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Menutup Celah Pengelolaan Limbah Radioaktif

MbS Tiwikrama
INI benar-benar sulit diperbaiki. Jika tidak, bisa 

menyelesaikan apa yang menyebabkannya. 
Tiba-tiba saja harga minyak mentah turun drastis-

tis-tis-tis.
Dari yang sudah rendah --sekitar USD 55 / barel-- 

menjadi hanya USD 30 dolar. Senin 
kemarin.

Berita virus Corona 
langsung kalah viral - 

mungkin juga kalah dalam 
memperburuk ekonomi 
dunia.

Awalnya di sidang OPEC 
- organisasi negara 
pengekspor minyak 
mentah - gagal disetujui. 
Mungkin karena Presiden 
Indonesia tidak hadir di 

sidang itu - Indonesia 
sudah bukan lagi anggota 
OPEC. Lebih dari 
ekspornya.

Oleh: Dahlan Iskan

SELEBRITI

Pengelolaan limbah radioaktif sejatinya hanya 
boleh dilakukan Badan Tenaga Nuklir Nasional 

(Batan). Faktanya, ada pihak lain yang bisa 
melayani secara ilegal.

 Baca MbS... Hal 2

 Baca Lelang... Hal 2

 Baca Usai... Hal 2

MUHAMAD ALI, Banten

yang mencantumkan nama-
nya. Posting-an tersebut di-
unggah akun Dermayuan 
pada 7 September 2012 pukul 
21.21 WIB. Di bagian bawah 
unggahan iklan jasa tersebut, 
tertulis contact person Suha-
edi Muhammad dengan nomor 
telepon 081284006xxx dan 
keterangan layanan di Serpong.

Saat dihubungi, nomor itu 
tidak aktif. Supaya lebih mey-
akinkan, tawaran jasa dekon-
taminasi radioaktif tersebut 
dilengkapi dengan iming-iming 
mendapatkan sertifikat bebas 
kontaminasi dari Pusat Tek-

nologi Keselamatan dan Met-
rologi Radiasi (PTKMR) Batan. 
Lagi-lagi, itu cocok dengan 
tempat kerja SM. Dari rumah 
dia, polisi mengamankan ba-
han radioaktif berupa cesi-
um-137 dengan radiasi 12 
millisievert.

Sejatinya, jika pengawasan 
Batan maupun Badan Peng-
awas Tenaga Nuklir (Bapeten) 
maksimal, jasa ilegal itu bisa 
dicegah sejak awal. Tepatnya 
pada 2012, saat jasa tersebut 
diunggah melalui layanan 
jual beli Kaskus.

JASA yang ditawarkan SM, 
seorang PNS Batan, terbilang 
cukup nekat dan membahay-
akan orang lain. Sebab, dia 
membuka layanan dekonta-
minasi di luar kedinasan. Dia 
bahkan diduga melakukannya 
di rumahnya. Itu diketahui 
setelah polisi menemukan 

aneka bahan radioaktif di 
kediamannya, Perumahan 
Batan Indah.

Belum bisa dipastikan ber-
apa lama SM membuka jasa 
itu. Namun, di forum diskusi 
jual beli Kaskus, ada posting-
an jasa dekontaminasi radio-
aktif dan jasa sejenis lainnya 

Lelang Proyek Lambat!
Pak dewan potong 
weh anggarana 
lamun tahun ayena 
wasprestasi mah soal 
jalan komo mangkrak

Iuran BPJS Batal Naik, 
Emil Minta Pelayanan 
Tetap Prima 
Satuju sareng keputu-
san MA, batalkeun 
weh supados rakyat 
alit teu susah mayarna

Iuran BPJS Batal Naik, Emil 
Minta Pelayanan Tetap Prima 

ERWIN/JABAR EKSPRES

JAWAB PERTANYAAN: Gubernur Jabar, Ridwan Kamil saat memberikan keterangan soal pembatalan kenaikan iuran BPJS.

 Baca Menutup... Hal 2

MUHAMAD ALI/JAWA POS

HARUS SESUAI ATURAN: Petugas BATAN di depan gedung penyimpanan 
sementara di Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. 

Usai Ditangkap, Rumah 
Ririn Mendadak Sepi

Jumlah Pasien Positif 
Covid-19 Capai 27 Orang

JAKARTA- Jumlah pasien 
positif virus corona jenis ba-
ru atau COVID-19 di tanah 
air kembali bertambah. Sete-
lah kemarin, Senin (9/3) di-
umumkan ada 19 kasus, kini 
ada tambahan 8 kasus baru. 
Sehingga total pasien yang 
positif virus corona per Sela-
sa (10/3) berjumlah 27 orang.

Juru Bicara Pemerintah Un-
tuk COVID-19 Achmad Yuri-
anto mengumumkan, adanya 
8 tambahan kasus baru. Be-
berapa di antaranya ada War-
ga Negara Asing (WNA).

“Kami tetap konsisten tak 

akan menyebutkan dari ma-
na negaranya dan dari mana 
daerahnya atau rumah sakit-
nya,” tegasnya kepada war-
tawan, Selasa (10/3).

Jumlah pasien positif virus 
corona jenis baru atau 
COVID-19 di Indonesia kini 
bertambah menjadi 27 orang. 
Ada yang harus diwaspadai 
terkait pasien ke-27 yakni la-
ki-laki 33 tahun, Warga Ne-
gara Indonesia (WNI). Dia 
dicurigai sudah tertular seca-
ra lokal (local transmission) 
dari orang ke orang.

BANDUNG- Gubenur Jawa 
Barat Ridwan Kamil memin-
ta pelayanan peserta BPJS 
Kesehatan untuk tetap dilaku-
kan secara prima kendati 
kenaikan iurannya dibatalkan.  

Orang nomor satu di Jabar 
ini juga menyoroti masyarakat 
yang sudah terlanjur mem-
bayar iuran dengan rentang 
waktu tiga bulan dengan kena-
ikan tersebut.

“Kita akan memonitor kare-

na tiga bulan kan keburu 
bayar warga ini, sehingga 
pertanyaan banyak ke saya 
‘Pak kalau sudah bayar tiga 
bulan bagaimana?’ nah kami 
menunggu arahan saja dari 
Pemerintah Pusat nanti ben-
tuknya apa, apakah bulan 
berikutnya tidak perlu bayar 
gitu ya, atau gimana,” kata 
Kang Emil sapaan akrabnya, 
di Gedung Sate, Bandung, 
Selasa (10/3).

Menurut Kang Emil, bagi 
warga yang sudah membayar 
lebih selama 3 bulan itu me-
mang agak rumit jika harus 
dikembalikan melalui rekening 
masing-masing.

“Kalau dibalikin lagi saya 
kira prosesnya terlalu rumit. 
Tapi kalau berikutnya tidak 
bayar sesuai dengan jumlahnya 
uangnya, saya kira itu bisa 
diatur,” hematnya.

 Baca Iuran... Hal 2

AGUS SALIM 
Kepala Bidang (Kabid) Pemeliharaan dan 

Pembangunan (Harbang) pada DBMPR Jabar

JAKARTA- Rumah mewah 
Ririn Ekawati yang terletak 

di bilangan Bendungan 
Hilir, Jakarta Pusat, 
Senin (9/3) malam 
terlihat sepi. Peman-
dangan ini terlihat usai 
Ririn diamankan 

petugas kepolisian. 
Tidak ada aktivitas 
apapun ke kedia-
man sahabat dekat 
Ashanty itu.

Pantauan 
JawaPos.com 
pada malam ini, 
Senin (9/3), di 

depan rumah 
Ririn Ekawati cuma 

terdapat satu unit 
sepeda motor. Di 

dalam rumahnya 
juga tampak sepi 
seperti tidak ada 
aktivitas apapun.

ERWIN/JABAR EKSPRES

BERIKAN DATA: Kepala Bidang Medik RSHS, Dr Zulvayanti saat memberikan 
penjelasan soal lima pasien terduga Covid-19 yang tengah dirawat.

 Baca Jumlah... Hal 2

IPM Jawa Barat Lewati Angka Nasional

HUMAS JABAR

IKUTI RAKOR: Kang Uu (kanan) saat mengikuti rakor Teknis Perencanaan 
Pembangunan Tahun 2020 Regional 2 di Hotel Grand Aquilla, Selasa (10/3).

BANDUNG- Wakil Gubernur 
Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzha-
nul Ulum mengatakan, Jabar 
menjadi salah satu provinsi 
yang menopang perekono-
mian nasional.

“Maka kepada pemerintah 
pusat untuk bisa mengako-
modir permohonan-permo-
honan masyarakat dan Pe-
merintah Daerah (Pemda) 
Provinsi Jawa Barat,” kata Kang 
Uu saat memberikan sambu-
tan dalam Rapat Koordinasi 
Teknis Perencanaan Pem-
bangunan (Rakortekrenbang) 

Lelang Proyek Lambat!

ILUSTRASI

PERBAIKI JALAN: Petugas Bina Marga saat memperbaiki jalan rusak. Pembangunan jalan tersebut untuk kenyamanan para pengendara terutama untuk memberikan dampak ekonomi warga.

Baru Selesai 4 Paket 
dari Total 94 Paket 

BANDUNG- Dinas Bina Mar-
ga dan Penataan Ruang (DB-
MPR) Provinsi Jawa Barat 
baru melaksanakan proses 
lelang sebanyak 4 paket dari 
total 92 paket di tahun ini.

Kepala Bidang (Kabid) Pe-
meliharaan dan Pembangunan 
(Harbang) pada DBMPR Jabar, 
Agus Salim mengatakan, ke-
empat proyek tersebut saat 
ini masuk tahap evaluasi.

“Sampai dengan minggu ini 
di bulan Maret, proses lelang 
itu baru 4 paket dari 92 paket, 
saya sudah sampaikan ke pak 
kadis,” kata Agus kepada Jabar 
Ekspres, Selasa (10/3).

Agus menyebutkan, proyek 
tersebut terus dilelang secara 
bertahap. Bahkan, kata dia, 
sudah diusulkan ke pokja se-
banyak 23 paket lagi. “Sisanya 
65 paket lagi yang belum di-
usulkan. Rata-rata memiliki 
waktu pelaksanaannya itu 
kurang dari 150 hari,” katanya.

Disinggung kendala dalam 
pelelangan, pihaknya engan 

Sampai dengan 
minggu ini di bulan 

Maret, proses lelang 
itu baru 4 paket dari 
92 paket, saya sudah 

sampaikan ke pak 
kadis”

menjawab, sebab itu kewenang-
an ada di Barjas (Barang Jasa).

“Kalau proses pelelangan 
kan itu pelaksanaannya di 
pokja biro barjas, saya gak 
berhak kalau proses pelelang-
annya,” katanya.

Agus menjelaskan, untuk 
target pengerjaan pembangu-
nan jalan di tahun 2020, 
pihak akan mulai menggarap 
pembangunan jalan pada 
bulan April.

ACHMAD YURIANTO 
Juru Bicara Pemerintah Untuk COVID-19

Tahun 2020 Regional 2 di 
Hotel Grand Aquilla, Kota 

Bandung, Selasa (10/3).
 Baca IPM... Hal 2

Dalam pembangunan kami membu-
tuhkan anggaran, baik pembangu-
nan pendidikan, kesehatan, eko-
nomi. Khususnya untuk tahun 2021. 
Untuk Pemerintah Jawa Barat juga 
untuk pemerintah kabupaten/
kota-nya, dan untuk desa/kelurahan 
di seluruh Jawa Barat,”

UU RUZHANUL ULUM 
Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar)



“Rencana bulan April kami 
akan mulai yang 4 paket ini, 
sudah bisa berjalan yang seka-
rang sudah tahap evaluasi. 
Karena kalau yang bulan April, 
itu waktu pelaksanaannya ham-
pir 7 bulanan 210 harian, 7 
bulan dari April, Mei, Juni, 
Juli, Agustus, September, Ok-
tober. Nah diharapkan Oktober 
itu bisa selesai,” sambungnya.

Untuk jalan yang dilalui jalur 
mudik, katanya, pihaknya akan 
mengandalkan proses peme-
liharaan secara rutin yang akan 
segera dimulai.

“Lebaran ini kan sekarang 
makin terus bergeser waktunya, 
penanganan jalur mudik kita 
lebih mengandalkan kepada 

kegiatan pemeliharaan rutin, 
apalagi di akhir Mei paling 
pekerjaan itu baru pada mu-
lai, jadi sehingga untuk upaya 
kita pelayanan jalur mudik 
ini kota upayakan dari peme-
liharaan rutin,” paparnya.

Dia mengklaim, jalan prov-
insi yang mengalami kerusa-
kan diangka 9 %, sehingga 
akan mengebut perbaikan dan 
pemeliharaan.

“Untuk kondisi sekarang yang 
tidak mantap itu sekitar 9% 
lebih, jadi yang mantapnya 
90% lebih kondisi sekarang,” 
terangnya.

Sementara, Anggota Komisi 
IV DPRD Jabar Daddy Roha-
nadi mengatakan, soal kapan 
lelang dimulai pihaknya tidak 
mengikuti, namun pihaknya 
berpesan jangan sampai semua 

pekerjaan terhambat.
“Mestinya memang tidak 

ditahan-tahan lagi karena kan 
ketika APBD sudah ketok palu 
di paripurna, artinya apa yang 
ada di dalamnya bisa dilaku-
kan,” kata Daddy.

Menurutnya, proyek lelang 
ini juga berkaitan dengan 
jadwal di ULP. Namun, sebelum 
ke ULP mestinya masing-ma-
sing OPD menyiapkan sega-
la sesuatunya secara matang. 
“Jadi, tidak boleh lagi ada 
alasan belum siap dokumen-
nya,” katanya.

Dikatakannya, yang tahu 
persis mana yang harus di-
dahulukan atau setelahnya 
kan itu OPD masing-masing, 
sehingga ULP harus menyin-
kronkan dengan itu semua.

“Kalau sinkronisasi dilaku-

kan dengan baik, saya yakin 
semua bisa on schedule. Den-
gan demikian, gak bakalan 
terjadi penumpukan di ujung,” 
tegasnya.

“Saya yakin lelang, pekerja-
an, dan sebagainya tak akan 
terlambat kalau koordinasi 
berjalan baik. Kalau ada OPD 
yang serapannya di bawah 
85%, apalagi tidak sampai 80%, 
mestinya Badan Anggaran 
mempertimbangkan jumlang 
anggaran untuk APBD Peru-
bahan 2020 maupun APBD 
murni 2021,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Frak-
si PKS sekaligus anggota Ba-
dan Anggaran, Haru Suand-
haru berharap OPD-OPD 
bisa segera menfikasi dan 
mulai memproses lelangnya. 
“Tentu saja perencana kegia-
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Tapi, kasus pengelolaan ra-
dioaktif ilegal itu baru terbong-
kar delapan tahun kemudian. 
Diawali dari temuan pancaran 
radiasi yang ditangkap petu-
gas patroli Bapeten pada 
30–31 Januari lalu. Setelah 
ditelusuri, sumber radiasi itu 
berasal dari bahan radioaktif 
jenis cesium-137 yang terku-
bur di dalam tanah. Tepatnya 
di lahan kosong di samping 
gerbang masuk Perumahan 
Batan Indah.

Saat itu, pancaran radiasinya 
sangat tinggi jika dibanding-
kan dengan kondisi normal 
di sekitar lokasi. Mencapai 
200 microsievert/jam. Pada-
hal, kondisi normal hanya 0,03 
sampai 0,05 microsievert. 
Dengan demikian, pancaran 
radiasi di TKP mencapai 6.666 
kali lebih tinggi daripada kon-
disi normal.

