ter-
sebut sepanjang argumen yang 
disampaikan realistis dan 
argumentatif.

“Dewan akan mendorong 
anggaran yang diminta sepan-
jang argumentasi yang disam-
paikan oleh TAPD dan OPD 
yang terkait dianggap realistis 
dan sangat argumentatif”kata 
Daddy. (hum/yan)

Kemudian menghukum 
terbanding atau penggu-
gat untuk membayar biaya 
perkara dalam peradilan 
tingkat pertama dan da-
lam peradilan tingkat 
banding.

“Dalam PTUN setiap 
keputusan pejabat tata 
usaha negara dianggap 
benar, karena proses pe-
netapan keputusan ini 
pasti telah melalui pro-
sedur dan mekanisme 

yang benar,” ujarnya.
Sebagai bahan per-

timbangannya, majelis 
hakim menyatakan bahwa 
gugatan yang dilayangkan 
oleh Benny Bachtiar telah 
melewati batas waktu 
pengajuan keberatan. 

Sehingga pengajuan 
upaya administratif ber-
upa keberatan yang di-
ajukan oleh Benny Bach-
tiar cacat yuridis atau 
merupakan suatu per-
buatan melawan hukum, 
sehingga tidak dapat di-
gunakan sebagai sarana 

untuk menjustifikasi per-
buatan selanjutnya.

Aturan mengenai peng-
ajuan keberatan ini ter-
tera dalam Pasal 77 ayat 
1 Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2014 Tentang 
Administrasi Pemerinta-
han. Ayat tersebut ber-
bunyi bahwa keputusan 
dapat diajukan keberatan 
dalam waktu paling lama 
21 (dua puluh satu) hari 
kerja sejak diumumkan-
nya Keputusan tersebut 
oleh Badan dan/atau Pe-
jabat Pemerintahan.

“Alasannya adalah Peng-
adilan Tinggi Jakarta be-
lum masuk pada pokok 
perkara namun hakim 
Pengadilan Tinggi Jakar-
ta memberikan per-
timbangan hukum bahwa 
gugatan Pak Benny telah 
kadaluarsa, yakni telah 
habis masa waktunya 
yaitu 21 hari kerja sejak 
putusan pejabat tata 
usaha negara terbit,” be-
bernya.

Seperti diketahui surat 
Keputusan Wali Kota no-
m o r  8 2 1 . 2 / Ke p. 2 4 5 -

Ada Kolam Pancing dan Terapi Ikan

Masih Kesulitan untuk Awasi Warga

Langsung Diproses Hukum Kembali

Sepanjang Argumen Realistis

Seharusnya Ajukan Gugatan Dalam 21 Hari
METROPOLITANSABTU
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BKPP/2019 perihal pem-
berhentian Ema Sumarna 
sebagai Kepala Badan 
Pengelola Pendapatan 
Daerah (BPPD) Kota 
Bandung lalu sekaligus 
diangkat menjadi Sekda 
Kota Bandung terbit pa-
da 21 Maret 2019. Kemu-
dian Ema Sumarna dilan-
t ik  oleh Wali  Kota 

Bandung, Oded M. Da-
nial pada keesokan hari-
nya yakni 22 Maret 2019.

Sementara itu dari fak-
ta hukum yang terkumpul 
di PTUN diketahui bahwa 
Benny Bachtiar baru 
mengajukan upaya kebe-
ratan pada 15 Mei 2019 
dan diterima oleh wali 
kota selaku tergugat dua 

hari kemudian pada 17 
Mei 2019. 

“Dilantik dan dibacakan 
SK-nya mengandung mak-
na itu adalah diumumkan. 
Sehingga setelah pengu-
muman itu batas waktu 
keberatan dapat dilakukan 
paling lambat 21 hari 
kerja sejak keputusan itu 
terbit,” katanya. (yan).

BANDUNG – Penanganan 
kasus Sunda Empire sejauh 
ini belum menemukan 
bukti unsur pidana. Bahkan, 
penyidik Polda Jawa Barat 
memastikan tidak ada un-
sur penipuan yang dilaku-
kan Sunda Empire. 

Kepala Bidang Humas 
Polda Jabar Komisaris Be-
sar Saptono Erlangga me-
nyebutkan,  para petinggi 
tidak memungut uang 
dari petinggi kelompok 
tersebut yang sudah dite-
tapkan tersangka.

“Tidak ada penipuan,” 

kata Saptono lewat pesan 
singkat kepada waratwan, 
Jumat (7/2).

Dia mengatakan, berda-
sarkan hasil pemeriksaan, 
para pengikut Sunda Em-
pire bersedia gabung ka-
rena tergiur dengan adanya 
deposito sejumlah US$500 
juta yang diklaim berada 
di Bank Swiss.

“Para anggota Sunda Em-
pire tergiur dengan apa 
yang disampaikan Nasri 
Bank yang mengaku mem-
punyai deposito dan me-
reka berharap bisa menda-

patkan dana tersebut,” 
ujarnya.

Untuk bisa mencairkan 
deposito tersebut, lanjut 
Saptono, harus membuat 
kegiatan yang bantu ma-
syarakat. Untuk mewujud-
kan kegiatan tersebut di-
buatlah Sunda Empire.

Sebelumnya, Adapun 
ketiga tersangka tersebut 
yakni Nasri Bank sebagai 
Perdana Menteri, Raden 
Ratna sebagai Kaisar dan 
Ki Ageng Rangga selaku 
Sekretaris Jenderal.

Ketiganya disangkakan 

Pasal 14 dan 15 UU nomor 
1 tahun 1946 dengan an-
caman hukuman setinggi-
tingginya 10 tahun bui.

Hasil pemeriksaan yang 
dilakukan penyidik, dite-
mukan sejumlah barang 
bukti yang mengindikasi-
kan kelompok Sunda Em-
pire terencana.

Barang bukti tersebut an-
tara lain satu lembar silsilah 
kerajaan Sunda Empire, 
surat pernyataan Sunda 
Empire, hingga selembar 
pengambilan sumpah Sun-
da Empire. (bbs/yan).

BANDUNG - Para pemain 
film Milea: Suara dari Di-
lan, Iqbaal Ramadhan (Di-
lan) dan Vanesha Pres-
cilla (Milea) mendatangi 
rumah dinas Gubernur 
Jawa Barat Ridwan Kamil, 
Jumat (7/2/2020). Keda-
tangan Iqbaal dan Vanesha 
untuk mempromosikan 
film terbaru mereka.

Selain Iqbaal dan Vanesha, 
turut hadir sutradara film 
Fajar Bustomi dan produ-
ser dari Max Pictures Ody 
Mulya. Sementara Ridwan 
Kamil turut didampingi 
istri Atalya Praratya me-
nyambut kedatangan para 
pemain dan kru film Milea 
di taman belakang rumah 
dinas.

Fajar mengatakan, kun-
jungan mereka ke Gedung 
Pakuan untuk mengundang 
gubernur menonton pre-
miere film Milea: Suara 
dari Dilan.

“Jadi film ini diangkat 
dari buku terakhir (trilogi 
Dilan) yang diangkat ke 
film pada Kamis, 13 Fe-
bruari 2020 nanti. Kami 
mau memutarkan film-
filmnya di seluruh Indo-
nesia,” kata Fajar.

Sebelumnya, kisah tentang 
Dilan diangkat dalam film 
Dilan 1990 dan Dilan 1991. 
Seluruh kisah Dilan dia-
dopsi dari novel karya 
Pidi Baiq.

Untuk mempromosikan 
film ketiga ini, Fajar men-
gatakan akan menggelar 
Hari Milea bertepatan 
dengan pemutaran per-
dana film.

“Tahun lalu kita bikin 
Hari Dilan, dan tahun ini 
bikin Hari Milea. Melihat 
respons masyarakat, jadi 
pada 13 Februari nanti saat 
pemutaran serentak seka-
ligus kita tetapkan sebagai 
Hari Milea,” ucapnya.

Untuk memeriahkan 
acara tersebut, Ridwan 
Kamil bersama istri Atalya 
Praratya turut diundang.

“Kita undang Kang Emil 
dan ibu untuk ikut nonton. 
Buat saya pribadi, sukses-
nya film kita sebelumnya 
banyak support dari Kang 
Emil,” ujar Fajar.

Dalam gala premiere film 
Milea nanti, panitia beren-
cana menggelar acara di 
Bandung. Mulai dari kon-
voi berkeliling Bandung 
hingga nonton bersama.

“Ini dilakukan sebagai 
bentuk rasa terima kasih 
kami menggelar premiere 
di Bandung. Rencananya 
mulai dari jam 11 siang,” 
tuturnya.

Sementara itu, produser 
film Milea: Suara dari Di-
lan, Ody Mulya menutur-
kan, antusias penonton 
sangat menantikan kisah 
cinta drama remaja berla-

tar awal 90-an tersebut.
Dia berharap pada hari 

pembukaan atau opening 
day, film dengan bintang 
Iqbaal Ramadhan dan Va-
nesha Prescilla itu bisa 
diputar di lebih dari 1000 
layar.

“Tayang Insya Allah se-
ribu layar,” ucapnya.

Berdasarkan hasil review 
yang dilakukan oleh salah 
satu televisi swasta, Ody 
menuturkan, film Milea 
dinilai yang terbaik diban-
dingkan dua film sebelum-
nya.

“Dari tiga film yang dise-
lesaikan ini yang paling 
baik. Semoga ini jadi doa 
dan memecahkan rekor,” 
ucapnya.

Secara terpisah, Gubernur 
Jabar Ridwan Kamil menga-
presiasi keberhasilan film 
Dilan 1990 dan Dilan 1991 
yang menembus 11 juta 
penonton.

“Sikap saya sama, yaitu 
mendukung kebangkitan 
film Indonesia. Ternyata 
dalam dua film bisa tembus 
11 juta. Semoga yang ini 
memecahkan rekor juga,” 
ucapnya.

Emil pun berencana un-
tuk menyaksikan premie-
re film Milea.

“Mudah-mudahan, kalau 
enggak ada halangan sama 
Bu Cinta hadir,” tuturnya. 
(bbs/yan)

Tidak Ada Unsur Penipuan 
yang Dilakukan Sunda Empire

Undang Kang Emil dan Cinta 
Nonton Film Suara dari Dilan

ISTIMEWA

DALAMI KASUS: Kabid Humas Polda Jabar Komisaris Besar (Kombes) Pol. Saptono Erlangga memberikan keterangan terkait penahanan 
para petinggi Sunda Empire yang berlangsung belum lama ini.

ISTIMEWA

MENGULANG SUKSES: Gubernur Jabar Ridwan Kamil berbincang dan ngobrol santai dengan kru 
film Suara Dilan yang filmnya akan segera diputar.
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Antisipasi Bank Emok, 
DPRD Segera Bentuk Perda 

SOREANG – Untuk menganti
sipasi dan larangan praktir 
rentenir yang dikeluhakan 
masyarakat, Dewan Perwa
kilan Rakyat Derah  (DPRD) 
Kabupaten Bandung tengah 
mengkaji dan mematangkan 
larangan tersebut dengan 
menuangkan dalam bentuk 
Peraturan Daerah (Perda).

Ketua DPRD Kabupaten 
Bandung H.Sugianto menga
takan, pihaknya akan mengam
bil langkah kongkrit dalam 
menangani keresahan masya
rakat terkait maraknya prak

tik rentenir atau Bank emok. 
”Untuk membedah fenome
na renternir yang berkedok 
bank emok, kami di dewan 
sudah melakukan rapat ko
ordinasi (rakor) dengan sta
keholder terkait. Termasuk 
dengan  pihak Polresta 
Bandung,” kata Sugianto saat 
ditemui disela acara Mus
rembang di Kecamatan Ku
tawaringin, Kamis (6/2).

Sugianto menjelaskan, 
Perda anti rentenir rencana
nya akan diterbitkan tahun 
ini. Dengan adanya regulasi 
tersebut diharapkan, selain 
melindungi masyarakat juga 
bisa mengeliminir praktik 
rentenir di wilayah Kabupaten 

Bandung. Sesuai hasil rakor, 
sebelum Perda tersebut lahir, 
pihaknya akan meminta ke
pada Bupati Bandung agar 
segera mengeluarkan Surat 
Edaran (SE)  untuk melarang 
masyarakatnya terlibat ke
giatan rentenir atau bank 
emok. 

”Tidak ada kata terlambat 
untuk membasmi praktik 
renternir, saat ini untuk feno
mena bank emok selain so
lusi juga regulasi,” jelasnya.

Sugianto menerangkan, un
tuk solusi bank emok bisa 
dengan pemberdayaan Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDES), 
ekonomi kerakyatan dan ke
giatan usaha pariwisata. Selain 

itu, di Dinas sosial ada Kelom
pok usaha Bersama (Kube), 
serta bantuan sosial lainnya 
yang bertujuan membantu 
masyarakat miskin, baik segi 
pangan, kesehatan dan pen
didikannya. Sehingga, lanjut
nya, apabila melihat program 
pemerintah, tidak perlu mun
cul fenomena bank emok, 
namun untuk mengatasi ren
tenir semua pihak, termasuk 
seluruh Perangkat Daerah 
(PD) harus terlibat. 

”Hilangkan   ego sektoral, 
lakukan gerakan masif dan 
terstruktur. Gerakan yang 
masif dan terstruktur itu bu
kan di politik saja, tetapi dalam 
menghadapi bank emok pun 

harus melakukan hal yang 
sama,” terangnya.

Dia berharap, Dinas Kope
rasi Kabupaten Bandung untuk 
menangkap peluang yang ada 
di Lembaga Penyaluran Dana 
Bergulir (LPDB) Koperasi, 
Usaha Mikro, Kecil dan Men
engah. Selain itu, masyarakat 
harus diedukasi agar dana 
pinjaman tidak digunakan  ke
butuhan yang komsumtif, te
tapi untuk modal usaha. 

”Berikan pemahaman, sebab 
edukasi itu penting. Selain men
goptimalkan BUMDES, eko
nomi kerakyatan. Koperasi 
serta penyaluran bantuan dana 
yang sesuai aturan dan tepat 
sasaran,” pungkasnya.(yul/rus)

ISTIMEWA

BENTUK PERDA: Ketua DPRD Kabupaten Bandung mengimbau 
masyarakat untuk tidak terlibat dengan pinjaman yang ditawarkan 
rentenir atau bank emok, larangan rentenir akan  dituangkan pada Perda.

Masyarakat Dilarang 
Terlibat Rentenir

DAYEUHKOLOT – Puluhan 
Ribu peserta Calon Pegawai 
Negeri Sipil (CPNS) seJawa 
Barat, akan mengikuti se
leksi kompetensi dasar (SKD). 
di Convention Hall Telkom 
University Bandung. Test 
CPNS Formasi 2019 akan ter
bagi dua tempat, tanggal 617 
berlangsung di Telkom Uni
versity Convention Hall dan 
untuk tanggal 2026 di GSG 
TelU.

Rektor Telkom University, 
Dr. Adiwijaya mengatakan, 
selama persiapan berbagai 
fasilitas pendukung telah 
disediakan Telkom Univer
sity. Untuk memberikan 
kenyaman dan keamanan 

kepada para peserta, pi
haknya bekerjasama dengan 
tim dari KLite dan Zora 
(KLZ), untuk memanfaatan 
ICT dengan menyebar pu
luhan CCTV yang bisa diak
ses secara online, serta 
pengamanan selama tes 
berlangsung.

”Alhamdulillah tahun ini, 
TelU kembali dipercaya 
untuk pagelaran tes CPNS 
dengan jumlah 11 kabupaten. 
Oleh karena itu, kami terus 
berusaha memberikan fasi
litas yang terbaik agar para 
peserta bisa mengikuti tes 
dengan nyaman dan mem
buahkan hasil yang sesuai 
dengan impian para peser

ta,” kata Adiwijaya saat di
temui di Telkom university, 
Jumat (7/2).

Sementara Wakil Rektor 2 
Telkom University Rina Pa
saribu menjelaskan, tersel
enggaranya SKD CPNS 2019 
di Telkom University, berkat 
adanya kerjasama dengan 
BKN dan Pemerintah Kabu
paten/Kota di Jawa Barat. Hal 
itu, sudah terjalin sejak tahun 
2019 lalu.

” Ini penyelenggaran tahun 
kedua, sebelumnya hanya 
diikuti oleh tiga kabupaten/
kota. Sekarang diikuti 8 Ka
bupaten, kami akan beru
saha terus memberikan 
terbaik. Sehingga, Test CPNS 

berjalan sukses tanpa ada 
kendala,” jelasnya.

Menurut Rina, peserta test 
CPNS berjumlah 70.299 pe
serta yang tergabung dari 11 
Kabupaten/Kota. Dianatanya, 
Kabupaten Purwakarta, Ka
bupaten Cianjur, Kabupaten 
Sumedang, Kabupaten Suka
bumi, Kota Cimahi dan Ka
bupaten Bekasi.

”Peserta test perhari 5000 
peserta dibagi sebanyak 5 
sesi, kecuali hari Jumat 4 sesi 
sebanyak 4000 peserta. Se
dangkan peserta untuk Ka
bupaten Bandung dilaksana
kan secara terpisah di GSG 
Telkom University di laksana
kan pada 2026 Februari 2020,” 

tuturnya.
Rina menjelaskan, penyel

enggaraan test CPNS tersebut 
berlangsung sekitar 90 menit 
secara transparansi. Sehing
ga para peserta dapat langsung 
mengetahui hasil dari usaha
nya di layar monitor yang 
tersedia.

”Selain Bulan Februari, 
kami juga menggelar test 
seleksi kompetensi bidang 
(SKB)  di bulan Maret, dengan 
jumlah peserta diperkirakan 
1/3 dari peserta SKD ini. 
Mudahmudahan upaya ini 
dapat menghasilkan gene
rasigenerasi emas bangsa 
untuk Indonesia Maju,” pung
kasnya. (yul/rus)

Hattrick WTP, Jadi Pelecut 
Tingkatkan Kinerja

SOREANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Jawa 
Barat (Jabar), telah menurunkan timnya untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten 
Bandung Tahun Anggaran 2019.

Bupati Bandung Dadang M. Naser mengimbau 
jajarannya, agar menyikapi kehadiran tim BPK secara 
professional. Menurutnya, pemerintah daerah 
merupakan entitas publik yang harus 
mempertanggungjawabkan kinerja dalam bentuk 
laporan keuangan.

”Kegiatan atau program yang kita lakukan terkait 
dengan keuangan ini, harus taat azas dan taat 
hukum. Tunjukkan konsisten kinerja yang sesuai 
dengan peraturan perundangan, sehingga akan 
menghasilkan sajian laporan keuangan yang tertib, 
ekonomis, efisien, efektif dan transparan,” kata 
Dadang diselasela Entry Meeting BPK RI di Rumah 
Jabatan Bupati , belum lama ini.

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

”Alhamdulillah kita sudah tiga kali berturutturut 
meraih WTP, semoga opini ini dapat terus kita 
pertahankan. Saya mohon respon dari seluruh 
Perangkat Daerah melalui peningkatan kedisiplinan, 
efisiensi terhadap penggunaan anggaran, kreatif dan 
inovatif dalam kinerja yang berdampak pada 
pelayanan publik yang lebih baik,” kata Dadang.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi 
Jabar Arman Syifa mengungkapkan, pemeriksaan 
tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan 
pihaknya. Tim tersebut akan melakukan dua tahap 
pemeriksaan, yaitu interim dan terinci.

“Pemeriksaan LKPD bertujuan untuk memberikan 
opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Di 
dalamnya juga mengandung penilaian kepatuhan 
terhadap peraturan keuangan,” jelasnya.

Arman mengatakan, Opini merupakan simpulan 
dari pemeriksa mengenai tingkat kewajaran 
informasi dalam LKPD, yang didasarkan pada 
beberapa hal. ”Antara lain, Kesesuaian dengan 
Standar Akuntansi Pemerintahan, Kecukupan 
pengungkapan, Keandalan Sistem Pengendalian 
Intern dan Kepatuhan terhadap peraturan 
perundangundangan,” pungkasnya. (yul/rus)

ISTIMEWA

SAMBUT PEMERIKSA: Bupati Bandung Dadang M. Naser 
(tengah) saat menyambut ketua BPK RI Perwakilan Jawa Barat 
Arman Syifa di Rumah Jabatannya di Soreang.

YULLY S YULIANTY/JABAR EKSPRES

SESUAIKAN DATA: Peserta TKD CPNS melakukan ferivikasi data sebelum memasuki area pelaksanaan test di Telkom University Convention Hall.

Puluhan Ribu CPNS Jabar Ikuti TKD

SOREANG – Bupati Bandung 
Dadang M.Naser akhirnya 
angkat bicara mengenai pe
ristiwa pembunuhan beren
cana yang dilakukan belasan 
orang terhadap Edward Sila
ban beberapa waktu lalu . Ia 
mengaku prihatin karena 
peristiwa berdarah itu meny
angkut masalah utang piutang. 

Dadang mengimbau masy
arakat Kabupaten Bandung 
agar lebih bijak jika melaku
kan pinjaman uang ke pero
rang maupun rentenir. Sebab, 
dengan meminjam uang ke 
perorangan atau lembaga 
keuangan yang tidak jelas 
badan hukumnya, justru akan 
menambah kesulitan eko
nomi. 

”Saya turut prihatin. Kejadian 
ini harus jadi pembelajaran 

bagi semua masyarakat. Saya 
imbau warga Kabupaten 
Bandung untuk hindari pinjam 
uang ke rentenir,” kata Dadang 
saat ditemui usai salat jumat 
di Soreang, Jumat (7/2).

Menurutnya, meminjam 
uang ke rentenir selain di
anggap haram sesuai hukum 
islam, juga dinilai bisa mem
bawa malapetaka bagi de
bitur maupun kreditur
nya. ”Terlilit hutang karena 
rentenir ini bisa jadi mala
petaka. Contohnya, eko
nomi keluarga bisa semakin 
hancur karena kesulitan 
membayar hutang dengan 
bunga yang tinggi,” jelasnya.

”Ditagih rentenir bisa bikin 
stres. Bisa berbengkar sama 
keluarga dan ujungujungnya 
bisa saja terjadi pembunuhan 

kepada yang nagih karena 
saking kesalnya. Rentenir ini 
bentuk kejahatan peternakan 
uang. Maka saya imbau ma
syarakat untuk menghindar 
terlibat dengan rentenir,” te
gasnya. 

Dadang mengimbau masya
rakat yang terdesak membu
tuhkan uang agar meminjam 
uang di lembaga yang sudah 
terdaftar di OJK. Pemkab 
Bandung sendiri bahkan su
dah memberikan solusi keu

angan dengan menghadirkan 
BPR Kerta Raharja dan BJB. 

Lebih lanjut Dadang menje
laskan, masyarakat, yang mem
butuhkan pendanaan bisa 
mengajukan pinjaman ke dua 
bank berpelat merah itu. Ter

lebih, kedua bank tersebut 
memiliki sejumlah program 
pinjaman dengan suku bunga 
yang rendah bagi masyarakat.

”Saya juga minta kepada BPR 
Kerta Raharja agar tidak kalah  
bersaing dengan rentenir atau 
bank emok. BPR harus lebih 
proaktif dan jangan memper
sulit persyaratan bagi debitur,” 
tuturnya. 

Bupati mengklaim, bank 
milik Pemkab Bandung ter
sebut sudah menerapkan 
sistem syariah dalam trans
aksi perbankannya. Ia juga 
sudah mewantiwanti BPR 
Kertaraharja untuk agar tidak 
menerapkan sistem bunga 
yang tinggi di segala produk 
perbankannya. 

”Walaupun konvensional, 
BPR ini sistemnya sudah sya

riah. Niatnya syariah dari 
dulu. Enggak perlu berubah 
jadi syariah. Yang penting 
niatnya saja syariah. Dari 
pada berkedok bank syariah 
tapi pada pelaksanaannya 
menerapkan sistem bunga 
berlipat ganda. Ini yang kami 
wantiwanti,” ujarnya.

Dadang menambahakan, 
untuk meminimalisir korban 
rentenir yang biasanya me
nyasar pedagang, Dadang 
juga sudah menginstruksikan 
direksi BPR Kerta Raharja 
untuk blusukan ke pasar
pasar. 

”Sudah saya dorong ke pasar
pasar untuk lakukan sosiali
sasi dan juga edukasi per
bankan. Kemudian saya juga 
doring kerjasama dengan 
BUMDes,” pungkasnya. (rus)

Antisipasi Bank Emok, BPR Permudah Persyaratan Pinjaman

ILUSTRASI/ISTIMEWA

LESEHAN: 
Bupati Bandung 
mengimbau 
masya rakat yang 
membutuhkan 
uang agar 
meminjam di 
lembaga yang 
sudah terdaftar 
di OJK. Pemkab 
Bandung sudah 
memberikan 
solusi keuangan 
dengan 
menghadirkan 
BPR Kerta 
Raharja dan BJB. 