Petugas gabungan dari Ba-
peten dan Batan segera meng-
amankan sumber radioaktif 
yang terkubur di tanah itu. 
Diduga, bahan tersebut ter-
timbun cukup lama. Sebab, 
wadah atau kemasannya su-
dah hancur. Bahan radioak-
tifnya berceceran. Wujudnya 
kecil-kecil agak kasar, meny-
erupai gula pasir.

Setelah ditelusuri dengan 
melibatkan kepolisian, bahan 
radioaktif yang ditemukan di 
lahan terbuka itu mengarah 
pada nama SM. Sebab, ketika 
dilakukan penggeledahan di 
rumah SM, ditemukan bahan 
radioaktif serupa.

Polisi segera mengamankan 
SM. Namun, sampai sekarang 
belum ada perkembangan 
signifikan. SM masih bersta-
tus saksi. Kabagpenum Div-
humas Mabes Polri Kombespol 
Asep Adi Saputra mengung-
kapkan perkembangan peny-
elidikan limbah radioaktif itu.

’’Hasil penyelidikan kami, 
Saudara SM ini kan juga 
melakukan praktik dekonta-
minasi,’’ katanya. 

Dengan begitu, saat peng-
embangan penyidikan kasus, 
ditemukan zat radioaktif ce-
sium-137 dan zat radioaktif 
lain di rumahnya. Untuk se-
mentara, Asep menduga prak-
tik layanan dekontaminasi 
radioaktif itu sudah cukup 
lama dilakukan.

Polisi menengarai SM tidak 
menjalankan usaha dekon-
taminasi radioaktif sendiri. 
Saat dipertegas sejak kapan 
dia membuka layanan itu, 
Asep tidak menyebut secara 
detail. Polisi menduga, prak-
tik itu berjalan lama karena 
saat ditemukan, paparan ra-
diasi sudah menurun.

Untuk sementara, polisi 
menyebut motifnya adalah 
ekonomi. ’’Jadi semacam ma-
ta pencaharian,’’ jelasnya. Asep 
menegaskan, SM tidak 
mungkin bekerja sendirian. 
Polisi masih menelusuri asal 
muasal barang-barang sum-
ber radioaktif yang ditemukan 
di rumah SM.

Layanan dekontaminasi 
radioaktif atau pengelolaan 
limbah radioaktif memang 
sangat menggiurkan. Selama 
ini hanya Batan yang punya 
kewenangan mengelola lim-
bah radioaktif. Sepanjang 2019, 
Batan mendapatkan peneri-
maan negara bukan pajak 
(PNBP) Rp 1,5 miliar hanya 
dari jasa pengelolaan limbah 
radioaktif.

Merujuk Peraturan Peme-
rintah No 8 Tahun 2019 tentang 
PNBP di Batan, tarif pengel-
olaan limbah radioaktif sang-
at beragam. Paling murah Rp 
5.000/liter. Yang paling mahal 
Rp 12 juta untuk satu unit 
limbah radioaktif tertentu.

Terkait kasus jasa dekonta-
minasi radioaktif yang dija-
lankan anak buahnya itu, 

Kepala Batan Anhar Riza 
Antariksawan menegaskan 
sebuah pelanggaran hukum. 
Dia mengatakan, sampai saat 
ini yang punya kewenangan 
mengelola limbah radioaktif 
hanya Batan. Di dalam regu-
lasinya, Batan berhak me-
nunjuk pihak lain untuk ikut 
mengelola.

Namun, sampai sekarang 
Batan belum menunjuk pihak 
mana pun. Alasannya, vo-
lume limbah radioaktif se-
cara nasional tidak terlalu 
banyak. Batan dengan se-
jumlah fasilitasnya merasa 
masih mampu mengelola 
limbah dari seluruh wilayah 
Indonesia. Selama ini limbah 
radioaktif berasal dari ba-
nyak pihak. Mulai rumah 
sakit yang kerap mengguna-
kan perangkat kedokteran 
berbasis nuklir hingga se-
jumlah perusahaan. Paling 
sederhana, misalnya, untuk 
mengukur ketebalan kertas 
di pabrik kertas, dibutuhkan 
alat yang memiliki kandu-
ngan radioaktif. Dari sejum-
lah peralatan tersebut, rumah 
sakit maupun industri sela-
lu menghasilkan limbah 
radioaktif. Selanjutnya, lim-
bah tersebut dikirim ke ne-
gara asal, jika itu produk 
impor. Atau bisa juga dise-
rahkan ke Batan dengan ket-
e ntuan tarif yang berlaku.

Sistem pengelolaan limbah 
radioaktif di lingkungan in-
dustri mendapatkan sorotan 
dari Kamar Dagang dan In-
dustri Indonesia (Kadin). Ketua 
Komite Tetap Bidang Ling-
kungan dan Pengelolaan 
Limbah Kadin Donny Yoes-
giantoro menyebutkan, sistem 
pengelolaan limbah industri 
di Indonesia belum memiliki 
regulasi atau standardisasi 
yang solid. Sejauh ini, prose-
dur pengelolaan limbah dilaku-
kan dengan cara-cara atau 
instrumen nonekonomi. ”In-

strumen nonekonomi itu 
menggunakan baku mutu 
lingkungan. Sementara itu, 
instrumen ekonomi meng-
gunakan pajak. Kita belum 
banyak menggunakan instru-
men ekonomi karena belum 
banyak standardisasi di ba-
nyak sektor,” ujarnya.

Terkait dengan isu bocornya 
limbah radioaktif di Serpong 
karena diduga tidak dikelola 
dengan benar, Donny meny-
ebutkan bahwa hal itu men-
jadi alert bagi pemerintah. 
Menurut dia, pemerintah 
dituntut untuk mencari tahu 
sumber permasalahan. Sebab, 
Donny meyakini pelaku in-
dustri mematuhi aturan jika 
dipermudah dan prosedurnya 
jelas. ”Jangan-jangan ada ok-
num yang memanfaatkan 
karena kadang-kadang indu-
stri ini tidak punya banyak 
pilihan. Ya akhirnya mereka 
menggunakan opsi apa saja 
supaya operasional tetap ber-
jalan,” tambahnya.

Menurut Donny, patut di-
kaji kembali kapasitas dan 
kemampuan pemerintah 
mengelola limbah radioak-
tif. Apakah cukup mengan-
dalkan satu lembaga, yakni 
Batan. ”Patut dikaji apakah 
perlu dibuka subsektor yang 
lebih spesifik mendampingi 
industri. Yang memiliki ka-
pasitas sesuai dengan pro-
dusen perusahaan berlimbah 
radioaktif di Indonesia,” 
tegasnya.

Lembaga subsektor tersebut, 
lanjut Donny, wajib mengan-
tongi pemetaan industri yang 
berpotensi punya limbah 
radioaktif beserta prosedur 
dan standar penanggulang-
annya. ”Sektor listrik dan 
migas misalnya. Keduanya 
bersifat makro, tapi semua 
punya divisi turunan yang 
menguasai hilir, yang paham 
mengenai industri dan kor-
porat,” terangnya. (*)

Karenanya, sambung dia, 
kebijakan naik turunnya iuran 
BPJS ada di tangan peme-
rintah pusat. “Terkait den-
gan BPJS tidak naik saya 
kira kalau pemerintah dae-
rah kan bukan yang punya 
kewenangan terkait naik atau 
tidak naik,” katanya.

Dengan turunnya harga iuran 
BPJS tersebut, Emil pun mem-
inta masyarakat untuk bisa 
menyesuaikan dengan kebu-
tuhan. Serta meskipun BPJS 

tidak jadi naik, diharapkan 
pelayanannya tetap berkualitas.

“Kalau memang anggaran 
yang kemarin ada dan kelas 
yang didapatkannya sesuai 
dengan harganya, saya kira 
ikut saja. Justru jangan turun 
menurut saya, namanya ku-
alitas pelayanan harus naik,” 
terangnya.

Untuk diketahui, kenaikan 
iuran BPJS Kesehatan sebesar 
100 persen akhirnya dibatal-
kan Mahkamah Agung (MA). 
Pasca putusan MA yang mem-
batalkan Perpres Nomor 75 
Tahun 2019 tentang Jaminan 

Kesehatan, pemerintah dim-
inta untuk taat hukum.

Sebelumnya, MA menga-
bulkan judicial review Perpres 
Nomor 75 Tahun 2019 tentang 
Jaminan Kesehatan. Dalam 
putusan ini, MA membatalkan 
kenaikan iuran BPJS per 1 
Januari 2020.

Menurut MA, Pasal 34 ay-
at 1 dan 2 bertentangan den-
gan Pasal 23 A, Pasal 28H, 
dan Pasal 34 UUD 1945. 
Selain itu, bertentangan 
dengan Pasal 2, Pasal 4, Pa-
sal 17 ayat 3 UU Nomor 40 
Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional. 
Juga bertentangan dengan 
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ten-
tang Badan Penyelenggara-
an Jaminan Sosial. Berten-
tangan dengan Pasal 5 ayat 
2 jo Pasal 171 UU Kesehatan.

“Menyatakan Pasal 34 ayat 
1 dan 2 Perpres Nomor 75 
Tahun 2019 tentang peru-
bahan atas Perpres Nomor 
82 Tahun 2018 tentang Ja-
minan Kesehatan tidak mem-
punyai kekuatan hukum 
mengikat,” kata Juru Bicara 
MA, Hakim Agung Andi Sam-
san Nganro. (mg1/drx)

Maklum saja, pasien 27 ini 
tidak memiliki riwayat pergi 
ke luar negeri atau ke negara 
manapun dalam beberapa 
bulan terakhir. Dia juga tidak 
memiliki kontak teman dekat 
atau tak kenal dengan kluster 
Jakarta di klub dansa sebagai 
pusat penularan awal.

“Maka, kami menduga sudah 
terjadi local transmission,” 
kata Achmad.

Yurianto menjelaskan petu-
gas sedang mengelaborasi 
lebih jauh pada pasien 27 
untuk melacak penularannya 
dari mana. Sebab pasien ter-
sebut tak jelas penularannya 
dari mana.

“Yang bersangkutan tak pu-
lang dari luar negeri. Bukan 

dari kluster Jakarta juga. Ka-
mi bertanya apakah ada teman 
yang sakit,” paparnya.

Yurianto masih belum dapat 
memastikan penularan lokal 
pasien 27 dari mana saja. Ma-
ka penelusuran kontak sedang 
dilakukan.

“Pasien 27 masih kami be-
rikan tanda tanya. Local trans-
mission dari mana. Ini yang 
menjadi pekerjaan kami se-

lanjutnya,” tegasnya.
Sedangkan untuk kondisi 

pasien lainnya secara 
keseluruhan dipastikan sta-
bil. Ada 1 pasien yakni pasien 
23, perempuan 73 tahun, 
imported case, kondisinya 
dipasangi alat ventilator. 
“Pasien 23 cukup stabil meski-
pun ada penyakit pendahu-
lunya dan dipasang ventila-
tor,” pungkasnya. (jpc/drx)

Aksi Nekat Oknum PNS Bahayakan Warga 

Pembayaran Tiga Bulan Terakhir Jadi Problem

Dicurigai Tertular Secara Local Transmission

 LELANG
Sambungan dari hal 1

Jika Mangkrak, Anggaran Dievaluasi
tan harus cermat, agar resiko 
delay atau gagal lelang bisa 
dihindari,” harapnya.

“Termasuk proyek-proyek 

yang tertunda seperti fly over 
di Kota Bandung di beberapa 
titik, sekalipun itu program 
pemerintah pusat. tetapi Pem-

prov sebagai pelaksana harus 
melakukan upaya percepatan, 
agar tidak terkesan mangkrak,” 
tandasnya. (mg1/drx)

 MENUTUP
Sambungan dari hal 1

 IURAN
Sambungan dari hal 1

 JUMLAH
Sambungan dari hal 1

Sidang itu inginnya satu: 
menaikkan harga minyak 
dunia. Harga USD 50 / barel 
dianggap terlalu rendah. Me-
reka pernah menikmati har-
ga minyak USD 90 dolar / 
barel dalam kurun yang pan-
jang. Bahkan pernah di atas 
USD 100 / barel. 

Negara-negara OPEC pun 
kebanjiran dolar --menjadi 
disebut negara petrodolar.

Masa panen raya tidak per-
nah terjadi lagi sejak lebih 
dari lima tahun yang lalu. 
Yakni sejak Amerika Serikat 
Menemukan sumber minyak 
/ gas baru. Tepatnya: sejak 
Amerika menggalakkan tek-
nologi baru di bidang peng-
ambilan gas.

Itulah yang disebut shale 
gas . Dengan tehnologi baru 
itu Amerika mampu meny-
edot gas dari retakan-retakan 
bebatuan.

Karena itu Amerika tidak 
lagi tergantung dari minyak 
OPEC. Sebenarnya Amerika 
bisa disebut migas swasem-
bada. Justru Amerika Serikat, 
gantikan Cina untuk mau beli 
gas dari Amerika.

Untung ada negara lain yang 
kian haus energi: Tiongkok, 
India, Pakistan dan --kecil-ke-
cilan-- Indonesia. Harga mi-
nyak mentah tidak dapat kem-
bali lagi ke USD 90 / barel.

Untuk dapat menambah 
lagi harga migas itu OPEC 

menggunakan ide lama: me-
merlukan produksi. Agar mi-
gas agak langka. Lalu harga 
akan naik dengan sendirinya.

Ide lama diterima yang 
juga dibahas di sidang OPEC 
terakhir - 5 Maret kemarin 
di Austria, kantor pusat OPEC.

Arab Saudi, sebagai produ-
sen terbesar, telah menyedia-
kan produksi minyaknya. 
Dari 11 juta barel ke 10 juta 
barel / hari.

Tapi negara lain menyetujui. 
Itu karena produksi mereka 
tidak terlalu banyak. Saudi-lah 
yang diharapkan akan kehi-
langan lebih banyak lagi.

Belum lagi agenda yang tun-
tas dibicarakan muncul rea-
litas lain: Rusia.

Rusia menghargai anggota 
OPEC. Jika hanya anggota 
OPEC yang kehilangan pro-
duksi, itu hanya akan mengun-
tungkan Rusia.

Maka OPEC juga harus me-
rayu Rusia. Agar mau meng-
ambil keputusan OPEC.

Rusia menolak. 
Arab Saudi dan Mohammed 

bin Salman (MbS) marah. 
Marah sekali. Ngamuk.

Saudi bikin keputusan sepi-
hak: banting harga. Jual mi-
nyak dengan harga diskon 
besar-besaran. Tinggal 30 
dolar / barel.

Saudi juga akan meningkat-
kan produksi minyaknya. 
Semaunya pula. Menjadi 12 
juta barel / hari. Penurunan 
Pendapatan ditutup dari kena-
ikan produksinya.

Rusia akan mati. 
Amerika akan pingsan.
Indonesia klepek-klepek.
MbS kok dilawan.
Yang tertawa ngakak kay-

aknya Xi Jinping. Juga Naren-
dra Modi.

Indonesia juga bisa sedikit 
tersenyum. Selain Pakistan.

Virus China yang baru ter-
pukul Corona langsung men-
dapat sumber energi sangat 
murah. Termurah sepanjang 
sejarah reformasi ekonominya.

Demikian juga India.
Dan Indonesia akan ikut 

menikmati: subsidi BBM yang 
mencapai lebih dari Rp 100 
triliun itu akan langsung hilang.

Pertamina pun mendapat 
peluang kembali untung ga-
jah bengkak --kalau harga BBM 
telat diperoleh.