LKPD



CIMAHI – Otak dibalik pem-
buangan ABG berinisial ZNS, 
15, di sebuah perkebunan 
sayur di Warung Muncang, RT 
01 RW13, Kelurahan Cipageran, 
Kecamatan Cimahi Utara, 
Kota Cimahi akhirnya terung-
kap. Pelaku diamankan setelah 
delapan hari bersemunyi.

Polisi menangkap dua ter-
sangka atas nama Nanang, 
27, dan NN, 17, sebab ter-
bukti melakukan pengani-
ayaan, pencabulan hingga 
pemerkosaan terhadap korban 
pada 29 Januari lalu. Korban 
ditemukan dalam keadaan 
luka dan tak sadarkan diri 
kala itu.

Kapolres Cimahi, AKBP M 
Yoris Maulana Yusuf Mar-
zuki mengungkapkan, setelah 
mendapat laporan adanya 
temuan ABG itu, pihaknya 
langsung melakukan olah 
Tempat Kejadian Perkara (TKP) 
dan melakukan penyelidikan.

”Kita lakukan penyelidikan 
dan sudah ditangkap ter-
sangka Nanang, 27, dan NN, 
17,” kata Yoris saat gelar 
perkara di Mapolres Cimahi, 
Jalan Jenderal Amir Machmud, 
Jumat (7/2).

Yoris mengungkapkan, pe-
ristiwa itu bermula ketika 
tersangka NN dengan korban 
berkirim pesan singkat. Sete-
lah itu korban diajak bertemu 
dan dijemput di salah satu 
rumah sakit di Kota Cimahi 
sekitar pukul 16.00 WIB.

”Korban dibawa NN dan 
temannya (saksi) ke wilayah 
Cipageran di sebuah saung 
dan bertemu dengan ter-
sangka Nanang,” ungkapnya.

Sesampainya di sana, para 
tersangka membeli minuman 
keras dan meminumnya se-
cara bersamaan. Di lokasi 
pertama, tersangka NN sem-
pat melakukan pencabulan 

terhadap korban namun tak 
sampai ke persetubuhan.

Kemudian, tersangka NN 
dan temannya (saksi) diperin-
tahkan tersangka Nanang 
untuk membeli rokok dan 
makanan. Kesempatan berdua 
dengan korban dimanfaatkan 
Nanang untuk melakukan 
kejahatan.

”Korban dibawa pakai mo-
tor ke pinggir kebun dan dila-
kukan penganiayaan dengan 
cara dipukul dan ditusuk 
pakai batang bambu kering. 
Luka parah pada bagian wa-
jah,” beber Yoris.

Setelah korban tidak berdaya, 
Nanang malah menyetubuhi 
korban sebanyak tiga kali dan 
menutupinya dengan batang-
batang mambu kering. Korban 
baru ditemukan sekitar tanggal 
29 Januari sekitar pukul 21.30 
WIB oleh seorang petani sayur.

”Dalam keadaan terluka, kor-

ban disetubuhi, kemudian ditutup 
dengan bambu,” ucapnya. 

Nanang, tersangka utama 
mengaku saat itu tengah da-
lam keadaan mabuk berat, 
kemudian melakukan peng-
aniyaaan dan pemerkosaan 
terhadap korban. 

”Saya baru kenal saat keja-
dian dengan korban. Saat itu 
sedang mabuk. Kerjaan saya 

serabutan, macul,” ujarnya.
Atas perbuatannya, kedua 

tersangka disangkakan Pasal 
81 atau 82 Undang-undang 
RI Nomor 17 tahun 2016 ten-
tang Perubahan Kedua Atas 
Undang-undang Nomor 23 
tahun 2002 tentang Perlin-
dungan Anak, dengan anca-
man maksimal 20 tahun 
penjara. (mg3/ziz)

CIMAHI EKSPRESSABTU
8 FEBRUARI 202012 

Pedagang dan Pembeli 
Keluhkan Kenaikan yang 
Mencapai 100 Persen Lebih 

CIMAHI – Merebaknya virus 
Corona (2019-nCoV) dari 
China berdampak terhadap 
bawang putih dan bawang 
Bombay di pasaran Kota Ci-
mahi. Selain harganya naik 
drastis, ketersediannya juga 
terbatas.

Harga bawang merah mis-
alnya, saat ini harganya me-
nyentuh Rp 60 ribu per ki-
logram dari harga jual nor-
mal Rp 28 ribu perkilogram. 
Sedangkan harga bawang 
Bombay saat ini mencapai 

Rp 35 ribu per kilogram 
dari harga normal Rp 18 
ribu per kilogram. 

Hal itu diungkapkan peda-
gang Pasar Atas Baru (PAB) 
Kota Cimahi, saat ditemui 
Jumat (7/2). Mereka menilai 
kenaikan harga jual bawang 
putih dan bawang bombay 
tersebut lantaran dihentikan-
nya impor kedua barang ter-
sebut dari negara China dan 
Thailand. 

”Naiknya udah hampir se-
minggu ini. Kemarin dengan 
kabar katanya impor dari 
China dihentikan, takut virus 
corona. Kalau bawang ini kan 
memang enggak ada yang 
lokalnya,” ungkap Wiwi, 66, 
salah seorang pedagang di 

PAB.
Menurutnya, kenaikan 

harga jual bawang putih khu-
susnya, kemungkinan bakal 
terus terjadi selama pasokan 
bawang yang diimpor belum 
stabil.

”Kemungkinan masih bisa 
naik lagi, di Jakarta saja sudah 
hampir Rp 70 ribu per kilogram. 
Tapi kalau kondisinya memang 
untuk keamanan, ya harus 
didukung juga, daripada ber-
bahaya,” bebernya. 

Wiwi mengaku, setiap hari, 
dirinya hanya membeli bawang 
dari Pasar Caringin rata-rata 
lima kilogram sampai 10 ki-
logram. Stok tersebut meru-
pakan barang lama yang 
masih tersisa. 

”Jadi yang dibeli di Pasar 
Caringin terus saya jual itu 
bukan hasil penimbunan, 
tapi stok lama yang masih 
sisa. Kalau impor masih 
distop, ya bisa habis nanti 
stok di pasar induk juga,” 
jelasnya.

Sementara itu, Mutiara, 37, 
salah seorang konsumen asal 
Kelurahan Padasuka, Keca-
matan Cimahi Utara menga-
takan, harga bawang bombay 
dan bawang putih saat ini 
sangat merugikan bagi pen-
gusaha makanan seperti di-
rinya.

”Rata-rata pemakaian ba-
wang putih sehari bisa dua 
kg lebih. Kemarin dan hari 
ini beli dengan harga ber-

beda, kagetlah bisa tiap hari 
naik,” ujarnya.

Kenaikan harga yang diala-
mi bawang putih berbeda 
dampaknya dengan kenaikan 
harga cabai. 

”Lebih berat kalau yang naik 
harga bumbu terutama ba-
wang. Tidak semua masakan 
pakai cabe, tapi mayoritas 
semua masakan pakai bawang 
jadi kalau mahal ya berat,” 
tuturnya.

Dia berharap pemerintah 
bisa mengatasi hal ini agar 
masyarakat bisa membeli 
bawang putih dengan harga 
yang terjangkau.

”Harapannya sih segera ada 
solusi dari pemerintah,” ucap-
nya. (mg3/ziz)

Salampessy Ditemukan 
Sudah Membusuk 

CIMAHI – Warga Jalan Panday, Babakan Nanjung, 
RT 03 RW 07, Kelurahan Karangmekar, Kecamatan 
Cimahi Tengah, Kota Cimahi digegerkan dengan 
temuan mayat seorang pria sebatang kara di sebuah 
rumah kontrakan pada Jumat (7/2).

Pria yang diketahui bernama Wim A. U Salampessy 
(82) yang berdomisili di Kelurahan Kalibiru, 
Cilincing, Jakarta Utara itu itu ditemukan sudah 
membusuk dan mengeluarkan cairan dari dalam 
perutnya.

Sri Sumiyati, 53, tetangga korban menuturkan, 
temuan mayat itu baru dicurigai setelah dirinya 
menicum bau busuk dari sekitar rumah kontrakan 
korban. Kecurigaannya ditambah karena beberapa 
hari Sri tidak melihat pria sebatang kara itu keluar 
rumah.

”Saya enggak lihat Pak Wim keluar rumahnya, ada 
sekitar tujuh hari. Kan aneh sekali. Terus lapor pak 
RT,” katanya saat ditemui di lokasi.

Merasa curiga, aparat setempat kemudian 
mengecek rumah kontrakan korban sekitar pukul 
09.40 WIB dan ternyata pria sepuh itu sudah tewas di 
ranjang kamar tidurnya dalam keadaan membusuk.

Dedi, 47, tukang ojek langganan korban 
menuturkan, terakhir kali dirinya berkomunikasi 
dengan korban itu pada Minggu (2/2) untuk 
membelikan makanan.

”Biasanya kan memang kalau mau makan suka 
hubungi saya. Tapi sejak terakhir pesen itu, udah 
enggak pernah minta dibelikan makanan. Saya coba 
telpon tapi enggak diangkat,” bebernya.

Merasa curiga, pada Kamis (6/2) Dedi coba 
mendatangi rumah kontrakan korban. Namun, sama 
sekali tidak ada respon. 

”Tapi saya aneh, kok kaya bau busuk. Terus kekunci 
dari dalam tapi sepi,” katanya.

Kemudian pada Jumat (7/2) pagi, barulah ia 
bersama warga serta pihak RT/RW mendobrak pintu 
rumah korban. 

”Pas didobrak, di dalam Pak Wim sudah meninggal. 
Udah membusuk,” ujarnya.

Lurah Karangmekar, Nur Efendi menambahkan, 
korban diketahui sudah sekitar dua tahun tinggal di 
wilayahnya. Menurut keterangan keluarganya, Wim 
bekerja sebagai penerjemah kitab di salah satu 
gereja.

”Korban diketahu tinggal sendiri. Belum menikah,” 
ucapnya.

Sementara itu, KBO Satuan Reserse Kriminal Polres 
Cimahi, Iptu Wasiman mengatakan, korban 
diperkirakan sudah meninggal sekitar enam hari. 
Namun untuk penyebab pastinya, pihaknya akan 
melakukan visum di Rumah Sakit Hasan Sadikin 
(RSHS) Bandung.

”Kalau dari keterangan kerabat, tetangga, terus 
banyak obat di kamar, korban sepertinya punya 
riwayat penyakit,” singkatnya. (mg3/ziz) 

ISTIMEWA

TERUS NAIK: Jika melihat harga di daerah lain, maka para pedagan bawang putih di Kota Cimahi memprediksi kenaikan masih bisa terjadi. 

Harga Bawang Putih ’Meroket’

PERISTIWA

ISTIMEWA

BAWA MAYAT: Petugas Kepolisian membawa mayat pria yang 
diketahui sudah membusuk di rumah kontrakannya untuk 
dilakukan visum di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

CIMAHI – Sebab tak laku, 
Toko Tani Indonesia Center 
(TTIC) di Kota Cimahi yang 
berada di Ciawitali, Keluahan 
Citeureup, Kecamatan Cimahi 
Utara akhirnya ditutup. Toko 
tersebut memang sudah tidak 
beroperasi sejak tahun lalu.

Sebuah ruko yang berada di 
kawasan Lumbung Padi Me-
rah itu kini beralihfungsi 
menjadi kantor pemasaran, 
dari yang awalnya dijadikan 
toko berbagai komoditas 
pangan kebutuhan masyara-
kat.

”Hasil evaluasi tahun kema-
rin, ya hasil tidak maksimal 
karena tidak laku terjual,” 
kata Kepala Bidang Pangan 
pada Dinas Pangan dan Per-
tanian Kota Cimahi, Rini Tai-
huttu saat ditemui di Pemkot 
Cimahi, Jalan Demang Har-
djakusumah, Jumat (7/2). 

Selain fakto kurang laku, 

berdasarkan hasil evaluasi, 
keberadaan TTIC juga kurang 
strategis sebab tidak meny-
entuh seluruh masyarakat 
Kota Cimahi. 

”Kemarin yang terfasilitasi 
hanya Cimahi Utara aja, yang 
daerah lain tidak mau datang 
karena jauh,” ujarnya.

Namun demikian, menurut-
nya, TTIC tidak akan benar-
benar dihilangkan. Sebab, 
kata Rini, pihaknya sudah 
menyiapkan TTIC Mobile yang 
akan menjangkau semua ke-
lurahan se-Kota Cimahi. Ren-
cananya, program milik sem-
bako keliling itu akan dimulai 
Maret mendatang. 

”Jadi kita akan datang ke 
kelurahan, mengejar ke sasa-
ran langsung,” ujarnya.

Rini melanjutkan, dalam 
TTIC mobile nanti, pihaknya 
akan lebih mengakomodir 
hasil pertanian lokal Cimahi. 

Seperti berbagai jenis sayuran. 
Kecuali beras yang memang 
harus didatangkan dari wi-
layah lain mengingat Cimahi 
bukan produsen beras.

”Sembakonya nanti paling 
yg mudah dan terjangkau, 
seperti beras, minyak, cabai. 
Kalau daging sapi dan daging 
ayam sulit, enggak laku,” ujar-
nya.

”Jadi kita juga mempromo-
sikan hasil tani lokal. Kalau 
kemarin itu memang tidak 
terfasilitasi, karena tidak 
strategis tempatnya, terlalu 
jauh ke daerah lain,” tambah 
Rini.

Sekedar informasi, TTIC 
merupakan program dari Ke-
menterian Pertanian RI. Tu-
juannya untuk menyediakan 
kebutuhan pokok masyarakat, 
namun harga jualnya lebih 
rendah dibandingkan dengan 
harga pasar. (mg3/ziz)

Tak Diminati Masyarakat, 
TTIC Terpaksa Ditutup

ISTIMEWA

TINJAU BARANG: Usai meresmikan Toko Tani Indonesia Center (TTIC), Wali Kota Cimahi, Ajay M. Priatna 
melihat-lihat hasil pertanian masyarakat yang dijual di toko program dari Kementerian Pertanian RI.

Polisi Tangkap Penganiaya ZNS 

NUR AZIZ/JABAR EKSPRES

PERLIHATKAN BARBUK: Kapolres Cimahi, AKBP M Yoris Maulana Yusuf Marzuki didampingi Kasatreskrim, 
AKP Yohanes Redhoi Sigiro memerlihatkan barang bukti yang dipakai tersangka untuk menganiaya korban.
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Dalami Keterangan 
Saksi dan Barang Bukti

NGAMPRAH- Kepolisian 
terus memburu pelaku 
penusukan seorang pria 
hingga meninggal dunia yang 
terjadi di Jalan Pataruman, 
Kecamatan Cihampelas, 
Kamis (6/2) siang.

Kasatreskrim Polres Cimahi, 
AKP Yohannes Redhoi Sigiro, 

mengatakan pelaku diduga 
mengenali korban, Aa Roh-
mana,32. Sebab, menurut 
saksi mata, keduanya sempat 
beradu mulut sebelum ter-
jadi penusukan.

“Ada dugaan korban ini sa-
ling kenal dengan pelaku. Ada 
saksi mata yang lihat mereka 
sempat cekcok dulu di ping-
gir jalan. Tiba-tiba pelaku 
menusuk korban di bagian 
perut,” ujar Yohannes saat 

ditemui di Mapolres Cimahi, 
Jumat (7/2).

Pihaknya sudah melakukan 
olah TKP dan pengumpulan 
bahan keterangan (pulbaket). 
Hasilnya didapati barang 
bukti berupa pisau kecil 
dengan gagang stainless di 
sekitaran lokasi kejadian.

“Barang bukti yang kita 
amankan itu pisau kecil. Saat 
kejadian kami cari di tkp tapi 
tidak ada, setelah kita sisir 

lebih luas lagi ternyata ada. 
Pisaunya dibuang agak jauh 
dari TKP,” katanya.

Setelah melakukan penusu-
kan tersebut pelaku langsung 
melarikan diri menggunakan 
sepeda motor sehingga tidak 
sempat dikejar oleh warga.

“Memang ada yang lihat 
tapi enggak sempat mengejar 
karena pelaku langsung kabur. 
Posisinya pelaku ini di atas 
motor. Saat ini kami masih 

melakukan pengejaran ter-
hadap pelaku,” tegasnya.

Sebelumnya, Aa Rohmana,32, 
warga Kampung Bunisari, RT 
03/06, Desa Pataruman, Ke-
camatan Cihampelas men-
jadi korban penusukan hing-
ga akhirnya meninggal dunia.

Korban meninggal dunia di 
klinik setelah menerima tusu-
kan dari pelaku sebanyak tiga 
tusukan pada bagian perut 
dan pinggang. (mg6/drx)

Biogas Menjadi Energi 
Alternatif Terbarukan 

NGAMPRAH- Penggunaan energi alternatif terbaru-
kan bisa menjadi solusi di tengah wacana kenaikan 
harga gas elpiji 3 kilogram untuk memangkas biaya 
operasional dapur agar tetap ngebul.

Seperti yang dilakukan oleh Andrias Wiji Setyo Pamuji,41, 
warga Desa Cilame, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat 
(KBB). Ia memasak dengan memanfaatkan biogas, yang 
sumbernya dari kotoran ternak dan sampah organik.

“Teknologi biogas ini sangat sederhana, bahan bakunya 
hanya kotoran sapi, sampah organik atau dari industri kecil 
seperti ampas tahu, tempe atau kue,” ujar Andrias saat 
ditemui di bengkel kerjanya di Ngamprah, Jumat (7/2).

Cara kerjanya, bahan organik tersebut ditampung di 
dalam tabung penampungan kedap udara, yang 
ditanam di dalam tanah. Bakteri dalam bahan organik 
tersebut akan menghasilkan gas metana (CH4) dan CO2.

“Jadi saat kita membuat ruangan tertutup dengan 
saluran masuk dan keluar, kita masukkan biomassa 
(bahan organik penghasil energi) dan nantinya akan 
menjadi biogas yang bisa kita manfaatkan,” ujar Andrias.

Andrias sendiri memanfaatkan biogas, untuk 
menyalakan kompor dapur dan penerangan serupa 
patromak. Biogas dari tabung penampungan, ia 
salurkan melalui pipa-pipa berkatup.

“Orang sehari bisa memasak 2-3 jam perhari untuk 
kebutuhan rumah tangga, untuk satu meter kubik, 
bisa menggantikan LPG selama setengah kilogram,” 
kata lulusan Teknik Kimia ITB ini.

Ia mengatakan, teknologi biogas tepat digunakan bagi 
pemilik ternak. Selain, biomassanya mudah didapatkan, 
reaktor biogas ini juga bisa meminimalisasi limbah 
kotoran hewan agar tak dibuang begitu saja ke sungai.

“Jadi bila nanti sistem pembuangannya sudah 
tersusun, kotorannya bisa masuk ke reaktor saat 
kandang dibersihkan. Kotoran yang lama, akan 
terbuang ke luar dan bisa dijadikan pupuk organik, 
jadi tak ada yang sia-sia,” katanya.

Kendati begitu, masyarakat non-peternak pun bisa 
memanfaatkan reaktor ini dengan memanfaatkan 
sampah organik, seperti sayur atau buah-buahan, 
atau juga dari kotoran dalam septic tank.

“Untuk non-peternak, mungkin dari satu reaktor bisa 
mengurangi 50-60 persen dari konsumsi gas LPG mereka 
perhari. Tapi setidaknya mereka tidak perlu menambah 
beban sampah organik ke luar, ini saya sarankan untuk 
perumahan-perumahan baru,” kata Andrias. (mg6/drx)

INOVASI

ISTIMEWA

MILIKI INOVASI: Andrias WijI saat memanfaatkan bahan 
organik penghasil energi alternatif terbarukan.

ISTIMEWA

TERJUN BEBAS: Mobil Honda Stream kehilangan kendali saat akan parkir dan menimpa dua kendaraan di bawahnya, kemarin (7/2).

ILUSTRASI

DITIMPA LONGSOR: Area pesawahan di Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, diterjang longsor pada Kamis (6/2). 
 

ISTIMEWA

DIEVAKUASI PETUGAS: Jenazah Aa Rohmana saat dievakuasi petugas di TKP. Polisi saat ini terus memburu pelaku dengan pendalaman saksi dan alat bukti yang diamankan.

Polisi Buru Pelaku Penusukan 

NGAMPRAH- Sebuah mo-
bil Honda Stream kehilangan 
kendali saat akan parkir di 
bagian atas area parkir kom-
pleks Pemkab Bandung Barat, 
sehingga mobil melintir dan 
langsung terjun menimpa 
mobil yang terparkir di ba-
gian bawah.

Diketahui, mobil yang ter-
timpa tersebut merupakan 
Honda Freed milik Kasubag 
Dokumentasi dan Komuni-
kasi Pimpinan Setda Kabu-
paten Bandung Barat (KBB) 
yang rusak di bagian atapnya, 
Jumat (7/2).

Untungnya, tak ada korban 
jiwa dalam insiden yang ter-
jadi sekitar pukul 10.00 WIB 
tersebut, hanya sopir Honda 
Stream yang kehilangan ken-
dali langsung syok

Sementara mobil Honda 
Freed yang tertimpa menga-
lami penyok di bagian atap 
yang cukup parah dan kaca 
bagian belakang pecah. 

Insiden ini sempat viral ka-
rena terekam CCTV yang ada 
di kompleks pemkab dan 
video berdurasi 21 detik ter-
sebut banyak beredar di grup 
media sosial.

“Saya tahu mobil saya ter-
timpa kendaraan dari staf. Pas 

saya cek ke tempat parkir 
memang benar itu mobil 
Honda Freed milik saya,” 
kata Kasubag Dokumentasi 
dan Komunikasi Pimpinan 
Setda KBB, Efi Kurnaefi di 
lokasi.

Menurutnya, seperti yang 
viral terlihat di video dirinya 
menduga pengemudi mobil 
Honda Stream kehilangan 
kontrol saat hendak parkir. 
Awalnya mobil tersebut ter-
lihat melaju perlahan dan 
seperti yang hendak memutar 
balik atau parkir.

Namun kemungkinan pedal 
gas terinjak akhirnya mobil 
tersebut bukannya mundur 
malah terus melaju dan terjun 
dari ketinggian sekitar dua 
meter.

“Mobilnya matic, jadi kaya-
nya sopirnya merasa meng-
injak rem padahal itu pedal 
gas, jadi aja mobilnya malah 
maju dan terjun menimpa 
mobil saya,” ujar dia.

Terkait kerugian materi aki-
bat kerusakan mobilnya, dia 
belum bisa menghitung. 
Namun pihak pengemudi 
mobil Honda Stream akan 
bertanggungjawab atas ke-
rusakan tersebut.

Dirinya pun tidak meny-

angka jika kendaraannya 
bakal terkena musibah, apa-
lagi kondisi lahan parkir 
pemda cukup luas dan ba-
nyak juga mobil lain yang 
terparkir sejajar dengan mo-
bilnya.

“Ya namanya musibah, tidak 
tahu. Padahal mobil itu baru 
sekarang lagi dipakai setelah 
sekian lama gak pernah di-
bawa kerja,” terangnya.

Kasatlantas Polres Cimahi 
AKP Susanti Samaniah men-
gatakan, pengemudi mobil 
Honda Stream kehilangan 
kendali saat hendak parkir di 
kantor Pemda KBB. Tiga unit 
kendaraan yang terlibat ke-
celakaan antara lain kendar-
aan jenis Honda Streem, 
Honda Freed, dan kendaraan 
dinas Toyota Hilux.

Pihaknya tidak akan mela-
kukan penyelidikan lebih 
lanjut karena perkara tersebut 
telah diselesaikan secara mu-
syawarah di antara kedua 
belah pihak.

“Sudah selesai secara 
musyawarah, antara pemi-
lik kendaraan Honda Stream 
dengan pemilik Honda 
Freed sudah membuat su-
rat pernyataan,” pungkas-
nya. (mg6/drx)

Mobil Terjun Timpa Dua Kendaraan

NGAMPRAH- Area pesa-
wahan di Kampung Ngam-
prah Landeuh, RT 01/17, 
Desa Sukatani, Kecamatan 
Ngamprah, Kabupaten 
Bandung Barat, diterjang 
longsor pada Kamis (6/2).

Ada dua titik longsor yang 
terjadi di lokasi tersebut. Di 
lokasi pertama, hamparan 
tanaman padi tertutupi ma-
terial longsor. Sementara di 
lokasi kedua akibat longsor 
itu, tanaman padi terendam 
air sehingga dipastikan ga-
gal panen.

Salah seorang petani, 
Ra’uf,44, mengatakan, ke-
jadian longsor di area per-
sawahan itu sudah terjadi 
dua kali. Kejadian pertama 
terjadi pada tahun 2017 
lalu, namun tidak sampai 

menerjang hamparan tana-
man padi.