Tapi Indonesia juga kehilang-
an pendapatan dari hasil migas. 
Mengenai pajak di sektor itu. 
Penurunan Pendapatan pe-
merintah ini bisa mencapai 
lebih dari Rp 100 triliun. 

Perusahaan-perusahaan 
migas Amerika - perusahaan 
terkemuka shale gas yang la-
gi bergairah-gairahnya - lang-
sung bisa pingsan. Harga 
saham mereka di pasar modal 
bisa langsung terjungkal. 

Biaya memproduksi gas da-
ri retakan bebatuan bisa men-
capai 45 dolar / barel. Jika 
harga minyak hanya 30 dolar 
/ barel matilah mereka. 

Jadi, Saudi ini lagi marah 
ke Rusia atau ke Amerika? 
(Dahlan Iskan)

Menurut Kang Uu, Jabar den-
gan jumlah penduduk nyaris 
50 juta jiwa punya peran pen-
ting dalam laju ekonomi nasi-
onal. Dia pun menyatakan, 
program yang disusun Pemda 
Provinsi Jabar sejalan dengan 
RPJM Nasional.

“Dalam pembangunan ka-
mi membutuhkan anggaran, 
baik pembangunan pendidi-
kan, kesehatan, ekonomi. 
Khususnya untuk tahun 2021. 
Untuk Pemerintah Jawa Barat 
juga untuk pemerintah kabu-
paten/kota-nya, dan untuk 
desa/kelurahan di seluruh 
Jawa Barat,” ucapnya.

“Program yang akan kami 
susun akan linear dengan 
pemerintah pusat, RPJMD 
kami akan sesuai dengan RPJM 
Nasional,” tambahnya.

Sedangkan, Sekretaris Jen-
deral (Sekjen) Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri) 
Hadi Prabowo mengatakan 
bahwa peningkatan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) 
Jabar baik.

“Jawa Barat sangat besar 
untuk IPM tinggi, pertumbu-
han ekonomi bagus, Jabar 
memiliki destinasi wisata yang 
sangat berlimpah. Ada wisa-
ta sejarah, budaya, alam, per-

belanjaan, edukasi dan per-
mainan untuk keluarga, ku-
liner, juga banyak produk-pro-
duk khas,” kata Hadi.

Berdasarkan data Badan 
Pusat Statistika (BPS) Jabar, 
IPM Jabar pada 2019 menca-
pai 72,03 atau meningkat 0,739 
poin dari 2018 yang tercatat 
71,30. IPM Jabar pada 2019 
juga sudah di atas IPM Nasi-
onal, yakni 71,92.

Hadi menuturkan, Rakorte-
krenbang Tahun 2020 digelar 
sebagai upaya dalam melaku-
kan sinkronisasi dan harmo-
nisasi pembangunan antara 
Pemerintah Pusat dan Peme-
rintah Daerah.

Selain itu, kata Hadi, Rakor-
tekrenbang merupakan ba-
gian dari rangkaian aktivitas 
perencanaan tahunan baik 
di pusat maupun di daerah 
yang tertuang dalam Renca-
na Kerja Pembangunan Da-
erah (RKPD) dan Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 
2021 dalam rangka mendukung 
pencapaian target pembangu-
nan nasional.

Adapun terkait dengan pe-
rencanaan pembangunan 2020 
-2024, Presiden RI Joko Wido-
do sudah memberikan amanat, 
yaitu lima prioritas pembangu-
nan yang telah ditetapkan da-
lam Peraturan Presiden (Per-
pres) Nomor 18 Tahun 2020 

Rencana Pembangunan Jang-
ka Menengah Nasional (RPJMN) 
Tahun 2020- 2024.

“Untuk itu, kementerian/
lembaga melakukan sinkro-
nisasi dan harmonisasi den-
gan daerah untuk mencapai 
target pembangunan nasion-
al,” katanya.

“Untuk penyusunan peren-
canaan sinkronisasi pembangu-
nan khususnya kaitannya 
program K/L dan pemerintah 
provinsi dapat kita lihat dasar-
nya adalah dalam pasal 258 
UU Nomor 23 Tahun 2014, 
bahwa pembangunan daerah 
merupakan perwujudan ter-
hadap pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang dilaksana-
kan oleh daerah,” imbuhnya.

Artinya, pencapaian target 
nasional tidak hanya dari pe-
merintah pusat, tetapi juga 
dari pemerintah daerah se-
suai dengan kewenangannya. 
Sementara itu, kementerian/
lembaga melakukan koordi-
nasi teknis yang dikoordina-
sikan oleh Kemendagri dan 
Kementerian PPN/Bappenas.

“Kemendagri dalam hal ini 
tentunya melakukan tugas 
pembinaan dan pengawasan 
dalam koridor yang bersifat 
umum, kemudian yang tek-
nis tentunya dilakukan oleh 
K/L yang bersangkutan,” 
ucapnya. (mg1/drx)

Pada bagian garasi rumah 
hanya terdapat mobil 
dengan nopol B 26 RRN.

Tetangga rumah mengatakan 
di dalam rumah Ririn Ekawa-
ti hanya terdapat pembantu 
dan anaknya. Dan sejak ada-
nya peristiwa ini, mereka 
mulai jarang keluar rumah. 
“Jarang keluar, mungkin ma-
sih bingung kali ya,” ucap 
salah seorang lelaki tetangga 
rumah Ririn Ekawati yang 
enggan disebutkan namanya 
kepada JawaPos.com.

Ririn Ekawati diamankan di 
salah satu tempat di bilangan 
Setiabudi, Jakarta Selatan, 
pada Sabtu (7/3) malam lalu 

akibat kasus narkotika. Hasil 
tes urine menunjukkan kalau 
Ririn negatif dari pengguna-
an obat haram narkoba.

Guna memastikan apakah 
Ririn benar-benar bersih da-
ri narkoba atau tidak, polisi 
melakukan tes rambut dan 
darah pada hari ini di Badan 
Narkotika Nasional (BNN) 
Lido, Bogor, Jawa Barat. Ririn 
Ekawati terlihat irit bicara saat 
ditanya awak media. Dia ha-
nya mengatakan kondisinya 
dalam kondisi sehat. “Sehat, 
Alhamdulillah,” kata Riri 
Ekawati singkat sebelum ma-
suk ke dalam Polres Metro 
Jakarta Barat.

Seperti diberitakan, Ririn 
Ekawati ditangkap bersama 
asistennya berinisial ITY dan 

satu orang lainnya berinisial 
DN di salah satu tempat di 
bilangan Setiabudi, Jakarta 
Selatan, pada Sabtu (7/3) ma-
lam lalu atas kasus dugaan 
penyalahgunaan narkoba.

Barang bukti yang berhasil 
diamankan petugas kepolisian 
ketika itu berupa narkoba jenis 
happy five yang ditemukan di 
mobil Ririn Ekawati sebanyak 
2 butir dan di kost ITY sebany-
ak 3 butir. Polisi juga menemu-
kan barang bukti berupa 
xanax saat melakukan peng-
geledahan di kediaman Ririn 
Ekawati. Barang bukti tersebut 
ditemukan di tempat obat 
mendiang suaminya, Ferry 
Wijaya. Obat tersebut masuk 
kategori psikotropika golong-
an empat. (jpc/drx)

Harga Minyak Mentah Turun Drastis

Pusat Diminta Akomodir Usulan Daerah

Tak Ada Aktivitas Keluarga

 MBS
Sambungan dari hal 1

 IPM
Sambungan dari hal 1

 USAI
Sambungan dari hal 1
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KPM Terima Rp200.000 
Selama Enam Bulan

SUBANG-Selama 6 bulan 
kedepan, Keluarga Peneri-
man Manfaat (KPM) pada 
program sembako akan 
menerima bantuan saldo 
sebesar Rp200.000 perbulan. 
Sebelumnya, KPM hanya 
menerima bantuan saldo 
dari Kementerian Sosial ini 
sebesar Rp150.000 per bu-
lan.

Kepala Dinas Sosial Kabu-
paten Subang, Drs. Deden 
Hendriana Mpd mengatakan 
program yang tadinya ber-
nama  Bantuan Pangan Non 
Tunai (BPNT) itu akan mulai 
diberikan selama periode 
Maret hingga Agustus 2020. 
“Awalnya program sembako 
ini tiap KPM hanya menda-
patkan saldo Rp150.000 per-
bulan nya, kini ditambah 

Rp 50.000 menjadi 200 ribu 
perbulannya,” kata Deden 
kepada Pasundan Ekspres, 
Selasa (10/3).

Adapun tujuan dinaikannya 
bantuan saldo bagi KPM se-
lama 6 bulan kedepan terse-
but, tak lain lantaran menu-
runnya daya beli masyarakat. 
Sehingga, dengan ditambah-
kannya bantuan saldo itu, 
diharapkan bisa mengcover 
kebutuhan KPM. “Setelah 6 
bulan kedepan, kita tergan-
tung kebijakan dari Kemen-
sos, apakah akan diturunkan 
lagi menjadi Rp 150.000 atau 
mau bagaimana. Intinya, 
penambahan saldo tersebut 
untuk mengcover kebutuhan 
KPM yang saat ini dengan 
daya beli yang menurun,” 
ungkapnya.

Dia menjelaskan bantuan 
saldo itu bisa diambil den-
gan menggunakan kartu 
program sembako di agen 

Daya Beli Menurun, Saldo 

Program Sembako Ditambah 
e-warung,  untuk mendap-
atkan bahan pokok seperti 
sumber karbohdirat (beras, 
jagung, sagu) sumber pro-
tein hewani (telur, daging 
ayam, daging sapi, ikan se-
gar), Sumber protein nabati 
(kacang-kacangan, tempe, 
tahu), sumber vitamin dan 
mineral ( sayur mayur dan 
buah-buahan).”Saya tetap 
mengimbau agen e-warung 
agar menyediakan bahan 
kebutuhan tersebut dengan 
lengkap dan sesuai keingi-
nan KPM,” ujarnya.

Kepala Bidang Daya Sos 
Dinas Sosial Kabupaten 
Subang, Saeful Arifin men-
gatakan ada 150 KPM di 
Kabupaten Subang. 5 KPM 

diantaranya tak memiliki 
saldo, sehingga meyulitikan 
para KPM untuk mengambil 
kebutuhan pokok di agen e-
warung. “Kami sudah men-
gajukan lagi ke Kemensos 
agar yang 5 orang KPM ini 
agar di data kembali,” kata 
Saeful.

keksongan saldo tersebut 
diduga ada kesalahan dalam 
pengisian adminduk (admin-
sitrasi kependudukan). Seh-
ingga secara sistem 5 orang 
tesebut tidak terisi saldo dan 
tidak bisa mengambil bahan 
pokok di agen e-warung. 
“Kami berharap kedepan-
nya tidak akan ada lagi KPM 
yang memiliki saldo kosong,” 
pungkasnya.(ygo/sep)

YUGO EROSPI/PASUNDAN EKSPRES

TUNJUKAN: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang, Drs. Deden Hendriana menunjukan buah nanas di salah satu agen e-Warung. 

SUBANG-Adalah Bilal Nau-
fal Mamduh/Melati Ang-
graeni Sebagai Juara 1 dan 
Raisa Mutiara Zuka Assu-
hada/Kanesya Restania Az-
zahra Sebagai Juara 3 Duo 
Story Telling Tingkat SMP 
Se-Kabupaten Subang yang 
dilaksanakan oleh STKIP 
Subang, beberapa waktu 
lalu, (7/3)

Keberhasilan itu bukan 

tanpa bimbingan dari gu-
runya yaitu Lutfiyanti, yang 
gigih melatih anak didiknya 
untuk ikut Duo Story Telling 
hingga meraih juara di level 
kabupaten.

Lutfiyanti selaku pembimb-
ing merasa bangga sekaligus 
terharu karena keberhasi-
lan anak didiknya tersebut. 
bagaimana tidak, Upi sa-
paan akrabnya belum genap 

SMP Plus Pagelaran Cisalak Raih 
2 Gelar Juara di Duo Story Telling

2 bulan mengajar di SMP 
Plus Pagelaran dan lang-
sung  diberi tugas melatih 
Tim Duo Story Telling untuk 
mengikuti lomba.

“Saya merasa bangga atas 
prestasi ini, kerja keras se-
lama latihan membuahkan 
hasil,” ujar Upi.

Prestasi ini kata Upi, sung-
guh tidak instan, tetapi mela-
lui tahapan seleksi siswa dari 
kelas 7 dan kelas 8 untuk 
selanjutnya dipilih 4 siswa 
terdiri 2 siswa dari masing-
masing kelas untuk dibimb-
ing persiapan sekaligus pe-
mantapan. 

Sementara itu , Hj. Melly 
Siti Nurlaili salah satu pem-
bina menambahkan merasa 
bahagia memiliki partnert 
masih muda untuk mem-
bimbing anak,  selain itu 
pula Melly bersyukur kepada 
Allah SWT. karena atas Izin-
Nya semua bisa diraih Con-
gratulations.

“Terimakasih atas prestasi 
yang mengharumkan lem-
baga kita ini, semoga jadi 
motivasi buat siswa lainnya 
untuk mengsah bakat dan 
minat yang dimiliki,” tukas-
nya.(dan/sep)

DADAN RAMDAN / PASUNDAN EKSPRES

PRESTASI: Pembimbing Lutfiyanti bersama anak didiknya setelah 
berhasil meraih 2 gelar juara dilomba Duo Story Telling.

PURWAKARTA-Kepala 
Satuan Lalu-lintas (Kasatlan-
tas) Kepolisian Resort (Pol-
res) Purwakarta AKP Zanuar 
Cahyo Wibowo mengingat-
kan bahaya kendaraan yang 
Over Dimension Over Load 
atau disingkat ODOL.

“Kendaraan ODOL tak han-
ya membahayakan penge-
mudi tapi juga pengguna 
jalan lainnya. Belum lagi 
dampak yang ditimbulkan-
nya cukup masiv dan men-
imbulkan kerugian sangat 
besar,” kata Kasatlantas yang 
akrab disapa Bowo ini di sela 
Operasi ODOL yang dige-

lar di Gerbang Tol Cikopo-
Cikampek, Selasa (10/3).

Di j e laskannya,  Polre s 
Purwakarta berkerja sama 
dengan Dinas Perhubun-
gan Jabar dan Purwakarta 
serta PJR Tol Cikampek/
Turangga 005 melakukan 
penindakan terhadap ke-
layakan kendaraan angku-
tan barang ODOL. “Hal ini 
dilakukan guna mencegah 
terjadinya kecelakaan lalu 
lintas yang kerap terjadi di 
jalan raya,” ujarnya kepada 
koran ini.

Pihaknya juga mengecek 
kelengkapan administrasi 

pengemudi dan kendaraan. 
“Termasuk juga melakukan 
penimbangan berat dan be-
ban kendaraan angkutan 
barang,” kata Kasatlantas.

Bowo juga mengimbau 
seluruh pengemudi yang 
membawa kendaraan ang-
kutan barang untuk men-
gutamakan keselamatan di 
jalan. “Pada saat Operasi 
ODOL kami telah memeriksa 
sebanyak 71 unit kendaraan. 
Hasilnya, 15 teguran, penil-
angan 49 kendaraan, serta 19 
angkutan barang yang Over 
Dimensi Over Load ditin-
dak,” ujarnya.(add/vry) 

Ingatkan Bahaya Kendaraan ODOL 

ADAM SUMARTO/PASUNDAN EKSPRES 

ODOL: Kasatlantas Polres Purwakarta AKP Zanuar Cahyo Wibowo saat menggelar Operasi ODOL di Cikopo.



sumedang4 Jabar Ekspres
rabu
11 MarET Tahun 2020

 Pendidikan

Fitriana utaminingsih
240210180007

Mahasiswa Universitas 
Padjadjaran (Teknologi 

Pangan)

Oleh: 

Yaaa di

Sumedang Ekspres

Kantor: 0261 202174 ayi Saepuloh 085211599197

hubungi: 

Ingin Beriklan? ... ...