“Kalau longsor yang seka-
rang yang paling parah ka-
rena menimbun dan mer-
endam beberapa petak sa-
wah,” kata Ra’uf saat ditemui, 
Jumat (7/2).

Semua area persawahan 
yang tertimbun longsor dan 
terendam air dipastikan 
mengalami gagal  panen 
karena tanaman padinya 
rusak dan tanahnya dipas-
tikan tidak bisa disingkirkan.

“Tanah longsor ini pasti 
dibiarkan, paling nanti langs-
ung ditanam padi lagi, tapi 
harus ada musyawarah un-
tuk menentukan batas-
batasnya karena itu sawah-
nya bukan milik satu orang 
saja,” tuturnya.

Sementara, Dadang Her-
mawan,45, warga setempat, 
mengatakan longsor di lo-
kasi pertama kejadiannya 
tidak ada yang mengetahui 
karena diperkirakan terjadi 
saat dini hari dan bisa di-
ketahui oleh petani pada 
pagi hari.

“Tiba-tiba diketahui long-
sor itu sudah menutupi area 
persawahan beserta padinya. 
Jadi, akibat longsor ini pas-
ti gagal panen baik yang 
disini maupun yang teren-
dam air,” ujarnya saat dite-
mui di lokasi kejadian.

Menurutnya, lahan sawah 
dalam kondisi kering itu 
memiliki kontur yang labil. 
Ditambah adanya retakan 
sehingga semakin rentan 
mengalami pergeseran saat 

diguyur hujan.
“Longsornya itu dari ke-

tinggian 20 meter dengan 
panjang 100 meter. Jadi air 
itu masuk ke celah retakan 
sawah, setelah itu tanahnya 
tak mampu menahan air 
hingga akhirnya terjadi long-
sor dan menimbun sawah 
yang berada di bawahnya,” 
kata Dadang.

Ia mengatakan, sawah yang 
diterjang longsor pada titik 
pertama itu mencapai 10 
petak milik 4 orang petani 
dengan luas total mencapai 
1 hektare lebih.

“Kalau yang terendam air, 
saya kurang tahu berapa 
hektare yang terendam, ka-
lau yang di sini ada 10 petak, 
luasnya 1 hektare lebih,” 
tandasnya. (mg6/drx)

Material Longsor Timbun Hamparan Sawah



PEMERINTAH dan DPR 
terus menggodok RUU Om-
nibus Law. Skema penyeder-
hanaan regulasi tersebut 
merupakan inovasi berani 
Pemerintah dalam menyeder-
hanakan sengkarut peraturan 
yang menghambat investasi. 
Realisasi Omnibus Law diya-
kini mampu menggenjot per-
tumbuhan ekonomi nasional 
ditengah ketidakpastian eko-
nomi global.

Rencana penerapan Omni-
bus Law terus mendapat du-
kungan. Wakil Ketua Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD) 
Nono Sampono misalnya, 
pihaknya mendukung upaya 
pemerintah dalam menyusun 
omnibus law untuk menyele-
saikan permasalahan tumpang 
tindih sejumlah undang-
undang dan peraturan daerah 
(Perda).

Nono mengatakan bahwa 
dengan realisasi omnibus law 
maka sejumlah perda yang 
tumpang tindih bahkan ber-

tentangan dengan undang-
undang bisa dihapus agar 
tidak menghambat proses 
pembangunan.

Ia juga menilai, bahwa ke-
beradaan omnibus law terse-
but juga akan mensinskronkan 
seluruh peraturan perundang-
undangan dengan perda. 
Sehingga ke depannya Nono 
merasa optimis bahwa om-
nibus law akan menjadi pen-
ghubung pemerintah pusat 
dan pemda dalam membuat 
peraturan perundang-undan-
gan.

DPD juga akan berperan 
aktif pada proses penyusu-
nan legislasi terkait dengan 
daerah sesuai dengan ko-
ridor konstitusi Pasal 22D 
UUD 1945. Termasuk di 
dalamnya mengusulkan 
RUU Usul Inisiatif DPD RI 
yang nanti akan dibahas 
lebih lanjut dalam rapat-
rapat selanjutnya.

Menteri Koordinator Bidang 
Politik, Hukum dan Keamanan 

Mahfud MD menyebut bahwa 
ketentuan soal upah buruh 
justru diutamakan dalam 
Rancangan Undang-undang 
(RUU) Omnibus Law Cipta 
Lapangan Kerja.

Apalagi kebijakan Omnibus 
Law memiliki tujuan untuk 
menciptakan dunia usaha 
yang handal serta terbukanya 
lapangan kerja dan kesejah-
teraan para buruh. Hal ini 
turut didukung oleh fakta 
bahwa perekonomian ne-
gara diyakini akan meningkat 
sekitar 7 persen.

Melalui beragam inovasi 
dunia perniagaan tentunya 
akan lebih membuka peluang 
usaha lain yang mana dapat 
dimanfaatkan untuk men-
ekan angka angkatan muda 
yang menganggur. Dengan 
menekan angka pengang-
guran maka dapat dipastikan 
kesejahteraan warga negara 
akan mengalami peningka-
tan.

Menteri Keuangan Sri Muly-

ani berharap, Omnibus Law 
dapat memancing investor 
untuk terjun ke pasar modal. 
Hal tersebut didasari karena 
banyaknya insentif yang bisa 
menjadi stimulus bagi para 
investor di pasar modal nanti-
nya.

Menteri Koordinator Bidang 
Politik, Hukum dan Keamanan 
Mahfud MD menyebut bahwa 
ketentuan soal upah buruh 
justru diutamakan dalam 
rancangan Undang-undang 
(RUU) Omnibus Law Cipta 
Lapangan Kerja.

Namun demikian, Mahfud 
tidak menyebutkan secara 
spesifik ketentuan mengenai 
upah seperti yang diatur da-
lam rancangan undang-un-
dang.

Mantan Ketua MK tersebut 
mengatakan, apabila terdapat 
hal-hal yang dianggap tidak 

sesuai, maka ia mempersila-
kan kelompok buruh untuk 
menyampaikannya ke DPR.

Dirinya telah memastikan 
bahwa omnibus law cipta 
lapangan kerja ini merupakan 
langkah pemerintah untuk 
menciptakan lapanan kerja 
bagi rakyat dan kemudahan 
investasi bagi pengusaha.

Usai masa reses, DPR akan 
memulai pembahasan Ran-
cangan Undang-undang (RUU) 
Omnibus Law Cipta Lapangan 
Kerja.

Sementara itu Pengamat 
Ekonomi dan Perpajakan 
Yustinus Prastowo, menyata-
kan kesetujuannya dengan 
adanya omnibus law. Dengan 
adanya aturan baru tersebut 
tentu bisa membedakan an-
tara pengusaha makro dan 
mikro.

Adanya aturan omnibus law 
bisa menjadi peluang atau 
kesempatan bagi UKM, untuk 
memperoleh insentif dan 
perlakuan yang berbeda. Hal 

tersebut bertujuan agar bisa 
berkompetisi, bersaing dengan 
yang usaha yang lebih besar, 
karena selama ini sisa hasil 
usaha koperasi masih meru-
pakan objek PPH.

Pada kesempatan berbeda, 
Otty Hari Chandra selaku Ke-
tua Yayasan Komunitas Cen-
dekiawan Hukum Indonesua 
(YKCHI) menilai omni bus 
law atau penyederhanaan 
regulasi yang digagas Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) sang-
atlah dibutuhkan.

Menurut Otty, banyak atu-
ran yang berlaku secara 
tumpang tindih sehingga 
dalam implementasinya 
membingungkan.

Pihaknya mengatakan, 
undang-undang tersebut su-
dah banyak sekali yang umur-
nya sudah lama, sekarang 
zaman milenial. Banyak se-
kali yang tidak update, ka-
rena itu perlu perubahan. 
Perubahan itu enggak bisa 
satu-satu namun harus me-

nyeluruh.
Hal tersebut senana dengan 

Ketua Umum Ikanot Undip 
Maryono, ia menilai kebijakan 
omnibus law penting dalam 
menghadirkan kepastian hu-
kum di Indonesia.

Menurut Maryono. Omnibus 
law juga harus menyasar regu-
lasi di sektor perbankan. Sebab 
lini tersebut merupakan salah 
satu pilar pendorong pertum-
buhan ekonomi bangsa.

Ia menilai, dengan adanya 
perbaikan di sektor ekonomi 
ini, apalagi di sektor perilaku 
dan usaha, maka hal tersebut 
akan mempengaruhi pertum-
buhan ekonomi.

Omnibus Law memang 
banyak mendapat kritikan, 
namun semestinya kita 
bisa bersabar menunggu 
hasil kajian dari pemerin-
tah dan DPR, bagaimanapun 
juga undang-undang yang 
tidak relevan atau yang 
tumpang tindih haruslah 
diperbaiki. (*)
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Omnibus Law Mampu Menggenjot Pertumbuhan Ekonomi
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Oleh:

RIAN SUDARMAJI

Dilakukan pada Sekolah yang 
Dianggap Kurang Efektif

CIMAHI – Dalam upaya 
meningkatkan Standar Na-
sional Pendidikan (SNP) dan 
pemerataan persebaran siswa 
dan sarana prasarana, Dinas 
Pendidikan (Disdik) Kota Ci-
mahi berencana melaku-
kan  merger  atau pengga-
bungan terhadap sejumlah 
Sekolah Dasar Negeri (SDN) 
yang ada saat ini. 

Kepala Dinas Pendidikan 
(Disdik) Kota Cimahi Hendra 
Gunawan mengatakan, saat 
ini SNP perlu dioptimalkan 
terutama di tingkat SD, salah 

satu caranya dengan merger.
”Saat ini ada sebanyak 125 

sekolah tingkat SD yang ter-
diri dari 102 sekolah negeri 
dan 23 swasta,” sebut Hendra, 
saat ditemui di Komplek Per-
kantoran Pemkot Cimahi, 
Jalan Demang Hardjakusuma, 
Jumat (7/2).

Menurut Hendra, program 
merger dilakukan mulai 2020 
sampai 2022. Dimana dari 
102 SD Negeri yang ada akan 
menjadi sekitar 70-an SD. 

”Penggabungan dilakukan 
untuk lebih mengefisienkan 
anggaran, sarana prasarana, 
di samping juga pemenuhan 
Delapan Standar Nasional 
Pendidikan Indonesia,” ujar-

nya. 
Salah satu rencana  mer-

ger akan berlaku di kompleks 
SDN di Kelurahan Cigugur 
Tengah yang tadinya terdapat 
empat SD Negeri nanti diga-
bung jadi hanya dua SD Ne-
geri. Juga di Kelurahan Pasir-
kaliki dari lima menjadi satu SD 
Negeri.

Merger dilakukan kepada 
beberapa sekolah yang dini-
lai selama ini keberadaannya 
kurang efektif. Sebab, sekolah 
tersebut tidak memiliki pe-
serta didik dan juga sarana 
prasarana yang kurang me-
madai.

”Kami khawatir sekolah tak 
akan mampu memenuhi SNP, 

sehingga kita gabung dengan 
sekolah lain agar ter-manage 
lebih optimal,” jelasnya. 

Dikatakannya, dalam pe-
menuhan SNP salah satu 
syaratnya adalah penyediaan 
sarana prasarana sekolah yang 
memadai. Namun saat ini, 
lanjutnya, satu lapangan dik-
laim beberapa sekolah, dalam 
pencatatan di Data Pokok 
Pendidikan (Dapodik) aset 
tersebut jadi tidak jelas. 

”Makanya kita merger se-
hingga sekolah dalam satu 
naungan manajemen yang 
sama sehingga sarana pra-
sarana dipakai oleh satu se-
kolah dan ruangan yang tidak 
terpakai bisa untuk sarana 

prasarana lain seperti per-
pustakaan, ruang UKS, ruang 
lab, dan lainnya,” katanya. 

Pada kebijakan merger di 
beberapa sekolah, bangunan 
yang tidak terpakai diman-
faatkan untuk pendirian SMP 
Negeri yang baru. Untuk 
penerimaan peserta didik 
baru (PPDB) 2020/2021, 
Disdik Kota Cimahi beren-
cana membuka empat SMP 
Negeri rintisan di Kelurahan 
Cigugur Tengah, Kelurahan 
Padasuka, Kelurahan Cibe-
ber, dan perbatasan Kelura-
han Melong-Kelurahan Ci-
beureum.