Enteng hargana Mucekil hasilna

atau

Beritanya Selalu Hangat

berlangganan,
hubungi andriana 082214909561

MAN 2 SUMEDANG
Menerima Peserta Didik Baru Lulusan 

SMP dan MTS Tahun Ajaran 2020-2021

ALAMAT : Jl Angkrek Situ No. 38 Sumedang Telp 0261-2401063

1. Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)
2. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
3. Bahasa dan Dudaya (BB)
4. Ilmu Keagamaan (IK)

Dengan Pilihan Peminatan :

MI merupakan produk ma-
kanan yang diterima oleh 
berbagai kalangan, mulai 
dari anak-anak hingga de-
wasa. Kadar karbohidrat mi 
yang tinggi dapat menjadi 
solusi saat kita lapar namun 
bosan dengan nasi. Penyajian 
mi yang mudah dan tekstur 
yang kenyal menjadikannya 
populer di berbagai kalangan 
masyarakat Indonesia. Ka-
rena kepopulerannya, olahan 
mi juga sangat beragam mu-
lai dari kudapan hingga ma-
kanan berat. Salah satu jenis 
mi yang populer di Indonesia 
adalah mi instan. Indonesia 
termasuk 10 negara dengan 
konsumsi mi instan terbesar 
di dunia pada tahun 2018. 

Menurut data World Instant 
Noodles Assosiation, Indo-
nesia berada di urutan kedua 
dengan konsumsi sebanyak 
12,54 miliar bungkus. Jenis 
mi yang disukai masyarakat 
Indonesia adalah mi dengan 
tekstur kenyal dan tidak mu-
dah putus. Tekstur mi tersebut 
berasal dari gluten yang ba-
nyak ditemukan di tepung 
terigu. Kebanyakan mi ter-
buat dari tepung terigu ka-
rena bahan tersebut mudah 
didapat. Namun, dibalik ke-
mudahan akses tersebut, 
terdapat hal yang perlu di-
waspadai. Tepung terigu me-
miliki indeks glikemik ter-
tinggi diantara tepung lainnya. 
Indeks glikemik adalah sua-
tu ukuran yang digunakan 
untuk mengindikasikan se-
berapa cepat karbohidrat yang 

terdapat dalam makanan da-
pat diubah menjadi gula oleh 
tubuh manusia.

Semakin tinggi indeks glike-
mik suatu makanan, maka 
semakin besar pula efeknya 
pada peningkatan kadar gula 
darah. Jadi, mengonsumsi 
makanan tinggi indeks glike-
mik akan meningkatkan ri-
siko penyakit diabetes. Oleh 
karena itu, perlu adanya ino-
vasi supaya dapat mengon-
sumsi mi tanpa dibayangi 
penyakit diabetes yang akan 
muncul. Selain itu, bahan baku 
tepung terigu yang sulit dibu-
didaya di Indonesia mendorong 
perlunya inovasi terhadap 
bahan baku mi, contohnya 
dengan tepung sorgum. Tepung 
terigu berasal dari gandum 
yang sulit ditanam di Indone-
sia. Berbeda dengan sorgum 
yang dapat beradaptasi di 
lngkungan panas dan kering, 
tetapi dapat juga tumbuh 
pada daerah dengan curah 
hujan tinggi, sehingga cocok 
ditanam di Indonesia. 

Tepung sorgum merupakan 
olahan dari biji-bijian sorgum 
yang popular di India dan 
Afrika. Tepung sorgum lebih 
diminati karena gluten free 
dan memiliki indeks glikemik 
rendah. Kandungan tepung 
sorgum tidak kalah dengan 
tepung terigu serealia seperti 
tepung terigu. Menurut Badan 
Litbang Pertanian tahun 2013, 
biji sorgum mengandung tiga 
jenis karbohidrat yaitu pati, 
gula terlarut, dan serat. Kandun-
gan gula terlarut pada sorgum 

Mi Sorgum, Solusi Makanan Anti Diabetes

JATIGEDE - Banyak po-
tensi wisata di wilayah Keca-
matan Jatigede, setelah di-
bangunnya Bendungan Jati-
gede. Di antaranya wisata 
Panenjoan, wisata Tegalja-
rong, wisata Curug Emas, 
wisata Pantai  Cibunut, wi-
sata Pasir Calung, Batu Agung, 
wisata Mangga Gedong gincu 
dan lainnya.

Hal itu disampaikan Camat 
Jatigede H Sahna saat berbin-
cang dengan Sumedang Eks-
pres, Senin (9/3) lalu. ”Namun, 
paling menonjol baru ada dua, 
yaitu Panenjoan dan Tegal 
Jarong,” ujar Sahna.

D i k a t a k a n ,  u n t u k 
mengembangkan tempat wi-
sata tersebut, Pemerintah Ke-
camatan Jatigede telah mela-
kukan berbagai langkah. Pi-
haknya, menggandeng swasta 
melalui CSR dan pemerintah. 
”Contohnya dari CSR PLN, wi-
sata Tegal Jarong sudah dua 
kali mendapatkan bantuan 
untuk penataan kurang lebih 
sebesar Rp 600.000.000. Serta, 
wisata Panenjoan dari pemda 
Sumedang dan anggaran Desa 
untuk penataan,” paparnya.

Sahna menuturkan, saat ini 
kunjungan wisata ke wilayah 
Kecamatan Jatigede sudah me-
ningkat. Terutama, ke wisata 
Panenjoan. Karena, jalan lingkar 
timur Jatigede hampir selesai 
sedangkan letaknya sangat de-
kat dari jalan lingkar tersebut.

Bahkan, kata Sahna, Guber-
nur Jabar pada saat kunjung-
an ke Panenjoan siap akan 
membantu pembangunannya. 
”Akhir akhir ini pengunjung 
ke Panenjoan semakin me-
ningkat. Apalagi tiap hari 
sabtu minggu di Panenjoan 
ditampilkan kesenian untuk 
menambah daya tarik wisa-
tanya,” paparnya.

Sahna menjelaskan, pening-
katan pengunjung sendiri 
sudah mulai berdampak dan 
dirasakan masyarakat. Se-
perti, penambahan lapangan 
kerja dan lapangan usaha. 
”Namun, ke peningkatan pe-
rekonomian masyarakat belum 
dirasakan secara signifikan, 
tetapi sudah mulai ada,” ujar-
nya seraya berharap, kawasan 
KEK Jarigede dapat terwujud 
sehingga akan meningkatkan 
kesejahteraan warga. (atp)

terdiri dari sukrosa, glukosa, 
fruktosa dan maltosa. Sorgum 
juga mengandung serat tidak 
larut air atau serat kasar dan 
serat pangan, masing-masing 
sebesar 6,5% - 7,9% dan 1,1% 
- 1,23%. Kandungan protein 
sekitar 10,11% dan kandun-
gan pati sebesar 80,42%.

Beberapa penelitian melapor-
kan bahwa tepung sorgum 
memiliki banyak kandungan 
bioaktif. Komponen bioaktif 
yang terdapat dalam sorgum 
berfungsi sebagai antioksidan, 
antimikroba, menurunkan ka-
dar kolesterol darah, memper-

kuat daya tahan tubuh, men-
gatur ritme kondisi fisik, mem-
perlambat penuaan dan mem-
bantu mencegah penyakit. 
Komponen bioaktif ini meliputi 
serat pangan, senyawa-senyawa 
antioksidan dan lainnya. Selain 
itu, sorgum juga mengandung 
senyawa bioaktif turunan fenol 

dan polifenol, diantaranya 
dari kelompok flavonoid se-
perti pigmen antosianin. 

Antosianin merupakan an-
tioksidan yang memiliki se-
jumlah fungsi kesehatan term-
asuk pencegah jantung coro-
ner, penyempitan pembuluh 
arteri, dan pencegah kanker. 
Sorgum yang selama ini ba-
nyak dipandang sebagai bahan 
pangan kurang bergengsi ter-
nyata memiliki kekayaan un-
sur bioaktif yang layak disebut 
sebagai sumber pangan fungsio-
nal. Banyaknya komposisi baik 
pada tepung sorgum bisa men-

jadi alternatif dalam proses 
pembuatan mi yang cocok 
bagi penderita diabetes. Mi 
sorgum kering telah dikembang-
kan di Kabupaten Lamongan, 
Jawa Timur. 

 Berdasarkan penelitian, 
penggunaan tepung sorgum 
belum bisa menjadi bahan 
utuh untuk membuat adonan 
mi. Hal itu karena banyak 
produsen yang masih mengik-
uti trend konsumen yang 
menyukai mi kenyal dan elas-
tis, sehingga tepung sorgum 
masih perlu dicampurkan 
dengan tepung terigu. Penam-

bahan tepung sorgum dapat 
meningkatkan cita rasa, men-
gurangi potensi penyakit, dan 
juga mengurangi import te-
rigu sehingga dapat mema-
anfaatkan pangan lokal. Per-
sentasi penambahan sorgum 
terhadap tepung terigu seki-
tar 10%-50%. Meskipun be-
gitu, olahan mi sorgum ter-
sebut merupakan cara me-
mulai penerapan pola makan 
sehat yang harus terus disu-
arakan sebagai pencegahan 
bertambahnya penderita 
diabetes akibat pola makan 
tidak sehat. (**)

arTIKEL

Wisata Jatigede Belum 
Dirasakan Secara Signifikan

IST

bErKunJunG: Camat Jatigede h Sahna mengunjungi salahsatu 
lokasi wisata di sekitar bendungan Jatigede, belum lama ini.

Semua Titik Jadi 
Fokus BPBD 

KOTA - Badan Penanggu-
langan Bencana Daerah 
(BPBD) Kabupaten Sumedang, 
mencatat sejak awal bulan 
Maret 2020, sudah ada 90 
bencana terjadi di Kabupaten 
Sumedang. Data sebanyak itu, 
pada Januari 2020 ada 31 ke-
jadian dengan kerugian seki-
tar Rp 831.000.000. Semen-
tara Februari 2020 ada  55 

kejadian dengan kerugian Rp 
962.000.000 dan di awal bulan 
Maret baru menerima 4 la-
poran kejadian bencana.

Kasi Kedaruratan BPBD Ka-
bupaten Sumedang, Yadi 
mengatakan, bencana yang 
terjadi dari Januari sampai 
awal Maret 2020, di antaranya 
longsor, pergerakan tanah, 
banjir bandang dan berbagai 
macam bencana alam lainnya. 
”Ya karena curah hujan yang 
tinggi. Dan potensi hujan le-
bat masih mungkin terjadi,” 

ucapnya, kemarin (10/3).
Yadi menambahkan, untuk 

daerah  yang menjadi fokus 
BPBD dalam penanganan 
bencana, dilihat dari banya-
knya penduduk. ”Jika ditanya 
tentang fokus, semua daerah 
di kabupaten Sumedang 
menjadi fokus kita. Kan po-
tensi bencana di Sumedang 
berbeda-beda. Jadi sekarang 
kita fokus ke daerah yang 
padat penduduknya. Con-
tohnya Sumedang Selatan, 
di samping padat pendu-

duknya dataran, tanahnya 
juga masih banyak yang tidak 
stabil,” ujarnya.

Menurutnya, langkah-lang-
kah yang dilakukan BPBD 
untuk meminimalisir jumlah 
kerusakan yang terjadi akibat 
bencana alam yang kerap 
melanda Sumedang akhir-
akhir ini. ”Saya sudah mem-
berikan dan mengimbau 
untuk melakukan pencegahan 
dan pengawasan bencana. 
Dan juga sudah melakukan 
sosialisasi kepada warga ma-

syarakat di daerah yang ber-
potensi bencana,” tuturnya.

Yadi menjelaskan, ada be-
berapa cara penanganan 
terhadap calon korban ben-
cana yang dilakukan ang-
gota BPBD Kabupaten Su-
medang. ”Untuk penanganan 
korban, kita lakukan sesuai 
prosedur yang berlaku. Kita 
juga akan melakukan eva-
kuasi penanganan korban 
secepatnya dengan mem-
bawa korban ke rumah sakit,” 
pungkasnya. (cr1)

90 Bencana Dalam Tiga Bulan
DOK/SUMEKS

PanTau LOKaSI: Seorang petugas bPbD datang untuk membantu warga yang dinding rumahnya jebol akibat tertimpa longsor, beberapa waktu lalu.
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SUKABUMI - Forum Sekretaris Desa Kabu-
paten Sukabumi memperkuat sinergitas untuk 
membangun desa. Upaya tersebut dilakukan 
melalui rapat di Resort Prima Salabintana 
Kabupaten Sukabumi, Senin (9/3). Kegiatan 
tersebut sekaligus ingin mewujudkan ruang 
publik bagi partisipasi masyarakat sehingga 
perannya dalam mendukung program kerja 
pemerintah desa dapat direalisasikan. 

Selain sinergitas dalam percepatan pemban-
gunan, juga di bahas tata kelola administrasi 
dan keuangan desa yang transparan, akunta-
bel, partisipatif, dan profesional. Sebanyak 120 
Sekdes yang mewakili 47 kecamatan mengi-
kuti acara ini.

Usai membuka acara tersebut, Bupati Suka-
bumi, Marwan Hamami mengatakan, kegiatan 
tersebut penting untuk akselerasi pembangu-
nan daerah. Sekaligus menyampaikan kunci 
sukses dalam merealisasikan program. Selain 
sinergitas, dibutuhkan ketaatan terhadap 
aturan secara kolektif." Sekdes dan jajaran 
pemdes lainnya harus memahami dan mema-
tuhi aturan yang berlaku. Semangat kebersa-
maan harus dijaga, saling berkoordinasi untuk 
kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan 
program harus terus dilakukan. Keberadaan 
forum ini harus dimanfaatkan secara maksi-
mal, untuk bisa menjawab semua persoalan 
yang dihadapi," tegas Marwan.

Bupati juga meminta, sekdes untuk mening-
katkan wawasan dan kapasitasnya dalam tata 
kelola pemerintahan desa terutama pelayanan 
publik ."Ketaatan kepada regulasi, juklak dan 
juknis yang berlaku menghasilkan kinerja 
tinggi dan masyarakat akan merasakan man-
faatnya," tambahnya.

Menurutnya, forum ini sebagai media 
komunikasi yang sangat penting terutama 
untuk mengentaskan persoalan yang ada di 
masyarakat. Harmonisasi lintas sektor sangat 
dibutuhkan mengingat mencapai tujuan harus 
dilakukan bersama sama."Lakukan komuni-
kasi dengan baik dengan semua stakeholder, 
bangun kerjasama agar cita-cita Sukabumi 
yang lebih baik bisa diwujudkan," pungkas-
nya.(rls)

Forum Sekdes Dukung 
Percepatan Pembangunan  

PEMERINTAHAN

CIANJUR - Demi mencari nafkah untuk 
keluarga, seorang pedagang keliling kapal 
mainan otok-otok harus meninggalkan ke-
luarganya. Pria dengan nama Yanto ,35, asal 
Kampung Tegalan, RT 37/9 Desa Camblang, 
Kecamatan Camblang  Kabupaten Cirebon 
tersebut menjajakan dagangannya dengan 
berpindah-pindah. Kapal mainan dibuatnya 
sendiri dengan bahan kaleng susu bekas. 
Sementara topeng dan mainan lainnya terbuat 
dari styrofoam. 

Dia menekuni usaha yang sudah langka 
tersebut sejak beberapa tahun lalu. "Saya 
sudah lima tahun lebih jualan mainan kapal 
otok-otok. Harganya Rp 15 ribu yang ukuran 
kecil. Sedangkan untuk ukuran sedangnya 
dihargai Rp 20 ribu," terang Yanto, di Lapang 
Jagaraksa Warungkondang, Senin (10/3).

Yanto menjajakan dangangannya di tempat-
tempat keramaian. Salah satunya seperti di 
acara yang dihadiri Menteri Sosial RI, Jaluari 
P. Batubara."Saya bersama teman-teman lain-
nya dari Cirebon, memang sengaja datang ke 
Warungkondang karena ada kegiatan CNL," 
ujarnya.

Lokasi tempat berdagang yang tidak jauh 
dari pasar juga berdampak terhadap pen-
jualannya. Meski belum sesuai harapan, 
namun dia mengaku pembelinya cukup 
banyak ."Mungkin karena dekat dengan Pasar 
Warungkondang, jadi pembelinya tak begitu 
banyak. Tapi lumayan lah sehari masih bisa 
laku mainan kapal otok-otoknya hingga 15 
biji," kata Yanto.

Dijelaskan, tidak semua dagangannya dibuat 
sendiri. Dia membelinya dalam jumlah ban-
yak, satu kodi isi 20 buah seharga Rp 150 ribu. 
Namun kalau untuk mainan kapal otok-otokn-
ya dia memproduksinya dengan sendiri."Yang 
paling utama itu adalah, berapapun peng-
hasilan saya, ya tentunya harus di syukuri," 
pungkasnya.(yis)

Yanto, Lima Tahun 
Dagang Mainan Langka
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Kabupaten Cianjur Terbanyak Calon Perseorangan 
CIANJUR - Kabupaten Cian-

jur daerah penyelenggara 
pilkada dengan bakal calon 
perseorangan paling ban-
yak. Hal itu dikatakan Ketua 
Badan Pengawas Pemilu Jawa 
Barat, Abdulah saat berkun-
jung ke KPU Cianjur, Selasa 
(10/3). Kunjungannya untuk 
memastikan dokumen per-
syaratan terverifikasi secara 
administrasi."Kedatangan 
kami ke Cianjur kaitannya 
dengan tahapan pendaftaran 
calon perseorangan yang saat 
ini masul tahapan verifikasi 
administrasi," ujar Abdulah.

Abdulah sempat mengecek 
ruangan tempat verifikasi 
administrasi di kantor KPU 
Cianjur. Dia juga sempat 
berdiskusi dengan komision-
er KPU Kabupaten Cianjur 
terkait persiapan pilkada. "Se-
lain melihat tahapan verifikasi 
calon perseorangan pasangan 

calon, kami juga mengecek 
aspek prosedur, jadi lebih 
kepada diskusi," kata dia. 

Dia mengatakan, dari de-
lapan kabupaten/kota di 
Jawa Barat, ada lima daerah 

yang terdapat calon perse-
orangan. Tiga wilayah yakni 
Kabupaten Bandung, Kabu-

Kunjungan Menteri Disambut Puisi

SUKABUMI - Kunjungan 
Menteri Sosial RI, Juliari Peter 
Batubara di pusat rehabilitasi 
LRSODHA Kahuripan Kabu-
paten Sukabumi, kemarin 
(10/3) disambut dengan pu-
isi. Menteri mengaku terharu 
mendengar puisi yang diba-
cakan oleh salah seorang pen-
ghuni panti yang juga Orang 
Dengan HIV/AIDS (ODHA) 
tersebut. Mensos menatap 
pemuda itu dengan penuh 
bangga dengan senyuman 
lebar sebagai bentuk mem-
beri semangat." Saya sangat 
tersentuh dengan puisi yang 
tadi dibacakan. Menurut saya 
itu adalah sebuah curahan 
hati," kata Juliari. 

Panti rehabilitasi tersebut 
merupakan binaan lang-
sung Kementerian Sosial 
RI. Di tempat itu, menteri 
meninjau beberapa lokasi 
seperti sarana prasana dan 
berbagai tempat kegiatan. 
Menjelang akhir peninjauan-
nya, di sebuah ruang kelas, 
menteri disambut oleh se-
orang ODHA yang sedang 
menjalani rehabilitasi peny-
embuhan. "Pak menteri. Izin-
kan daku memperkenalkan 
diri.  Anakmu ini yang masih 
muda dan berambisi. Yang 
masih punya banyak cita-cita 
dan mimpi. Dengan back-

ODHA Bangga 
Hasil Karyanya 
Dibilang Bagus 

Kartun Cianjur Berdayakan Pemuda Desa
CIANJUR - Ratusan anggota 

Karang Taruna (Kartun) dari 
32 kecamatan se-Kabupaten 
Cianjur mengikuti pelatihan 
di Ciloto, Cipanas, kemarin 
(10/3). Pelatihan untuk pem-
berdayaan sumber daya dan 
mental pemuda desa. 

Ketua Pelaksana Kegiatan 
yang juga Sekretaris Karang 
Taruna Kabupaten Cianjur, M. 
Herry Wirawan mengatakan, 
pemateri disampaikan dari 
Karang Taruna Provisni Jawa 
Barat."Pada dasarnya, kami 
ingin para pemuda-pemudi di 
Kabupaten Cianjur ini terban-
gun jiwanya untuk menjadi 
seorang pemimpin dan juga 
wirausahawan," kata Heri.

Pentingnya pelatihan men-

tal kata Heri, karena mental 
yang baik sangat penting 
sebagai bekal menjadi orang 
yang sukses. "Jadi, kita juga 
kedatangan duta petani mile-
nial Indonesia, yakni Kang 
Sandi Octa Susila, yang saat 
ini menjadi nominasi dis-
ebuah TV nasional adalam 
acara  Kick Andy," terangnya.

Heri berharap, ke depan 
pemuda penggerak pember-
dayaan desa bisa menghasilkan 
pertemuan dengan para pen-
gurus Karang Taruna Pusat."Di 
sini kita satu, di sini kita sama 
pengurus karang taruna di 
tingkat desa kecamatan yang 
akan digunakan untuk menjadi 
pemuda penggerak pember-
dayaan desa," ungkapnya.

Ketua Karang Taruna Kabu-
paten Cianjur, Cece Saepulloh 
mengatakan, dengan adanya 
kegiatan ini diharapkan ban-
yak manfaat atau banyak pro-
gram-program yang dirasakan 
oleh masyarakat khususnya di 
dalam pemberdayaan."Mari 
kita satukan misi yang satukan 
frekuensi untuk penyelidikan 
terkait pemberdayaan yang 
ada di masyarakat. Jangan 
lupa teman-teman juga harus 
segera membangun kolabora-
si baik dengan unsur pemer-
intahan lembaga-lembaga 
KPU untuk bisa bersinergi, 
karena yang namanya or-
ganisasi ini bukan organisasi 
milik sendiri tetapi milik se-
mua," pungkasnya.(yis)

paten Sukabumi, dan Depok, 
tidak terdapat calon perse-
orangan. 

Abdullah mengungkapkan, 
secara umum masih ada per-
syaratan administrasi yang 
harus dilenkapi oleh pasan-
gan perseorangan, antara 
lain kekurangam dukungan. 
Hal tersebut dikeahui saat 
verifikasi administrasi. "Jadi 
saat verifikasi administrasi 
tak sinkron antara B1 KWK 
dengan NIK KTP atau tanda-
tangan," katanya. 

Selain paling banyak, kata 
Abdulah, Kabupaten Cianjur 
juga merupakan daerah yang 
mengharuskan syarat dukun-
gan terbanyak yakni 108.354 
fotokopi KTP elektronik. "Itu 
angka yang cukup besar, 
penting kami memastikan 
dokumen persyaratan terver-
ifikasi secara administrasi," 
katanya.(yis)

ground odhiv di belakangku, 
mampukah aku menjadi 
kupu-kupu sepertimu yang 
amat elok dan indah," kata 
pemuda itu dengan lantang 
membacakan puisinya.

Menanggapi puisi tersebut, 
Juliari berpesan kepada pen-
gelola dan staf LRSODHA 

Kahuripan agar benar-benar 
memberikan pelayanan yang 
maksimal. "Saya titip agar 
teman-teman yang ada di 
sini dapat menerima terapi 
dan pelayanan yang baik," 
ucapnya.

Ditemui usai acara, pe-
muda pembaca puisi YPA 

,23, menjelaskan, dia men-
yambut menteri  dengan 
puisi untuk merubah stig-
ma masyarakat yang me-
mandang ODHA dengan 
sebelah mata. "Saya mem-
buat puisi ini tadi malam. 
Makannya, untuk member-
itahu bahwa kita mampu 

bertahan hidup dan meng-
gapai impian," jelas dia.

Dia mengungkapkan rasa 
bahagia karena mendapat 
respon yang baik dari menteri 
atas puisi hasil karyanya." 
Senang sekali. Tadi Pak Men-
teri bilang puisi saya bagus," 
tutupnya.(job3)

ASEP HENDRAYANA/SUKABUMI EKSPRES

KUNJUNGAN RESMI: Menteri Sosial RI, Juliari Peter Batubara berkunjung ke pusat rehabilitasi LRSODHA Kahuripan Kabupaten Sukabumi, Selasa (10/3).

AYI/JABAR EKSPRES

KUNJUNGAN BAWASLU: Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah berkunjung  ke KPU Cianjur dan melihat proses 
verifikasi administrasi, Selasa (10/3). 

AYI/JABAR EKSPRES

PENGHARGAAN: Ketua Karang Taruna Cianjur menyerahkan 
penghargaan kepada salah seorang peserta palatihan.
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KARAWANG – Komitmen 
Pemerintah Kota Bekasi un-
tuk mewujudkan Kota Beka-
si sebagai Smart City untuk 
tata kelola persampahan. 
Wali Kota Bekasi, Rahmat 
Effendi dan Managing Direc-
tor PT. Waste4Change Alam 
Indonesia, Mohamad Bijak-
sana Junerosano bersama 
hadir untuk menandatangani 
nota kesepakatan.

Hadir juga Plt. Deputi Bi-
dang Koordinasi Pengelolaan 
Lingkungan dan Kehutanan, 
Kemenkomarves RI, Nani 
Hendiarti. Acara berlangsung 
di CoHive, Plaza Kuningan, 
Jakarta Selatan, Jakarta.

Rahmat mengungkapkan, 
secara terbuka sasaran dari 
sosialisasi ini ialah dinas yang 
membidangi persampahan 
yakni Dinas LH Kota Bekasi. 
Program Smart City yang 
dicanangkan menjadikan 
pengelolaan sampah seb-
agai hal yang sangat men-
dasar.

“Persoalan sampah, bu-
kan hanya permasalahan 
di Kota Bekasi tetapi men-
jadi isu dunia. Sehingga 
sangat penting untuk terus 
melakukan dorongan un-
tuk mewujudkan tata ke-
lola yang baik. Menciptakan 
terobosan yang think out 
of the box yang dapat di-
rasakan oleh masyarakat,” 
kata Rahmat.

Lanjut Rahmat, tuntutan 
masyarakat di Kota Bekasi 
sangat sederhana, jika kot-
anya bersih, lingkungannya 
tertib. Tentu akan mem-
berikan efek positif bagi 
masyarakat. Untuk mewu-
judkan visi diperlukan pola 
pikir yang inovatif, dan me-
miliki kemauan yang sama 
serta kerja nyata.

Ditempat  yang sama, 
Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup Kota Bekasi, Yay-
an Yuliana mengatakan, 
membangun kesadaran ma-
syarakat untuk bijak dalam 
mengelola sampah menjadi 
konsen pemerintah saat ini.

“Saatnya mengedukasi 
masyarakat. Karena sampah 
yang di hasilkan masyara-
kat dalam hal ini sampah 
rumah tangga amat besar 
volumenya. Sedangkan kita 
ketahui bersama bahwa TPA 
semakin penuh dan butuh 
lahan, perlu ada solusi nya-
ta untuk mengelola sampah 
ini dengan bijak, bahkan 
kalau bisa sampah ini di-
musnahkan,” ungkapnya.

Sedangkan ditempat yang 
sama Managing Director PT. 
Waste4Change Alam Indo-
nesia Mohamad Bijaksana 
Junerosano mengatakan 
Kota Bekasi menjadi pilot 
projects dalam penerapan 
aplikasi Smart City Tata Ke-
lola Persampahan. (rls/rie)

Pemkot Bekasi Ciptakan Terobosan Persampahan

HUMAS PEMKOT BEKASI

KERJA SAMA : Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi dan Managing Director PT. Waste4Change Alam Indonesia, Mohamad Bijaksana Junerosano bersama hadir untuk menandatangani 
nota kesepakatan.

C I K A R A N G  T I M U R  – 
Bhabinkamtibmas Polsek 
Cikarang Timur Polres Met-
ro Bekasi, Bripka Acep Mirta 
berserta tokoh masyakat 
dan warga melakukan kerja 
bakti di Kampung Babakan 
Demak Rt 02/ Rw 04, Desa 
Labansari, Kecamatan Ci-
karang Timur, Kabupaten 
Bekasi, Jawa Barat. 

Kegiatan kerja bakti kali ini 
dengan memperbaiki tanggul 
yang tergerus air pasca ban-
jir yang melanda beberapa 
wilayah di Kecamatan Cika-
rang Timur beberapa waktu 
lalu.

Kapolsek Cikarang Timur, 
Kompol Sumarjan menjelas-
kan, kegiatan kerja bhakti 
yang dilakukan anggotanya 
tersebut melibatkan pulu-
han orang warga. Semuan-
ya bekerja bakti dengan 
memperbaiki tanggul sun-
gai dengan ratusan bambu 
yang ditancapkan.

“Semuanya berharap den-
gan ditutupnya tanggul yang 
tergerus tersebut tidak ter-

jadi lagi longsoran badan 
jalan di Desa Labansari ke-
tika turun hujan lebat,” kata 
Sumarjan.

Dikatakan Kompol Sumar-
jan, tindakan memper-
baiki tanggul sungai yang 

tergerus air dengan ratusan 
bambu yang ditancapkan 
tersebut merupakan lang-
kah sementara. “Maka dari 
itu, kerja bakti ini sebatas 
memberi  bantuan per-
baikan tanggul sementara 

saja. Dan nanti perbaikan 
tanggul lebih permanen 
dilakukan oleh pemerintah 
daerah,” ucap Sumarjan. 

D i s a m p i n g  m e n u t u p 
tanggul yang jebol dengan 
ratusan bambu yang ditan-
capkan, menurut Kompol 
Sumarjan, sejumlah warga 
dibantu anggota Bhabinka-
mtibmas melakukan pem-
bersihan sungai dari sam-
pah dan rumput-rumpu liar 
sepanjang bantaran sungai.

Ini setelah banyaknya rum-
put liar dan sampah yang 
dibuang ke sungai men-
gakibatkan penyumbatan 
air sungai sehingga melu-
ber dan membanjiri Desa 
Labansari.

“Hal itu menjadi pelaja-
ran berharga bagi warga 
untuk tidak lagi membuang 
sampah di sungai, karena 
dampaknya bisa menyum-
bat aliran air dan meluber 
menimbulkan banjir,” ung-
kap Sumarjan.

Meskipun banjir cepat su-
rut tetapi hal itu tidak boleh 

terjadi lagi karena meng-
gangu aktifitas warrga.

“Dan semoga air sungai 
di Desa Labansari tidak lagi 
meluber setelah dilaku-
kan pembersihan sehingga 
air menjadi lancar. Meski 
demikian semua warga ha-
rus tetap waspada karena 
musim penghujan intensi-
tasnya semakin meningkat 
saat ini,” jelas Sumarjan.