”Dengan merger SD, akan 
ada bangunan yang tidak ter-

pakai dimanfaatkan untuk 
rintisan SMP baru. Nanti tidak 
tumpang tindih sarpras juga 
karena kita lihat di lokasi yang 
memungkinkan untuk kelen-
gkapannya,” katanya. 

Bahkan kebijakan merger ini 
juga bakal berpengaruh ke-
pada biaya pemeliharaan, 
penyelenggaraan kegiatan 
yang bisa lebih efektif dan 
efisien. Bahkan dengan mer-
ger  SD, ketersediaan guru 
juga akan dirotasi. 

”Kota Cimahi masih keku-
rangan guru sekitar 600 orang. 
Dengan  merger, guru kita 
rotasi atau redistribusi se-
cara setara tanpa diskrimi-
nasi, menyesuaikan dengan 

jumlah siswa di tiap sekolah. 
Bisa kita geser juga ke SMP 
rintisan,” imbuhnya.

Dia mengaku, pihaknya 
bakal menerapkan prinsip 
keterbukaan dalam proses 
redistribusi guru. Bahkan 
pengangkatan kepala sekolah 
juga harus dilakukan secara 
terbuka dan transparan. Orang-
tua siswa juga diberikan pe-
mahaman maksud dan tu-
juan kebijakan merger.

”Sudah pernah merger se-
kolah dan berjalan hingga 
sekarang. Semua pihak harus 
terlibat bersama untuk me-
ningkatkan kualitas pendidi-
kan di Kota Cimahi,” pung-
kasnya. (ziz)

BANDUNG – Forum OSIS 
Jawa Barat (FOJB) bekerja-
sama dengan Telkom Univer-
sity Bandung memberi kesem-
patan bagi pengurus yang 
aktif dalam Organisasi Siswa 
Intra-Sekolah (OSIS) di Jawa 
Barat untuk mendapatkan 
beasiswa di perguruan tinggi. 

Dilansir dari laman resmi Di-
nas Pendidikan (Disdik) Jawa 
Barat (Jabar), Beasiswa FOJB 

ini khusus diperuntukkan bagi 
siswa pengurus OSIS se-Jawa 
Barat yang akan melanjutkan 
pendidikan. Adapun persyara-
tan yang harus dipenuhi, an-
tara lain rapor semester satu 
hingga empat, surat keterangan 
kepengurusan OSIS di SMA/
MA/SMK minimal satu periode, 
sertifikat piagam pengharga-
an, workshop, seminar, organi-
sasi, ekstrakurikuler, dan surat 

rekomendasi dari sekolah. 
Pendaftaran telah dibuka 

mulai 3 Februari - 5 Juni 2020, 
dengan mengikuti alur pendaf-
taran yang harus diketahui. 
Terlebih dahulu, calon pendaf-
tar harus meng-klik laman smb.
telkomuniversity.ac.id/fojb. 
Setelah itu, pendaftar men-
gunggah berkas-berkas yang 
telah disediakan twibbon, 
surat keterangan pengurus 

OSIS, dan surat rekomendasi.
Kemudian, pendaftar mengi-

si formulir dengan cara meng-
klik tombol daftar sekarang 
pada halaman web serta men-
gunggah foto menggunakan 
twiboon yang tersedia di web 
tersebut. Dilanjutkan, mengi-
si caption harapan untuk FOJB 
Scholarship dan ajak 5 teman 
dengan cara mention ke Ins-
tagram bersangkutan. La-

lu, mention @forumosisjawa-
barat dan @sbmtelkom.

Setelah mendaftar, siswa akan 
melewati tahap seleksi berkas 
pada 8 Juni 2020, wawancara 
pada 14-21 Juni 2020, dan ter-
akhir pengumuman kelulusan 
pada 4 Juli 2020. Beasiswa ini 
membuka peluang bagi pen-
gurus OSIS yang ingin mela-
njutkan pendidikan ke pergu-
ruan tinggi. (dsdkjbr/ziz)

BANDUNG – Sekolah Me-
nengah Atas Negeri (SMAN) 
1 Karawang berhasil me-
nyabet juara I Divisi Utama 
Kategori Putra ”Divisi Bas-
ketball 2020” yang diseleng-
garakan Persatuan Bola 
Basket Seluruh Indonesia 
(Perbasi) dan Klub Basket 
Patriot Muda. 

Tim yang dilatih Rifial Ka’bah 
ini sukses mengalahkan jua-
ra bertahan SMAN 1 Cikam-
pek dengan skor 36-28 dalam 
laga final yang berlangsung 
di Sport Hall Adiarsa, Kabu-
paten Karawang. 

”Kami berhasil mengalahkan 

SMAN 1 Telagasari 49-10, 
SMKN 1 Karawang 39-24, dan 
SMK Ristek Karawang 55-10,” 
ujarnya, dilansir dari laman 
resmi Dinas Pendidikan Jawa 
Barat, Jumat (7/2).

Tim yang diketuai Indra 
Maulana Wijaya ini juga sukses 
menyingkirkan SMAN 1 
Rengasdengklok pada babak 
perempat final dengan skor 
45-24 dan menaklukkan SMAN 
5 Karawang 36-28 di babak 
semifinal. 

”Selain mengalahkan bebe-
rapa sekolah lain, kami juga 
mampu mengantarkan Bagas 
Aria Putera sebagai pemain 

terbaik dan tim putri men-
jadi runner up divisi utama,” 
ungkapnya bangga. 

Kepala SMAN 1 Karawang, 
Dwi Setyono Agus mengapre-
siasi prestasi yang dicapai 
peserta didiknya. Ia pun 
mengaku bangga dan ber-
syukur atas gelar juara yang 
diraih sekolahnya pada kom-
petisi basket tertinggi di Ka-
rawang ini. 

”Alhamdulillah, sekolah 
kami tahun ini berhasil me-
rebut piala bergilir kategori 
putra dan juara dua kategori 
putri. Bagi tim putra, ini mer-
upakan gelar kelima yang 

kembali kami renggut,” ung-
kapnya.

Dwi pun berharap sekolah-
nya bisa terus mempertahan-
kan gelar juara ini. Ia juga 
mengimbau siswa untuk 
selalu mengembangkan ke-
mampuan/potensinya agar 
bisa terus memperkuat tim. 
Terlebih, melihat komposisi 
pemain, khususnya siswa 
kelas XII yang sebentar lagi 
akan lulus sekolah.

”Kami berharap, mereka 
mampu memotivasi siswa 
lainnya untuk berlomba me-
raih prestasi baik akademis 
maupun nonakademis,” ha-

rapnya.
Tim bola basket putra SMAN 

1 Karawang ini diperkuat 15 
siswa, yakni Muhammad Hi-
syam Ilyasa, Hibban Difa 
Laudza, Muhammad Moreno 
Bagerry, Dimas Aditya Mau-
lana, Indra Maulana Wijaya, 
Bagas Aria Putera, Laksama-
na Dwi Chandra, Muhammad 
Ardian Bagaskara, Jarkasih, 
Muhammad Alvin Syaputra, 
Muhammad Adnan Ramad-
han, Muhammad Ramzy 
Ramadhani, Naufal Ajriya 
Ramadhan, Farel Fadhil Pra-
tama, dan Muhamad Diksa 
Aritama.(dsdkjbr/ziz)

Tingkatkan SNP Melalui Merger SD

TARGET BERES: Saat ini di Kota Cimahi 
ada sebanyak 125 sekolah tingkat SD 

yang terdiri dari 102 sekolah negeri 
dan 23 swasta. Dinas Pendidikan akan 

merger beberapa sekolah dari 102 
menjadi 70-an sekolah dengan target 

beres pada 2022. 

ISTIMEWA

FOJB Beri 
Kesempatan 

Pengurus Osis 
Dapat Beasiswa

Tim Putra SMAN 1 Karawang Juara I Divisi Basketball 2020

ISTIMEWA

RAYAKAN KEBERHASILAN: Tim basket Sekolah Menengah Atas 
Negeri (SMAN) 1 Karawang merayakan keberhasilannya setelah 
menyabet juara I Divisi Utama Kategori Putra ”Divisi Basketball 2020”.
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Pelatih: Akan 
Menggelar Uji Coba 
Kontra Thailand di Solo

JAKARTA – Pelatih Timnas 
Indonesia U-16 Bima Sakti 
memilih memanggil hanya 
20 nama pemain dari skuad 
pemusatan latihan perdana 
untuk ambil bagian di pemu-
satan latihan kedua. Namun 
demikian, dia akan memang-
gil lima nama lagi untuk me-
lengkapi kuota pemain di 

training camp. 
Menurut Bima, Rencana 

training camp kedua bakal 
digelar di Yogyakarta pada 16 
sampai 28 Februari menda-
tang. ”Sebanyak 20 orang 
pemain yang sudah ada di 
pemusatan latihan sebelum-
nya, dipanggil lagi. Kemudian 
akan ditambah lima pemain 
baru, dimana komposisinya 
ada satu kiper, tiga pemain 
bertahan dan satu pemain 
tengah,” katanya. 

Bima menjelaskan, Pemu-
satan latihan digelar sebagai 

persiapan untuk Piala AFF 
U-16 dan Piala Asia U-16 yang 
dijadwalkan digelar pada 16 
September hingga 3 Oktober 
2020 di Bahrain. 

”Saya masih cari pemain 
lagi untuk beberapa posisi 
agar tim semakin kuat, ka-
rena itu ada pemain lain yang 
dipanggil,” tuturnya. 

Bima menambahkan, disela-
sela pemusatan latihan di Yo-
gyakarta nanti, Timnas Indo-
nesia U-16 dijadwalkan akan 
mengadakan uji coba interna-
sional. ”Selama pemusatan 

latihan kedua di tahun ini, 
kami juga berencana menga-
dakan uji coba, lawannya 
kemungkinan Thailand,”akunya 
dilansir situs PSSI.

Untuk venue yang akan di-
gunakan, ialah Stadion Ma-
nahan, Solo, sebagai calon 
stadion untuk tuan rumah 
Piala Dunia U-20 2022. ”Jadi 
ya, 22 Februari di Solo, jadi 
kami 20 Februari ke Solo 
dari Yogyakarta, tanggal 21 
kami latihan resmi dan tang-
gal 22 bermain melawan Thai-
land. Tanggal 23 Februari 2020 

kami kembali ke Yogyakarta 
hingga tanggal 28 Februari 
2020,” tuturnya. 

Dalam pemusatan latihan 
kali ini, Bima memastikan 
memanggil 25 nama. Seba-
nyak 20 nama ialah pemain 
dari masa TC perdana, semen-
tara untuk lima lainnya ialah 
nama yang berbeda.

”Dua puluh lima orang sudah 
dipanggil untuk mengikuti 
pemusatan latihan, lima dia-
nataranya pemain baru atau 
nama yang berbeda,” pung-
kasnya. (dkk/jpnn)

ISTIMEWA

SIAPKAN KEKUATAN: Pelatih Timnas U-16 Bima Sakti (tengah) memberikan instruksi kepada pemain saat latihan di Lapangan ABC Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Pemusatan Latihan Timnas U-16

Ibra Menambah 
Kekuatan AC Milan

JAKARTA – Kembalinya Zlatan Ibrahimovic ke AC 
Milan akan menambah bumbu panas derby kota 
melawan Inter Milan pada Senin (10/2) dini hari. 
Pemain asal Swedia itu punya ambisi besar 
menggagalkan rencana Antonio Conte mendepak 
Juventus dalam perebutan capolista Serie A.

”Aku sudah tak sabar. Ini momen penting. Mereka 
tahu aku sedang beradaptasi dengan kondisi 
permainan. Tapi percayalah, ini bukan sekadar 
sesumbar,” terang Ibra kepada AFP, kemarin (6/2).

Ibrahimovic memainkan derby Milan pertamanya 
sebagai pemain Inter 13 tahun lalu, sementara yang 
terakhir saat dirinya mengenakan jersery AC Milan 
pada Mei 2012. Ia pencetak gol terbanyak musim itu, 
tetapi Milan kehilangan gelar Serie A dari Conte 
Juventus, yang pertama dalam delapan gelar Serie A.

Kembalinya pemain berusia 38 tahun ke ibu kota 
tentu memiliki arti. Setidaknya mampu 
membangkitkan Milan pada fase perebutan gelar 
Serie A seperti pada 2011. Sejauh ini Ibra memang 
membuktikan dorongannya. Tapi pekerjaan rumah 
bukan hanya sekadara melawan Intermilan saja. AC 
Milan dituntut untuk bisa bergerak dari urutan 
delapan, mengejar tujuh poin dari tempat berlabuh 
di Liga Champions. ”Ini bukan persoalan mudah 
(tiga besar). Semua telah bekerja. Tautan selisih poin 
begitu besar, dan ini terus kita kejar,” jelasnya.