Sementara itu, salah satu 
warga Desa Labansari , 
Ombih mengatakan warga 
merasa terbantu dengan di-
gelarnya kegiatan kerja bakti 
perbaikan tanggul dan pem-
bersihan sungai dari sam-
pah. Ini dikarenakan pasca ter-
jadinya banjir beberapa waktu 
lalu akibat tanggul tergerus 
luapan air belum ada perbai-
kan dari pemerintah. “Kami 
berterima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu 
memperbaiki tanggul dan 
pembersihan sampah di 
sungai yang menyebabkan 
banjir kemarin,” tutur Ombih. 
(rls/rie)

KERJA BAKTI : Babinkamtibmas Polsek Cikarang Timur bersama warga 
melakukan kerja bakti memperbaiki tanggul di di Kampung Babakan 
Demak Rt 02/ Rw 04, Desa Labansari, Kecamatan Cikarang Timur, Ka-
bupaten Bekasi, Jawa Barat.

Polisi dan Warga Perbaiki Tanggul Sungai
AXIS Ajak Mahasiswa 

Bersiap Masuki Dunia Kerja
KARAWANG – PT. XL Axiata Tbk (XL Axiata) me-

lalui brand AXIS kembali menggelar Program “Pop 
Up Campus” dengan mengangkat tema “Be The 
Future Starter with AXIS”. Melalui program ini AXIS 
mengajak mahasiswa untuk mempersiapkan diri 
guna memasuki dunia kerja di masa depan.

Untuk itu, AXIS menghadirkan sejumlah figur 
profesional muda, pengusaha,  termasuk juga dari 
kalangan akademisi guna membagikan pengetahuan 
dan informasi. Juga pengalaman yang dapat menjadi 
referensi para peserta untuk meningkatkan daya sa-
ing dan kemampuan mereka ke depannya. 

Region Group Head XL Axiata Jabodetabek & Ka-
limantan, Francky Rinaldo Pakpahan mengatakan, 
mempersiapkan diri menjelang kelulusan itu sangat 
penting bagi mahasiswa. Banyaknya di antara mer-
eka begitu lulus langsung bingung harus ngapain. 

“Apakah akan bekerja sebagai profesional atau 
buka bisnis sendiri, atau jadi pekerja sosial?. Mereka 
bingung karena memang tidak menyiapkan diri 
sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena memang 
tidak banyak saluran informasi yang menyediakan 
panduan untuk bersiap diri. Melalui acara Pop Up 
Campus ini, AXIS berusaha membantu mereka agar 
tidak bingung lagi dan mengerti apa yang harus 
dilakukan sebelum lulus,” katanya.

Melalui beragam topik tersebut, para peserta bisa 
mendapatkan pengetahuan mengenai antara lain 
menyangkut bagaimana mengidentifikasi minat 
dan menyusun rencana masa depan. Lalu, maha-
siswa juga akan diajarkan bagaimana membuat CV, 
menghadapi wawancara, kiat dan trik. 

Untuk meraih gaji yang diharapkan, hingga me-
milih pekerjaan pertama yang tepat. Tidak ketingga-
lan ada juga sesi yang mengajarkan pengembangan 
diri. Mengelola keuangan pribadi yang benar, hingga 
tentang kiat mempercepat jalur karier. Ada pula 
perbincangan tentang apakah harus kuliah S2 atau 
bekerja setelah lulus. Serta kursus apa saja yang perlu 
diikuti untuk membangun kesuksesan.

Head Youth Marketing Communication PT XL Axi-
ata, Randu Zulmi, menambahkan, sejak awal AXIS 
memberikan perhatian khusus pada pengembangan 
potensi anak-anak muda, termasuk pada mahasiswa. 
Khususnya melalui pemanfaatan teknologi digital 
secara tepat dan maksimal. (rls/dri)

SEMINAR: AXIS menghadirkan sejumlah figur profesional muda, 
pengusaha,  termasuk juga dari kalangan akademisi guna mem-
bagikan pengetahuan dan informasi.

Pasar Jatisari akan 
Dibangun Pemda   

TAMBUN SELETAN – Pe-
rumahan elite di Kecamatan 
Tambun Selatan, Kabupaten 
Bekasi di serang ulat bulu. 
Beberapa warga tersebut 
menjadi korban. 

“Wabah ulat bulu telah 
menyerang komplek pe-
rumahan sejak sepekan lalu. 
Betul (wabah ulet bulu se-
rang komplek perumahan), 
sudah sekitar satu minggu 
yang lalu kurang lebih,” ujar 
Komandan Regu Evakuasi 
dan Penyelamatan, Di-
nas Pemadam Kebakaran 
(Damkar), Adhi Nugroho, 
kemarin.

“Dari pohon di batang-
batang yang besar, lalu ma-
suk ke halaman dan parki-

ran rumah warga,” ungkap 
Adhi. Pihaknya mendapat 
laporan dari warga sekitar. 
Perumahan di serang hama 
ulat bulu langsung men-
datangi lokasi perumahan. 
Di sana, Damkar Kabupaten 
Bekasi langsung berinisiatif 
melakukan pembasmian.

Lanjut Adhi, wewenang 
hama sejatinya berada di 
Dinas Pertanian Kabupaten 
Bekasi. Tetapi karena ke-
adaan darurat, pihaknya 
mengambil langkah pem-
basmian secara eksperi-
men.

“Kita bereksperimen den-
gan cairan deterjen rinso 
jadi tangki air. Kita campur 
dengan deterjen lalu lalu 

semprot dengan tekanan 
nozel tekanan spray gitu,” 
imbuhnya.

Langkah ini kemudian 
cukup ampuh membasmi 
kawanan ulat bulu yang 
jumlahnya mencapai ribuan 
lebih. Adhi mengaku kurang 
tahu persis dari mana ulat 
bulu itu berasal,  tetapi 
dari ukuran yang cukup 
besar dan menimbulkan 
gatal, warga setempat resah 
hingga meminta Damkar 
melakukan pembasmian.

“Itumah udah ribuan leb-
ih kali (jumlah ulat bulu), 
orang satu pohon aja udah 
penuh banget itu (ulat bulu) 
ada 5 pohon lebih yang tek-
ena,” tutur Adhi. (bbs/rie)

Ulat Bulu Serang Perumahan Elite

KARAWANG-Komisi II 
DPRD Kabupaten Karawa-
ng, mendesak pemerintah 
daerah (pemda) untuk tidak 
melakukan Build Operate 
Transfer (BOT) terhadap 
Pasar Jatisari. Pasca keba-
karan yang menghanguskan 
seluruh bangunan pasar 
tersebut, revitalisasi dido-
rong agar dilakukan langsung 
oleh pemda.

Ketua Komisi II DPRD Kar-
awang, Anggi Rostiana men-
gatakan, pihaknya sudah tu-
run langsung melihat kondisi 
Pasar Jatisari bersama Dinas 
Perindustrian dan Perdagan-
gan (Disperindag) Karawang. 
Dalam tinjauan lapangan itu 
sudah disepakati agar pem-
bangunan kembali pasar 
tersebut tidak melalui BOT.

“Kami sudah bersepakat 
pembangunan Pasar Jatisari 
tidak lewat BOT. Nantinya 
akan ada bantuan dana dari 
Pemerintah Provinsi un-
tuk revitalisasi pembangu-
nan Pasar Jatisari,” ujarnya, 
Senin (9/3/2020).

Menurutnya, dari beber-
apa BOT pasar yang sudah 
dilakukan Pemerintah Ka-

bupaten Karawang, belum 
bisa memberikan manfaat 
yang signifikan. Malah, 
tunggakan kewajiban mem-
bayar retribusi dari para pen-
gelola pasar yang telah di 
BOT-kan justru merugikan 
pemkab.

“Bukan hanya masalah 
pengelola yang menunggak 
membayar kewajibannya 
ke Pemkab, tapi di pasar-
pasar yang telah di BOT-kan 
juga kerap memunculkan 
masalah antara pengelola 
dengan pedagang. Sehingga 
kami mendorong agar tidak 
ada lagi pasar yang di BOT-
kan di Karawang, termasuk 
Pasar Jatisari ini,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dis-
perindag Kabupaten Kar-
awang, H.A. Suroto men-
gatakan, pembangunan 
Pasar Jatisari akan dilaku-
kan pada 2021 mendatang 
dengan dana bantuan dari 
Pemerintah Provinsi sekitar 
Rp 15 Miliar. “Pembangunan 
Pasar Jatisari tidak melalui 
BOT, kita bangun sendiri. 
Rencananya akan ada bantu-
an dari provinsi Rp 15 Miliar,” 
papar dia. (red)
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CIAMIS – Pada musim hujan banyak 
jamur tumbuh. Hal itu membuat 
banyak orang yang terpikat untuk 
menyantapnya sebagai hidangan 
lezat.

Namun masyarakat perlu berhati-
hati karena tak jarang jamur yang kita 
temui di alam justru mengandung 
racun berbahaya bagi tubuh.

Seperti kejadian naas yang menimpa 
warga Dusun Banjarwaru, Kecamatan 
Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa 
Barat, Selasa (10/03), empat orang 
keracunan karena makan jamur.

Salah seorang korban, Yaya (38) 
menjelaskan, dia bersama rombongan 
tengah bekerja di kebun. Kemudian 
ada salah seorang pekerja membawa 
jamur kemudian dibagikan kepada 
para pekerja untuk dibawa dan 
dimasak di rumah.

” Setelah dimasak dan dimakan 
kok setelah dimakan kepala jadi 
pusing dan mual-mual,” ujarnya 
saat dirawat di rumah sakit umum 
Ciamis, (10/03).

Sementara itu korban yang lain 
Rifki maulana siswa SMP Kawali 
menyampaikan, jamur itu diberi 
dari temannya lalu digoreng.

“Awalnya enak di makan tapi lama 
kelamaan menjadi tidak karuan, 
badan lemas kepala pusing berat 
dan mual”katanya.

Sementara itu Dokter Rizal di RSUD 
Ciamis membenarkan adanya 4 pasien 
yang diduga keracunan setelah memakan 
jamur. Keempat korban tengah ditangani 
dengan cepat oleh pihak rumah sakit.

” Empat korban yang mengalami 
keracunan yang ketiga sudah membaik 
dan yang satu masih di ruang ICU 
lagi ditangani,”jelasnya.

Dia mengingatkan agar warga 
waspada jika menemukan jamur. 
Jangan sembarangan dimakan.“Hati-
hati bila menemukan jamur, harus 
tahu jelas jenis jamur yang kita akan 
konsumsi agar tidak menimbulkan 
hal-hal yang dialami oleh pak 
Yaya,”pungkasnya. (mg2)

Terkapar Usai Makan Jamur

KOTA TASIK – Usai dikeroyok 
oleh 10 orang, Sabtu (07/03) 
lalu, Septian (23), masih 
merasakan sakit di beberapa 
bagian tubuhnya. Senin sore 
(09/03), anak Wakil Ketua 
(Waketu) DPRD Kota Tasik, 
Muslim, mendapatkan rawat 
jalan di rumahnya dengan cara 
dipijat, karena menderita 
memar-memar. 

Sedangkan di bagian 
kepalanya ada luka 2 cm 
hingga harus mendapat 
jahitan. Korban mengaku 
masih mengalami sakit di 
bagian punggung bawah, 
perut dan dada. 

“Juga di bagian pahanya masih 
terasa nyeri. Makanya saya 
manggil tukang pijit. Karena 
masih terasa sakit badannya 
juga,” ujar Muslim seperti 
dilansir dari radartasikmalaya.
com (Grup Radar Garut).

Terang dia yang juga Ketua 
DPC PDI-Perjuangan Kota 
Tasik ini, jika dalam beberapa 
hari ke depan anaknya masih 
terasa nyeri, pihaknya akan 
membawa Septian ke Rumah 
Sakit Jasa Kartini (RSJK) untuk 
di-scan. 

“Ya supaya tahu di dalam 
tubuhnya yang terluka seperti 
apa. Ya ini antisipasi saja. Agar 
anak saya tak terus-terusan 
merasa kesakitan (akibat 
dikeroyok, red),” terangnya. 

Muslim menambahkan, 
dirinya juga mengapresiasi 
kinerja aparat Polres 
Tasikmalaya Kota yang sudah 

menetapkan 1 tersangka pelaku 
pengeroyokan terhadap 
anaknya. Meski demikian, 
pihaknya sebagai perwakilan 
keluarga menyesalkan atas apa 
yang dialami anaknya itu. 

“Ya kenapa saya langsung 
divisum dan dilaporkan 
kasusnya ke Polisi agar 
pelaku segera ditangkap. 
Supaya generasi muda Kota 
Tasik jangan melakukan hal 
serupa. Kita serahkan saja 
kepada pihak berwajib. Saya 
apresasi,” tambahnya. 

Pokoknya, jelas dia, generasi 
muda jangan sampai terlibat 
apalagi melakukan tindakan 
kekerasan. “Jika ada masalah 
silakan bicarakan saja untuk 
mencari solusi terbaik. Jangan 
selalu menyelesaikan masalah 
dengan kekerasan,” tukasnya. 
(rezza rizaldi)

Anak Pak Dewan yang Dikeroyok itu Dipijat

Kadis Pendidikan Ciamis 
Minta Jaga Kesehatan

CIAMIS - Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Ciamis, Tatang mengimbau agar 
seluruh pendidik mengantisipasi penularan 
virus covid-19 di lingkup pendidikan.

“ Seluruh tenaga pengajar, pengawas harus 
membudidayakan kesehatan di sekolah-
sekolah,” ujar Tatang, Selasa (10/03).

Menurutnya, pendidik dan penilik serta pengawas 
harus bekerja sama dalam menjaga hidup yang 
sehat agar anak-anak penerus sehat dan jauh dari 
penyakit menular yang selalu membayangi.

“Mari kita jaga penerus bangsa kita 
dan waspada dalam menyikapi hal-hal 
yang berbau penyakit,” ucapnya.

Ia menambahkan, seluruh pengajar dan 
murid di sekolah harus dibiasakan dengan 
kebiasaan cuci tangan di setiap waktu.

“Guru harus ajak murid hidup sehat,budayakan 
cuci tangan, ajarkan murid dengan pendidikan yang 
baik dan santun, karena mereka adalah penerus 
kita di masa yang akan datang,” jelasnya. (mg2)

Penunjang PHBS Sekolah 
di Garut Perlu Ditingkatkan

GARUT - Fasilitas penunjang pola hidup bersih 
dan sehat (PHBS) di beberapa sekolah Kabupaten 
Garut, dinilai masih kurang, khususnya ketersediaan 
handsanitizer hingga tempat cuci tangan. 

”Saya lihat di sekolah masih kurang fasilitas 
pendukung pola hidup bersih dan sehat seperti 
tempat cuci tangan, ada pun tempat cuci tapi airnya 
tidak mengalir, belum lagi gak ada sabun,” kata 
salah satu orang tua, Amad (28), Selasa (10/03).

Padahal kata Amad, di tengah maraknya 
penyebaran virus corona atau Covid-19 saat ini, 
Gubernur Jawa Barat sudah mengintruksikan 
agar sekolah bisa menyediakan serta 
memperbanyak fasilitas tempat cuci tangan. 

Hal senada diungkapkan orang tua lainnya, 
Zirah (27). Menurutnya, pemerintah melalui 
Dinas Pendidikan harus bergerak cepat dalam 
upaya pencegahan penyebaran virus corona. 
Salah satu yang bisa dilakukan yakni menyediakan 
serta meningkatkan fasilitas PHBS di sekolah. 

”Sebagai orang tua kita khawatir, kadang anak-
anak meski ada juga tempat cuci tangan kadang 
cuek-cuek aja. Ini perlu perhatian semua pihak, 
termasuk sekolah karena ada sekolah yang sudah 
menyediakan tapi ada juga yang belum,” kata Zirah.

”Diharapkan juga bisa meningkatkan fasilitas 
untuk mendukung kebersihan hidup di sekolah, 
jangan sampai tempat cuci ada tapi airnya tidak 
ada, atau kurang sabun. Perlu penambahan 
karena kondisi saat ini cukup mengkhawatirkan 
semua pihak, termasuk orang tua,” tambahnya. 

Menurutnya, pemerintah juga harus melakukan 
inventarisasi sekolah mana saja yang belum 
memiliki fasilitas untuk PHBS mana yang sudah 
mencukupi.  ” Jika ada yang belum punya fasilitas 
penunjang kebersihan, ya baiknya ada imbauan 
khusus atau mungkin juga dibantu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Garut Rudy Gunawan 
mengingatkan agar upaya pencegahan penyebaran 
virus corona juga dilakukan di lingkungan sekolah. 
Diantaranya dengan mengintensifkan cuci 
tangan dan pola hidup bersih dan sehat. (erf) 

MENJAGA: Kadis Pendidikan Ciamis, Tatang, meminta 
semua pihak di sekolah untuk menjaga kesehatan.

iST

MENCOBA: Bupati Garut Rudy Gunawan mencoba 
fasilitas cuci tangan di salah satu sekolah di Garut.

TERKAPAR: 
Empat orang warga Ciamis 
terkapar usai makan jamur

DiPiJAT:
Anak Wakil Ketua 

DPRD Kota Tasik dipijat 
pasca dikeroyok.
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Lawan Kabar Hoax 
dengan Gandeng Media 

BANDUNG- Potensi mun-
culnya informasi hoax atau 
berita bohong akan menghi-
asi penyelenggaraan Pilkada 
Serentak di Kabupaten Ban-
dung yang akan digelar dalam 
waktu dekat.

Oleh karenanya, KPU Ka-
bupaten Bandung mengajak 
insan media berperan men-
angkal kabar hoax yang akan 
menyesatkan informasi ke-
pada masyarakat dalam rang-
kaian pesta demokrasi lima 
tahunan ini.

Ketua KPU Kabupaten Ban-
dung, Agus Baroya meman-
dang, peran media sangat 
berdampak besar untuk men-
angkal hoax selama Pilbup 
berlangsung. “Fungsi insan 
media di sebuah kontestasi 
kepemiluan sangat strategis 
memberikan informasi dan 
pencerahan. Bahkan, infor-

masi yang tidak jelas tentang 
Pilbup juga bisa diredam 
bersama media massa agar 
tidak menimbulkan kegadu-
han di masyarakat,” kata Agus, 
kemarin (10/3).

Menurut Agus, agar masy-
arakat mengetahui penyeleng-
garaan Pilbup serta memini-
malisir informasi yang tak 
jelas, pihak KPU bakal meng-
optimalkan sosialisasi 
yang  masif, sistematis dan 
terstruktur.

“Jika hal tersebut dijaga ten-
tu bukan tidak mungkin target 
partisipasi pemilih di Pilbup 
Bandung mencapai 79% bisa 
terealisasi. Apalagi di Pilkada 
lalu sudah 63%,” tuturnya.

Menurut Agus, mendorong 
partisipasi publik menjadi tan-
tangan bagi jajarannya. Namun, 
Agus yakin bila semua bersin-
ergi termasuk ada fungsi insan 
media itu bisa terwujud

Sementara, belum lama ini 
KPU Kabupaten Bandung 
juga menggelar kegiatan Med-

al Pilkada Kabupaten Bandu-
ng 2020 di Stadion Jalak Ha-
rupat, Kabupaten Bandung. 
Kegiatan ini digelar sebagai 
ajang sosialiasi KPU, bahwa 
pada 23 September 2020 nan-
ti Kabupaten Bandung akan 
menggelar Pilkada.

Bupati Bandung, Dadang M. 
Naser mengapresiasi pelaksa-
naan launching maskot untuk 
Pilkada Kabupaten Bandung 
2020, yang diberi nama Si Man-
tul. Dengan adanya kegiatan 
tersebut, KPU diharapkan da-
pat mendorong peserta pemilu 
untuk cerdas dalam menentu-
kan pemimpinnya. Karena jika 
pemilih cerdas maka pemilu 
berkualitas. 

“Semoga kegiatan ini bisa 
meningkatkan partisipasi 
peserta Pilkada dan bisa dilaks-
anakan dengan semangat 
Sabilulungan, yaitu semang-
at kebersamaan dalam men-
dapatkan pemimpin yang 
berkualitas demi kesejahte-
raan masyarakat Kabupaten 

Bandung,” kata Dadang.
Dadang juga menjelaskan, 

dalam pelaksanaan Pilkada 
Kabupaten Bandung 2020 ini, 
anggaran yang digunakan ada-
lah yang terbesar se-Indonesia, 
yaitu sebesar Rp 150 miliar 
lebih. Dimana anggaran untuk 
KPU sebesar Rp 121 miliar se-
dangkan anggaran untuk 
Bawaslu sebesar Rp 28 miliar.

“Kami berharap kepada 
masyarakat kabupaten Ban-
dung, dalam Pilkada nanti, 
pilihlah pemimpin sesuai 
dengan nurani dan cerdas 
dalam memilih pemimpin. 
Ketahui siapa pemimpin yang 
benar-benar memakai hati 
dalam memimpin Kabupaten 
Bandung, tentunya untuk 
kepentingan kualitas dan 
kesejahteraan masyarakat 
Kabupaten Bandung,” jelasnya.

Lebih lanjut lagi Dadang 
mengatakan,   bahwa pada 
pemilu sebelumnya, Kabu-
paten Bandung memiliki 
tingkat partisipasi peserta 

pemilu yang tinggi. Selain 
dari tingginya peserta pemilu, 
Kabupaten Bandung juga 
dapat menyelesaikan sengke-
ta pemilu di tingkat kecama-
tan dan kabupaten. 

“Jadi, penyelesaian sengke-
ta pemilu, tidak perlu naik 
hingga ke tingkat provinsi 
ataupun nasional. Masyarakat 
Kabupaten Bandung sudah 
memahami karakter Sabilu-
lungan, yaitu kebersamaan, 
saling asah dan saling asuh,” 
terangnya.

Menurutnya, demokrasi itu 
kebersamaan. Jadi, meskipun 
beda pendapat, dukungan, 
atau pandangan, tetap saja 
silahturahmi jangan sampai 
putus. “Jangan sampai kerena 
beda pilihan, silahturahmi di 
keluarga maupun antar tetang-
ga bisa putus. Silahkan atara 
calon bersilahturahmi, saya 
juga sudah ijinkan balon da-
ri golkar untuk bertemu den-
gan partai lain,” tandasnya. 
(bbs/yul/drx)

CIANJUR- Pasangan Herman 
Suherman-TB Mulyana Sy-
ahrudin sebagai Pasangan 
Calon (Paslon) pada Pilkada 
Cianjur 2020 mendapat 
dukungan lima parpol. Koalisi 
lima parpol tersebut resmi 
dideklarasikan mulai dari PDIP, 
Partai Golkar, Partai Nasdem, 
PAN, dan PPP.

Herman Suherman adalah 
Plt Bupati Cianjur, sedangkan 
pasangannya Tb Mulyana Sy-
ahrudin adalah Ketua DPD 
Partai Golkar Kabupaten Cianjur.

Semua ketua parpol yang 
tergabung dalam koalisi hadir, 
kecuali Ketua DPD Partai 
Nasdem Kabupaten Cianjur, 
Tjetjep Muchtar Soleh. 

Berdasarkan informasi, Tje-

tjep telah mengundurkan 
diri dari posisi sebagai ketua. 
Penggantinya adalah Onnie 
S Sandi sebagai plt ketua.

Plt Ketua Partai Nasdem 
Kabupaten Cianjur, Onnie 
S Sandi yang juga berposisi 
sebagai Wakil Ketua I Bidang 
OKK DPW Partai Nasdem 
Jabar, mengatakan ketidak-
hadiran Tjetjep karena yang 
bersangkutan sedang fokus 
di DPR RI. 

“Saya sudah sepekan men-
jabat sebagai Plt Partai Nasdem 
Kabupaten Cianjur. Pak Tjetjep 
tak hadir karena ingin ber-
konsentrasi di DPR RI,” ujar 
Onnie, kemarin.

Saat ditanya alasan apakah 
ada perbedaan dukungan 

dengan tidak hadirnya Tje-
tjep Muchtar Soleh sebagai 
Ketua DPD Partai Nasdem 
Kabupaten Cianjur, Onnie 
mengatakan tak ada sangkut 
pautnya dengan hal terse-
but. “Tak ada kaitannya den-
gan itu, Nasdem Cianjur 
sudah bulat mendukung 
Herman Suherman,” tegasnya.

Onnie mengatakan, di tata-
ran bawah sudah sepakat 
semua mendukung Herman 
yang saat ini sudah berpa-
sangan dengan Tb Mulyana 
Syahrudin. 

“Nasdem Cianjur bulat men-
dukung Herman, saya tegas-
kan tak ada kaitannya dan tak 
ada perbedaan pandangan 
di tubuh Nasdem dalam pil-

kada Cianjur,” ujar Onnie.
Herman Suherman, menje-

laskan, dia dan pasangannya, 
Tb Mulyana Syahrudin, siap 
membangun Kabupaten Cianjur 
khususnya menaikkan pering-
kat Indeks Pembangunan Ma-
nusia (IPM). “Saat ini IPM kita 
memang rendah, target kita 
justru meningkatkan IPM agar 
bisa mengejar ketertinggalan 
dari daerah lain di Jawa Barat,” 
kata Herman.

Herman juga mengaku seba-
gai petahana menjamin netra-
liatas ASN dalam Pilkada men-
datang. “ASN harus netral, saya 
jamin. Tapi mereka juga punya 
hak pilih, jadi bebas tak ada 
tekanan atau paksaan,” tutur 
Herman. (bbs/drx)

BANDUNG- Sertifikasi lahan 
atau aset Pemkot Bandung 
menjadi kendala dalam melaku-
kan revitalisasi pasar-pasar 
tradisional. Hal itu menjadi 
sorotan Ketua DPRD Kota Ban-
dung, Tedy Rusmawan.

Saat ini jumlah pasar tradi-
sional di Kota Bandung seki-
tar 37 pasar. “Persoalan ser-
tifikasi lahan atau aset masih 
menjadi kendala dalam revi-
talisasi pasar-pasar Kota Ban-
dung. Ini yang perlu dikawal 
bersama,” kata Tedy di Gedung 
DPRD Kota Bandung, Jalan. 
Sukabumi, Selasa (10/3). 

Menurutnya pasar-pasar 
tradisional di Kota Bandung, 
memiliki potensi untuk mem-
berikan dan meningkatkan 
perekonomian di masyarakat. 

Namun, sarana dan prasa-
rana pasar-pasar harus dip-

erhatikan. Dikatakannya se-
jumlah pasar di Kota Bandu-
ng tengah dalam proses revi-
talisasi, seperti Pasar Kosam-
bi dan Pasar Cihaugeulis. 
Upaya tersebut, dalam me-
nambah kenyamanan dan 
daya tarik bagi pengunjung 
ke pasar tersebut. 

“Seperti Pasar Kosambi yang 
nanti ada Mall Pelayanan Pu-
blik (MPP), juga Pasar Cihau-
geulis yang kini tengah dalam 
revitalisasi,” katanya. 

Diakuinya, persoalan seri-
fikasi lahan atau aset Pemkot 
Bandung, ketika di lapangan 
tidak sederhana. Sehingga 
mendorong Pemkot Bandung 
dan pihak terkait, untuk se-
gera menyelesaikan masalah 
tersebut. Tedy berharap semua 
pihak dapat bersama-sama 
berpartisipasi dalam mening-

katkan potensi pasar-pasar 
tradisional. Terutama terkait 
persoalan sertifikasi lahan 
pasar-pasar di Kota Bandung. 

“Anggaran untuk sertifikasi 
lahan atau aset Pemkot Ban-
dung terkait pasar-pasar tra-
disional cukup besar, maka 
ini yang harus kita dorong 
lebih maksimal,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, 
Kabag Perekonomian Pemkot 
Bandung, Asep Gufron men-
uturkan bahwa pihaknya op-
timis akan adanya perubahan 
positif pada pasar-pasar di 
Kota Bandung. Kendati diaku-
inya, masih banyak yang per-
lu dibenahi dan ditingkatkan. 
“Kami menginventarisir bahwa 
dalam RPJMD ada 11 pasar 
yang harus dibenahi, maka 
ini harus dikejar,” tandasnya. 
(bbs/drx)

LSM Diminta Tingkatkan 
Kemandirian Ekonomi

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan 
Kamil mengajak Organisasi Kemasyarakatan 
(Ormas), Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM), 
dan komunitas, di Jabar untuk meningkatkan 
kemandirian ekonomi.

Guna mewujudkan hal tersebut, Kang Emil –
sapaan Ridwan Kamil– meminta Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jabar untuk 
berkoordinasi dengan Ormas, LSM, dan komunitas 
yang mempunyai lini usaha.

“Mari bergabung nanti kita komitmenkan untuk 
diprioritaskan agar ormas-ormas ini punya 
kemandirian ekonomi. Kita buat program yang 
namanya Satu Ormas Satu Usaha,” kata Kang Emil 
dalam Jambore Ormas, LSM, dan Komunitas Jabar 
2020 di Sport Jabar, Kota Bandung, Selasa (10/3).

Menurut Kang Emil, Ormas, LSM, dan Komunitas 
memiliki kontribusi dalam merealisasikan program-
program Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar.

“Kita program banyak sekali yang akan kurang 
berhasil kalau tanpa dukungan dari masyarakat. 
Nah, masyarakat yang paling terorganisir ini kan ada 
di Ormas, LSM, dan komunitas,” katanya.

“Contohnya (program penanaman) 50 juta pohon 
harus didukung tentunya oleh Ormas. Tapi, tadi kita 
dengar minatnya beda-beda, ada yang lingkungan, 
ekonomi. Nanti kita akan fokuskan lebih menukik ke 
kegiatan-kegiatan tersebut,” tambahnya.

Kegiatan Jambore Ormas, LSM, dan Komunitas kali 
ini dihadiri oleh sekitar 600 organisasi dari seluruh 
Jabar. Kepala Kesbangpol Jabar Herri Hudaya 
mengatakan, jambore ini sebagai ruang silaturahmi 
dan komunikasi untuk membangun kesepahaman.

“Harapannya tentu pada acara ini ada 
silaturahmi, komunikasi, kesepahaman yang 
kemudian dikemas dengan rempug jukung 
sauyunan bagian dari program harmoni 
ngawujudkeun Jabar Juara,” ucap Herri. (bbs/drx)

RIDWAN KAMIL
Gubernur Jawa Barat

KPU Cegah Kegaduhan Pilkada

ISTIMEWA

GELAR SOSIALISASI: Bupati Bandung, Dadang M. Naser bersama dengan jajaran KPU Kabupaten Bandung saat menghadiri acara kegiatan Medal Pilkada Kabupaten Bandung 2020 di Stadion Jalak Harupat.