Dalam tiga pertandinga akhir, Milan mampu 
unggul. Sayangnya raihan poin terhenti setelah 
ditahan imbang Hellas Verona akhir pekan lalu, 
menyusul kondisi kesehatan Ibra yang menurun 
akibat flu. Sementara Ibra sendiri berupaya 
memancing suasana keruh sebelum pertandingan 
dengan memposting di Twitter, dengan tulisan: 
”Singa tidak terdengar seperti manusia,”

Pelatih AC Milan Stefano Pioli dibuat pusing jelang 
pertemuannya dengan Inter yang telah berubah 
drastis sejak kedatangan Conte musim panas. Raihan 
tiga poin di belakang Juventus, bukan persoalan 
gampang. Direktur AC Milan Zvonomir Boban 
memuji dampak hadirnya Ibrahimovic dan kondisi 
tim saat ini. ”Ia (Ibra, Red) sudah siap untuk derby 
unik nanti, lihat saja nanti,” akunya.

Di tengah psiwar yang disampaikan Ibra, Conte 
dengan skemanya, terus merangsek Seri A apalagi ia 
mampu membawa Ashley Young dan Victor Moses 
ke tim besutannya. “Dia akan lebih terbiasa dengan 
jenis permainan ini, 
saya baru saja 
mulai,” 
pungkasnya.
(fin/ful)

JAKARTA – Dua pembalap 
Monster Energy Yamaha, Ma-
verick Vinales dan Valentino 
Rossi diplot menjadi model 
dalam peluncuran livery baru 
pabrikan motor asal Jepang 
tersebut, Kamis (6/2). Acara 
yang dihelat di Sirkuit Sepang, 
Malaysia menjadi momen tim 
tersebut memperkenalkan 
kedua rider tersebut sebagai 
skuadnya untuk MotoGP 2020.

Acara peluncuran livery baru 
dan skuad 2020 disaksikan 
langsung oleh General Ma-
nager Yamaha Motorsport, 
Hiroshi Ito; Managing Direc-
tor Yamaha Motor Racing, Lin 
Jarvis; Project Leader YZR-M1, 
Takahiro Sumi, dan Direktur 
Tim Monster Energy Yamaha, 
Massimo Meregalli.

Livery atau tampilan sepeda 
motor yang terbaru tak beu-
buah dari tahun lalu. Motor 
YZR-M1 serta baju balap Vi-
nales dan Rossi masih sama 
persis dari musim sebelumnya. 
Warna biru khas Yamaha dan 
hitam khas Monster masih 
mendominasi, disertai logo 
besar Monster di sisi kiri dan 
kanan motor.

Biasanya Rossi juga selalu 
meluncurkan helm dengan 

corak terbaru di tiap musim-
nya, tapi corak yang ia pakai 
sekarang adalah desain sejak 
musim 2018 kemarin. Musim 
2020 menjadi momen yang 
istimewa bagi karirnya di Ya-
maha.

Ya, antara Juli-Agustus 2020 
Rossi harus meninggalkan 
Yamaha sesuai kontrak. Se-
telah itu ia akan digantikan 
oleh Fabio Quartararo dari 
tahun 2021. Sebelumnya, 
Rossi mendapatkan tawaran 
oleh Yamaha untuk melanjut-
kan balapan musim depan 
hingga akhir musim. Namun, 
karena daya saingnya di Ya-
maha mulai mengendur, ia 
pun hanya mengisi kontrak 
setengah musim. Jika Rossi 
tetap berlanjut ke tahun 2021, 
ada peluang Rossi mendapat 
tawaran dari tim satelit Ya-
maha, Petronas Yamaha SRT.

”Keputusan saya tetap ber-
sama Yamaha hingga paruh 
musim pertama, ini memang 
keputusan berat, namun saya 
lega mengucapkannya,” jelas 
The Doctor-julukan Rossi- ke-
pada Bike Sport News, kemarin.

”Alasan saya bahwa saya 
tidak ingin bertahan jika saya 
mulai tidak kompetitif. Ke-

tika Anda sudah tak muda, 
bersaing di lintasan menjadi 
hal yang sulit,” ujarnya.

Baik Rossi dan Vinales, ke-
duanya berharap mendapat 
manfaat dari pengembangan 
YZR-M1 dengan penguji baru-
nya, Jorge Lorenzo. Ya,dalam 
gelaran kemarin, pembalap 

Spanyol itu tampak hadir 
ditengah-tengah panggung. 
Jjuara dunia MotoGP tiga 
kali bersama Yamaha itu men-
jadi tokoh kunci sebagait test 
rider dalam perombakan 
mesin musim ini..

Bagi Meregalli, Lorenzo 
kembali turun lintasan ber-

sama rider MotoGP lainnya 
pada hari ketiga uji coba, ya-
kni Minggu (9/2) nanti. Mons-
ter Energy Yamaha resmi 
menjadi tim keempat yang 
meluncurkan skuadnya untuk 
MotoGP 2020 setelah Ducati 
Team, Repsol Honda, dan 
Suzuki Ecstar. (fin/tgr)

JAKARTA – Barcelona dan 
Real Madrid gagal menembus 
semifinal Copa del Rey sete-
lah sama-sama kandas, Jumat 
(7/2).

Barcelona yang bertandang 
ke San Mames, kandangnya 
Athletic Bilbao, takluk 0-1. 
Tuan rumah menang dengan 
dramatis setelah gol yang 
tercipta pada menit ke-93 
alias menit ke-3 dari empat 
menit injury time babak ke-
dua.

Gol yang diciptakan Inaki 
Williams (ada yang menyebut 
bunuh diri Sergio Busquet) 
itu cukup untuk menying-
kirkan Lionel Messi Cs dari 
Copa de Rey musim ini. 
Athletic pun berhak ke se-
mifinal. 

Sebelum Barca, Real Madrid 
gugur lebih dahulu. Menjamu 
Real Sociedad di Santiago 
Bernabeu, empunya stadion. 
Madrid tertinggal 0-3 dan 1-4 
sebelum akhrinya menyerah 

di kedudukan 3-4.
Pemain Madrid yang dipin-

jamkan ke Sociedad, Martin 
Odegaard membuka keung-
gulan Sociedad pada menit 
ke-22. Disusul brace dari 
Alexander Isak pada menit 
ke-54 dan 56. 

Marcelo membuka asa Mad-
rid lewat golnya pada menit 
ke-59. Namun, Sociedad kem-
bali menjauh berkat gol Mikel 
Merino di menit ke-69.

Perjuangan keras Madrid 
hanya berbuah dua gol yang 
masing-masing dicetak Rodry-
go di menit ke-81 dan Nacho 
Fernandez di menit ke-93. 
Madrid tersingkir, Sociedad 
maju ke semifinal.

AS melansir, ini merupakan 
pertama kali dalam satu de-
kade, di mana semifinal Copa 
del Rey tanpa kehadiran salah 
satu dari Real Madrid dan 
Barcelona. 

Athletic Bilbao dan Real 
Sociedad bergabung dengan 

semifinalis lainnya yakni Gra-
nada dan Mirandes. 

Opta Jose mencatat, gugur-
nya Madrid dan Barcelona di 

Copa del Rey secara bersam-
aan baru terjadi dua kali, 
termasuk musim ini. Pertama 
terjadi pada Mei 1955, juga 

di semifinal. Madrid dising-
kirkan Sevilla dan Barcelona 
takluk (juga) dari Athletic 
Bilbao. (adk/jpnn)

Musim Transfer harus 
Kembali Tradisi Lama

JAKARTA – Sejumlah petinggi klub Liga Premier 
terus mendorong adanya kelonggaran sesi jendela 
transfer untuk kembali ke sistem lama. Yakni 
dilakukan awal Agustus hingga September, Persoalan 
ini menyusul padatnya jadwal pertandingan hingga 
pecahnya konsentrasi klub dalam menata performa 
tim setiap laga.

Ya, bos-bos klub di Inggris sepakat. Resolusi 
mendorong tanggal penutupan jendela transfer 
musim panas untuk menjadikannya sejalan dengan 
seluruh kompetisi di Eropa harus dilakukan. ”Pada 
pertemuan pemegang saham Kamis (6/2), klub-klub 
memutuskan untuk kembali ke tanggal tradisional 
pada akhir Agustus atau awal September setelah dua 
musim ketika jendela ditutup pada malam 
kampanye,” terang situs resmi Liga Premier.

Mereka juga telah mematok Jendela musim panas 
tahun ini akan ditutup pada Selasa (1/9) hingga 31 
Agustus karena bertepatan hari libur umum. ”Pada 
pertemuan pemegang saham hari ini, klub Liga 
Premier memilih untuk mengadopsi perubahan 
tanggal penutupan jendela transfer musim panas 
untuk musim 2020/21,” sebut official Liga Premier:

”Tanggal penutupan 2020 tepatnya pukul 17:00 
waktu setempat pada 1 September. Klub setuju 
setelah membahas topik tersebut secara panjang 
lebar pada pertemuan pemegang saham 
sebelumnya,” tulisnya dalam pengumuman tersebut.

Manajer Liverpool Jurgen Klopp termasuk di antara 
mereka yang menyerukan agar Liga Premier 
bersekutu dengan liga-liga top lainnya di Eropa. 
”Ketika mereka berbicara tentang ini, mari kita 
selesaikan sebelum musim dimulai,” kata Klopp 
seperti dilansir AFP.

”Tetapi kemudian yang lain tidak melakukannya 
dan itu tidak masuk akal. Adakah yang bisa 
menjelaskan apa manfaatnya bagi Liga Premier,” 
jelasnya.

Menurutnya, musim ini Tottenham juga terganggu 
oleh spekulasi transfer atas sejumlah pemain, 
terutama Christian Eriksen, yang mengakibatkan 
hengkangnya manajer Mauricio Pochettino pada 
November lalu. ”Saya pikir itu adalah kesalahan 
besar bagi Liga Premier untuk memungkinkan itu 
kami membuka pintu bagi klub-klub yang berbeda di 
Eropa untuk mencoba membuat kebingungan dalam 
skuad Anda,” kata Pochettino.

Dia pun berharap Liga Premier kembali ke tradisi 
awal. ”Saya pikir setelah dua musim beroperasi 
dengan cara ini, Liga Premier menyadari bahwa jika 
Eropa tidak berubah, kita perlu kembali dan mulai 
beroperasi dengan cara lama,” pungkasnya. (fin/ful)

Dua Pembalap Yamaha 
Pamerkan Livery Baru

Dua Tim Raksasa Tersingkir dari Copa del Rey

ISTIMEWA

KEHILANGAN SEMANGAT: Para pemain Real Madrid tertunduk lesu usai dikalahkan Real Sociedad pada 
laga Piala Raja Spanyol atau Copa del Rey di Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol, Kamis (6/2/2020).

ISTIMEWA

TAMPILAN BARU: Siap tampil bersama tim Yamaha Maverick Vinales berjabatan tangan dengan Valentino Rossi.

SERIE A

PREMIER LEAGUE

Zlatan Ibrahimovic 
ISTIMEWA
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Pelatih dan Tim Sepakat 
Pilih Stadion GBLA

BANDUNG – Hingga saat 
ini Persib Bandung belum 
menentukan home base 
untuk kompetisi Liga I 2020. 
Padahal, kompetisi divisi 
utama di Indonesia itu akan 
digelar tiga minggu ke depan. 
Bahkan dari jadwal yang 
dikeluarkan PT Liga Indo-
nesia Baru (LIB) pada pertan-
dingan pertama nanti Maung 

Bandung akan menghadapi 
Lamongan dan akan bert-
indak sebagai tuan rumah. 

Saat disinggung terkait 
home base untuk gelaran 
liga nanti, Pelatih Persib 
Bandung, Robert Rene Al-
berts menegaskan, jika di-
rinya dan pemain ditanya 
dan dipersilahkan memilih, 
maka pihaknya pasti akan 
memilih stadion yang nya-
man untuk digunakan. Dan 
menurutnya stadion itu 
adalah Stadion Gelora 

Bandung Lautan Api (GBLA).
”Jika kamu bertanya ke-

pada saya atau pemain, 
semuanya pasti akan kata-
kan GBLA,” tutur Robert, 
saat diwawancara di Sta-
dion Siliwangi, Jumat (7/2), 
dilansir dari simamaung.
com.

Da menjelaskan, jika di-
bandingkan dengan Stadion 
Si Jalak Harupat, Soreang, 
Kabupaten Bandung, GBLA 
mempunyai banyak ke ung-
gulan. Selain kualitas la-

pangan, kapasitas stadion 
yang bisa menampung 38 
ribu penonoton juga jadi 
pertimbangan tim untuk 
memilih stadion. Kendati 
demikian Robert tak me-
nampik jika akses jalan yang 
kecil dan jarak yang cukup 
jauh kerap dia keluhkan.

”Jauh merupakan satu hal 
yang dipertimbangkan. Te-
tapi kondisi lapangan jauh 
lebih baik dari Jalak Harupat, 
atmosfernya juga jauh lebih 
baik dari Jalak Harupat, ini 

stadion yang fantastis, hanya 
perawatannya saja yang ku-
rang. Tapi kami juga tahu 
soal kesulitannya,” jelasnya.

Menurut pelatih asal Be-
landa itu, pekan lalu pihak 
pemerintah juga sempat 
menyatakan GBLA layak 
pakai, namun hanya bisa 
ditempati 10 ribu penonton. 
Tapi Robert tidak setuju 
GBLA dipakai jika persya-
ratan itu harus dipenuhi. 
Karena menurutnya itu ma-
lah akan merugikan tim dan 

Bobotoh yang ingin meny-
aksikan Maung Bandung 
berlaga.

”Tentunya tidak mungkin. 
Tentu saya ingin stadion 
yang penuh. Bagaimana 
membatasi 10 ribu penon-
ton dari kemungkinan sta-
dion ini dihuni 40 ribu orang, 
itu tidak mungkin. Maksud 
saya, ide itu tidak logis,” 
ujarnya. 

Dia menilai pihak peng-
elola terlihat tak serius da-
lam merawat stadion kebang-

gaan masyarakat Jawa Barat 
tersebut. Padahal menurut-
nya GBLA bisa jadi salah 
satu stadion fantastis, hanya 
saja, selama ini perawatan-
nya saja yang masih kurang.

”Tentu ini berdampak 
pada tim dan juga Bobotoh. 
Karena orang-orang ingin 
datang menyaksikan pertan-
dingan, saya tidak ingin 
mereka berebut untuk 
mendapatkan tiket,” tutup 
pelatih berusia 64 tahun 
tersebut.(bbs/ziz)

Belum Tentukan Home Base
ISTIMEWA

TINJAU STADION: Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana didampingi Direktur PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Teddy Tjahyono meninjau langsung perbaikan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) beberapa waktu lalu.

BANDUNG – Bergabungnya 
beberapa pemain baru se-
perti Beni Oktovianto dan 
Zulham Zamrun membuat 
Pelatih Persib Bandung, Robert 
Rene Albert mengaku puas 
dengan perpaduan lini depan 
timnya. Bagi pelatih asal Be-
landa tersebut, skuat Pang-
eran Biru mulai memperli-
hatkan adanya keseimbangan, 
bahkan di setiap lini. 

Khusus di barisan pertaha-
nan, Maung Bandung juga 
lebih kokoh dengan masuknya 
dua pemain berpengalaman 
yakni Victor Igbonefo dan 
Fabiano Beltrame. 

”Kita sekarang mempunyai 
banyak opsi, dan kita harus 
memiliki keseimbangan kalau 
kita benar-benar mau bersaing 
untuk menjadi juara,” kata 
Robert, dilansir dari laman 
resmi persib, Jumat (7/2).

”Jadi kedalaman tim adalah 
sesuatu hal yang penting dan 
saya melihat sejauh ini se-
muanya berjalan dengan baik,” 
sambungnya. 

Pelatih berkebangsaan Be-
landa itu mengaku tak ingin 
memberi perlakukan spesial 
kepada tim utama saja. Sebab, 
seluruh pemain harus memi-
liki kesiapan dan kemam-
puan yang sama baiknya. 

”Itulah kenapa di masa pra-
musim ini saya memberikan 
menit bermain untuk semua 
pemain. Karena kita butuh 
pemanasan untuk menyam-
but bergulirnya liga nanti,” 
tandasnya. 

Sementara itu, bek tengah 
Persib Fabiano Beltrame cu-
kup menikmati persiapan pra 
musim yang ia jalani saat ini. 
Dirinya mengaku, semakin 
lepas dalam menjalankan 

peran di tim.hal itu tak lepas 
dari kepastiannya kembali 
bermain musim ini (2020).

Bahkan saat dipercaya turun 
menghadapi Melaka United 
awal Februari lalu. Fabiano 
diplot dalam tiga bek sejajar 
bersama Nick Kuipers dan 
Victor Igbonefo. Dari pertan-
dingan itu, Chemistry bisa 
semakin ditingkatkan. Terle-
bih saat ini intensitas uji coba 
yang terus digelar staf pelatih 
menjelang Liga 1 dimulai.

”Persiapan sudah bagus, 
apalagi sekarang kita sudah 
masuk dan fokus banyak uji 
coba, bagus untuk kita ketemu 
tim yang akan memulai liga. 
Uji coba itu penting untuk 
semua pemain untuk dapat 
tempo permainan,” tutur Fa-
biano, dilansir dari sima-
maung.com, Jumat (7/2).

Pemain naturalisasi asal Bra-

sil itu mengaku cukup terban-
tu dengan dipercaya tampil saat 
turnamen Malaysia Januari yang 
lalu. Dirinya menjadi tahu apa 
kekurangan yang harus die-
valuasi kemudian. 

”Saya pikir itu bagus karena 
saya tahu pas kembali main 
saya harus ada dalam kon-
disi yang harus bagus, dan itu 
kemarin saya jaga terus,” ung-
kapnya.

Bahkan ia merasa saat ini 
lebih bugar walau belum se-
penuhnya sesuai yang pelatih 
inginkan. Seluruh pemain 
berusaha terus melaju dan 
siap saat waktunya nanti.

”Sekarang (kondisi) lagi 
enak, saya senang karena 
bisa main dan pas fisik juga 
berat, tapi kita selalu lagi naik 
kondisi semua pemain, saya 
pikir tidak ada masalah,” pung-
kasnya.(bbs/ziz) 

ISTIMEWA

BERI INTRUKSI: Pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert memberikan intruksi kepada anak asuhnya saat menjalani latihan di Stadion Siliwangi Kota Bandung, Jumat (7/2).

Perlihatkan Keseimbangan Disetiap Lini

BANDUNG – Pelatih Persib 
Bandung, Robert Alberts akan 
menurunkan kerangka timnya 
di laga kontra Barito Putera 
pada 11 Februari 2020 men-
datang. Pelatih berusia 64 
tahun itu juga tidak akan 
menurunkan seluruh pemain-
nya seperti saat menghadapi 
Melaka United beberapa 
waktu lalu. 

Pelatih berkebangsaan Be-
landa tersebut mengatakan 
di laga kontra Melaka United, 
timnya memang belum siap 
menghadapi pertandingan. 
Maka dari itu dirinya mem-
beri kesempatan kepada 
seluruh pemainnya untuk 
tampil di laga kontra tim ber-
juluk Sang Kancil tersebut.

”Saya rasa tidak karena kini 
kami harus mulai melihat 
kesiapan pemain bermain 
selama 90 menit dengan baik. 

Ketika melawan Melaka, pe-
main kami belum siap untuk 
bermain 90 menit jadi tidak 
ada pemain yang dipasang 
selama 90 menit,” kata Robert, 
dilansir dari republikboboton.
com, Jumat (7/2). 

Menurutnya, pada laga kon-
tra Laskar Antasari nanti akan 
ada beberapa pemain tampil 
sepanjang laga. Robert juga 
mengaku sudah mempersi-
apkan timnya untuk menatap 
Liga 1 2020. 

”Kini kami mulai memper-
siapkan tim bermain selama 
90 menit, jadi itu akan ber-
beda melawan Barito. Bukan 
sebelas pemain inti saja, tapi 
juga 18 pemain atau 21 pemain 
utama karena liga tinggal tiga 
pekan lagi,” ujarnya. 

Mantan Pelatih Arema Ma-
lang ini mengaku terus meng-
genjot skuatnya menuju kom-

petisi musim 2020. Tak hanya 
fisik, dalam beberapa sesi 
latihan, dirinya bersama tim 
pelatih sudah mulai meman-
tapkan skema permainan. Dia 
pun mengklaim jika Pangeran 
Biru hampir siap untuk ber-
laga di kompetisi. 

”Saya kira persiapan tim 
sudah mencapai 70 persen 
saat ini. Dan saya sangat 
senang dengan progres yang 
terus ditunjukan oleh semua 
pemain,” terangnya. 

Demi memantapkan skuatnya, 
Robert berencana menggelar 
lagi uji tanding bagi I Made 
Wirawan dan kawan-kawan. 

”Ya, menjalani pertanding-
an persahabatan memang 
sudah ada dalam rencana 
kami. Setidaknya, ada tiga 
pertandingan persahabatan 
yang akan kami jalani,” pung-
kasnya.(bbs/ziz)

Kontra Barito Putera, Persib Bakal 
Turunkan Kerangka Tim Liga 1 2020
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MANTAPKAN TIM: Seluruh skuat Persib untuk Liga 1 2020 mengikuti sesi latihan yang digelar di Stadion Siliwangi Kota 
Bandung. Untuk memantapkan tim, selain latihan Persib juga berencana menjalani pertandingan uji coba. 

BANDUNG – Menjadi juara 
tentu satu hal yang diinginkan 
oleh setiap tim peserta Liga 
1. Untuk memenuhi target 
tersebut hampir semua tim 
yang lolos untuk berlaga di 
Liga 1 2020 berbenah diri. 
Dari mulai pergantian pelatih, 
masuk, dan keluar pemain, 
mereka lakukan demi pre-
stasi lebih baik dari pada se-
belumnya. Bahkan saat ini 
klub-klub pun tengah sibuk 
dengan persiapan, mencoba 

dan menguji formula agar tak 
gagal ketika start kompetisi 
nanti.

Tak terkucuali dengan yang 
dilakukan oleh Persib Bandung. 
Dengan banyaknya pergan-
tian pelatih dan pemain dise-
tiap klub maka saat ini masih 
sulit melihat klub mana saja 
yang bisa menjadi unggulan.

Seperti yang dikatakan bek 
naturalisasi Maung Bandung, 
Fabiano Beltrame yang menga-
ku masih belum bisa menilai 

bagaimana peta persaingan 
kompetisi musim ini. Men-
urutnya, Bali United, Persija, 
Bhayangkara FC, dan Arema 
FC bisa disebut paling aktif 
di bursa transfer, namun bu-
kan kepastian mereka jadi 
yang terbaik.

”Sampai sekarang belum 
bisa menilai (peta persaingan) 
semua lagi persiapan juga. 
Kemarin Arema main home, 
mereka main draw di uji coba, 
Bhayangkara main home ka-

lah sama Makassar,” kata Fa-
biano, dilansir dari sima-
maung.com, Jumat (7/2).

Menurutnya, perhelatan 
Turnamen Piala Gubernur 
Jawa Timur 2020 bisa dijadi-
kan acuan bagaimana per-
kembangan pesaing Persib 
di Liga 1 nanti. Persib bisa 
memanfaatkannya untuk 
mengintip pola permainan 
para rival sembari ‘berlari’ 
terus memperbaiki diri.

”Jadi belum diprediksi, ka-

rena mereka masih masa 
persiapan seperti kita. Nanti 
pas liga mulai kita akan tahu, 
ada turnamen sebentar lagi 
Piala (gubernur) Jatim kita 
bisa lihat tim mereka seperti 
apa, baru kita akan lihat ba-
gaimana,” papar Fabiano.

Piala Gubernur Jatim sen-
diri akan digelar mulai 10-20 
Februari. Diikuti oleh delapan 
klub yang terbagi jadi dua grup. 
Grup A akan digelar di Sta-
dion Gelora Bangkalan, Ma-

Fabiano Intip Kekuatan Rival Persib di Piala Gubernur Jatim

dura United bertindak seba-
gai tuan rumah, diisi Persebaya, 
Persik, dan Bhayangkara FC. 
Sementara Grup B, Arema FC 

adalah tuan rumahnya, diik-
uti Persela, Persija, dan tim 
undangan dari Malaysia Sabah 
FA.(bbs/ziz)
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IKUTI LATIHAN: Pemain Persib Bandung Fabiano Beltrame mengikuti 
latihan yang dilaksanakan di Stadion Siliwangi Bandung pada Jumat (7/2).