Herman-TB Mulyana Dapat 
Dukungan Lima Partai Politik

Dewan Soroti Persoalan 
Sertifikasi Lahan Pasar

ISTIMEWA

RAMAI PEMBELI: Pasar Andir tak sepi dari pengunjung setiap harinya. Pasar tersebut akan lebih cantik jika direvitalisasi oleh Pemkot Bandung.

ISTIMEWA

SEPAKAT USUNG: Pasangan Herman Suherman-TB Mulyana Syahrudin mendapat dukungan lima parpol untuk maju dalam Pilkada Cianjur.

BANDUNG- Ketua DPC PKB 
Kabupaten Bandung Cucun 
Ahmad Syamsurijal memban-
tah adanya koalisi dengan 
Partai Golkar untuk meraih 
kursi Bupati Bandung dan 
Wakil Bupati Bandung peri-
ode 2020 - 2025. 

Menurutnya, hingga saat ini 
belum ada nota kesepahaman 
antara Partai Golkar dan PKB. 
Namun, katanya, sebagai ketua 
partai politik (Parpol) meng-

hadapi Pilkada harus menjalin 
komunikasi, antara ketua par-
tai, seperti yang telah dilakukan 
oleh PKB dan Golkar di rumah 
kediaman Bupati Bandung 
Dadang M. Naser di Ciparay, 
Kabupaten Bandung pada Sab-
tu (7/3) malam.

“Kita hanya bersilaturahmi 
dan menanyakan arah Golkar 
saat ini mau seperti apa, kare-
na kita apresiasi pembangunan 
yang selama ini dilakukan bisa 

berjalan, kemudian melihat 
Golkar bisa memimpin 4 pe-
riode di Kabupaten Bandung,” 
kata Cucun, kemarin.

Oleh karena itu, kata Cucun, 
PKB harus banyak belajar da-
ri pengalaman Partai Golkar. 
Dan di sisi lain, pihaknya juga 
telah melakukan komunikasi 
dengan Parpol yang lainnya 
baik lewat telephon maupun 
berjumpa langsung.

Komunikasi ini, lanjutnya, 

bukan hanya dengan partai 
Golkar saja, namun PKB telah 
berkomunikasi dengan PDI 
Perjuangan, Nasdem dan par-
pol lainnya yang berada di 
Kabupaten Bandung

“Kita harus mengetahui par-
pol lainnya maunya seperti apa, 
namun kita berharap segera 
mengerucut, kalau PKB nanti 
bagian koalisi dengan Golkar, 
ya mungkin teman-teman di 
DPC sudah melakukan pem-

bahasan yang panjang, karena 
harus dihitung secara realistis, 
rasional. Karena menghitung 
koalisi bukan hanya faktor 
emosional saja,” tegasnya.

Saat ditanya apakah kemarin 
ada pengklaiman, Cucun meng-
atakan terkait pengklaiman tak 
masalah, karena dalam politik 
sah-sah saja apabila ada klaim. 
Karena siapa tau nantinya bisa 
mengerucut hasilnya seperti yang 
diklaimkan kemarin. (yul/drx)

PKB Bantah Koalisi dengan Partai Golkar di Pilkada

CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL
Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung
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ISTIMEWA

STABILKAN KUNJUNGAN WISATAWAN: Disbudpar mengaku telah melakukan rapat koordinasi dengan Sekda Kota Bandung, pihaknya mengajukan insentif yang bisa menjadi stimulan dalam rangka menghadapi isu corona untuk industri pariwisata.

ISTIMEWA

KOMITMEN BERSAMA: Selain Wali Kota Bandung ada dua Gubernur dan 45 bupati/walikota lain yang juga 
menandatangani komitmen serupa untuk segera membangun dan mengfungsikan Mal Pelayanan Publik (MPP).

ISTIMEWA

PERLIHATKAN BARBUK: Kapolrestabes Kota Bandung 
Kombes. Pol. Ulung Sampurna memerlihatkan barang bukti.

ISTIMEWA

JAGA PENCEMARAN: Keramba Jaring Apung ramah lingkungan 
dibawahnya ada jaring yang menampung sisa pakan.

ISTIMEWA

DIPASARKAN LEBIH LUAS: Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana meninjau langsung 
inventarisasi produk-produk UP2K-PKK dari semua kecamatan dan kelurahan se-Kota Bandung.

BANDUNG – Wali Kota 
Bandung, Oded M. Da-
nial menandatangani 
Komitmen Pembangunan 
Mal Pelayanan Publik 
(MPP) tahun 2020 di kan-
tor Kementerian Pen-
dayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi 
Birokrasi (PANRB) di Ja-
karta, Selasa (10/3).

Mal pelayanan publik 
merupakan langkah stra-
tegis dalam perbaikan 
dan pelayanan publik, 
dan memberikan kemu-
dahan bagi masyarakat 
terkait hal perizinan, 
serta sesuai prinsipnya 
seluruh instansi pusat 
dan daerah.

”Mal pelayanan publik 
merupakan sebuah pem-
baharuan, sekaligus se-
bagai langkah tepat dalam 
perbaikan dan efisiensi 
pelayanan publik yang 
dikolaborasikan dengan 
penggunaan teknologi 
informasi,” ujar Oded M. 
Danial, di Aula Kemen-
terian PAN-RB, Jakarta.

Oded Komitmen Bangun 2 MPP di 2020

BANDUNG–Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat saat ini 
sedang mengkaji keramba 
jaring apung (KJA) ramah 
lingkungan bersama Balai 
Riset Pemulihan Sumber 
Daya Ikan (BRPSDI) Kemen-
terian Kelautan dan Perika-
nan (KKP) untuk tiga waduk 
antara lain Saguling, Cirata, 
dan Jatiluhur.

Kepala Dinas Kelautan dan 
Perikanan (DKP) Jabar Jafar 
Ismail mengatakan program 
KJA ramah lingkungan mer-

upakan bagian dari program 
Citarum Harum. Menurutnya, 
KJA ramah lingkungan 
diimplementasikan guna 
mengurangi polusi pakan 
ikan yang bertebaran di tiga 
waduk. 

”KJA ramah lingkungan 
masih proses pengkajian 
antara BRPSDI dan Pemprov 
Jabar,” belum lama ini. 

Adapun cara kerja KJA ra-
mah lingkungan dapat me-
nampung sisa pakan ikan. 
Sehingga akan meminima-

lisir pencemaran lingkungan 
sekaligus turut mendorong 
realisasi program Citarum 
Harum. Menurutnya, KJA 
ramah lingkungan di bawah-
nya ada jaring yang menam-
pung sisa pakan. Nantinya, 
sisa pakan disedot oleh alat 
untuk ditarik ke atas.

”Biasanya selama ini pakan 
ditebar di mana saja yang 
akhirnya mencemari waduk, 
salah satunya terjadi sedi-
mentasi,” katanya.

Saat ini, KJA ramah ling-

kungan ini baru diujicobakan 
di waduk Cirata dan Jatiluhur. 

”Mudah-mudahan kajian 
bersama pemerintah pusat 
bisa selesai tahun ini,” katanya.

Bila kajian sudah selesai, 
maka pihaknya akan mem-
beri anjuran kepada petani 
di tiga waduk itu untuk meng-
gunakan KJA ramah ling-
kungan. Selain ramah, budi 
daya ikan pun bisa lebih 
berkualitas.

Kendati demikian, pihaknya 
mengaku perlu melakukan 

sosialisasi yang matang ter-
hadap petani. Sebab, kata 
dia, peralihan penggunaan 
KJA biasa ke ramah ling-
kungan nantinya pasti ada 
biaya yang perlu dikeluarkan 
lebih tinggi oleh petani.

Pihaknya terus berkoordi-
nasi dengan sejumlah sta-
keholder, dengan Satgas 
Citarum Harum dan pemerin-
tah pusat. Hal tersebut untuk 
mengkaji alih usaha bagi 
pelaku KJA. 

BANDUNG – Pemerintah 
Kota (Pemkot) bekerjasama 
dengan Tim Penggerak Pem-
berdayaan Kesejahteraan 
Keluarga (TP PKK) Kota 
Bandung menginventarisasi 
produk makanan anggota 
Usaha Peningkatan Penda-
patan Keluarga (UP2K) – PKK 
di Hotel Fox, Jalan Jawa, Se-
lasa (10/3). Ini merupakan 
upaya mengembangkan pro-
duk unggulan Kota Bandung.

Inventarisasi produk ma-
kanan bertujuan untuk 
mendata sekaligus membe-
rikan arahan untuk perce-
patan pemasaran. Selain itu, 
inventarisasi juga menjadi 
instrumen perencanaan 
sekaligus alat ukur untuk 
menilai keberhasilan pro-
gram UP2K-PKK. 

”Kita menginventarisasi 
produk-produk UP2K-PKK 
dari semua kecamatan dan 

kelurahan. Ternyata pro-
duknya sangat banyak dan 
bervarian rasanya,” ujar 
Wakil Wali Kota Bandung, 
Yana Mulyana. 

Dia berharapa produk ung-
gulan warga Bandung bisa 
dipasarkan lebih luas. Me-
ski pun saat ini pemasaran-
nya masih sekitar Kota 
Bandung.

”Kita berharap produk ung-
gulan ini bisa digunakan 
secara internal, agar pema-
sarannya berjalan,” tutur 
Yana. 

Menurutnya, makanan dan 
minuman merupakan salah 
satu potensi bisnis yang 
prospektif. Apalagi Kota 
Bandung terkenal sebagai 
salah satu pusat wisata ku-
liner yang bisa memanjakan 
pengunjung dengan berba-
gai rasa. 

Kembangkan Produk Unggulan Melalui Inventarisasi UP2K

DKP Jabar Bakal Implementasikan KJA Ramah Lingkungan di 3 Waduk

Cemburu Picu Tubagus 
Bunuh Istrinya Sendiri

BANDUNG – Gara-gara melihat tanda merah hitam 
di bagian paha kanan istrinya, membuat Tabagus 
Subaryono cemburu hingga tega membunuh Yoyoh 
Rokayah yang merupakan istrinya sendiri.

”Kejadian ini pukul 02.30 pagi dini hari terma-
suk kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(KDRT) yang menyebabkan korban meninggal 
dunia yang dilakukan suami terhadap istrinya 
sendiri,” kata Kapolrestabes Kota Bandung 
Kombes. Pol. Ulung Sampurna, Jalan Merdeka, 
Bandung, Selasa (10/3).

Ulung menjelaskan pelaku melakukan kekera-
san dengan pipa besi dan pisau, korban dipukul 
dengan pipa tersebut kemudian menusuk perut 
kanan korban sebelah kanan tiga kali.

”Pelaku melakukan kekerasan dengan meng-
gunakan pisau yang ditusukan hingga korban 
meninggal dunia,” jelasnya.

Sementara motif yang dilakukan oleh korban 
dikarenakan cemburu sebab pada sebelum 
hendak berhubungan intim, pelaku melihat 
merah-merah hitam di bagian paha kanan 
korban, kemudian korban diajak berhubungan 
intim dengan pelaku, hanya saja korban menolak 
permintaan pelaku.

”Motifnya dia (pelaku) melakukan karena 
cemburu, dia (pelaku) melihat istrinya ada merah 
merah hitam pada paha kanan, dan saat diajak 
berhubungan, istrinya tidak mau sehingga dia 
marah akhir melakukan kekerasan dengan 
memukulkan pipa di kepalanya, kemudian 
menusukan pisau ke sebelah kanan perut 
korban,” terang Ulung.

KRIMINAL

     Baca Kembangkan... Hal 10

     Baca DKP... Hal 10

     Baca Oded... Hal 10

     Baca Cemburu... Hal 10

Terus Promosikan 
Tempat yang Layak 
Untuk Dikunjungi

BANDUNG – Perkembangan isu 
penyebaran isu virus corona (Co-
vid-19) ber dampak luar biasa, 
terutama pada sektor pariwisata. 
Salah satunya, okupansi hotel di 
Kota Bandung yang berada di ang-
ka 30 persen yang sebelumnya 60 

-70 persen.
Kendati demikian, Kepala Dinas 

Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) 
Kota Bandung, Kenny Dewi Kania-
sari mengatakan, isu virus Corona 
belum terlalu berdampak terhadap 
pariwisata secara keseluruhan. Ka-

rena wisatawan domestik masih tetap 
mengunjungi Kota Bandung.

”Jadi dalam rangka menarik wisat-
wan domestik tersebut, kita tetap 
terus kampanye positif dan promotif 
untuk Kota Bandung dalam hal pa-
riwisata. Contoh dalam media sosial 
kita beri tagar #staysafebandung dan 
#ayokebandung,” katanya saat Bandung 
Menjawab di Ruang Media Balai 
Kota Bandung, Selasa (10/3).

Dia mengungkapkan, dengan tagar 
tersebut terus Disbudpar terus mem-
promosikan tempat-tempat yang 
bisa dikunjungi. Mulai dari tempat 
olahraga, tempat untuk berjemur di 
taman, bahkan makanan-makanan 
khas untuk menarik calon wisatawan 
domestik.

Corona Belum 
Berdampak Penuh 

Terhadap Pariwisata

     Baca Corona... Hal 10



Disbudpar juga melakukan 
roadshow secara aktif ke 
pelaku industri pariwisata 
sebagai langkah preventif 
terkait isu virus corona 
dengan Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Kota Bandung, se-
perti hotel, restoran, cafe, 
dan lainnya.

”Kami akan mulai ke hotel-
hotel dulu, seperti di cek 
ketersediaan hand sanitizer 
atau sabun cuci tangan, 
memberikan informasi ten-

tang imbauan juga, jadi di-
harapkan semua stakeholder 
itu solid kompak dalam hal 
ini,” ucap Kenny.

Dia pun mengatakan, saat 
Rapat Koordinasi dengan 
Sekda Kota Bandung, pihaknya 
mengajukan insentif yang bisa 
menjadi stimulan dalam rang-
ka menghadapi isu corona 
untuk industri pariwisata.

”Kemarin saat Rakor, di 
Kementrian Pariwisata di 
pusat dilakukan langkah 
insentif. Saya kira Bandung 
juga bisa melakukan hal ter-
sebut agar dapat menggai-

rahkan kembali industri 
pariwisata,” katanya.

Selain itu, Kenny juga be-
serta jajarannya mendorong 
ke beberapa pihak agar bisa 
membuat paket wisata Kota 
Bandung dimulai dari enam 
jam, satu hari, dua hari, sam-
pai seminggu.

”Jadi kita ingin mempro-
mosikan ada paket wisata 
half day, bisa berwisata 
enam jam di Kota Bandung, 
kami pun merekrut creative 
writer dan travel writer un-
tuk wisata yang berhasil 
mereka eksplorasi seperti 

daerah Cigadung,” katanya.
Kenny pun menambahkan 

saat ini Kota Bandung dan 
Jogja sudah melakukan 
kerja sama join promotion 
untuk mendatangkan wisa-
tawan domestik sebanyak-
banyaknya.

”Kita sudah MoU, karena 
wisata Jogja dan Bandung 
itu memiliki karakter yang 
sama jadi bisa kita optimal-
kan juga, selain Jogja, sebe-
lumnya kita juga sudah ker-
jasama dengab Buleleng, 
Malang, Solo,” pungkasnya.
(mg2/ziz) 

Menurutnya, dengan adanya 
komitmen penandatanganan 
tersebut, Pemkot Bandung 
segera menyelesaikan 
pembangunan MPP dalam 
waktu terdekat, yaitu pasar 
Kosambi. Rencananya mulai 
beroperasi pada Mei mendatang.

”Insyaallah, untuk persiapan, 
Pemkot Bandung bersama 
Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (DPMTSP) siap men-
dirikan 2 MPP yaitu di pasar 
Kosambi yang beroperasi 
setelah Idulfitri, dan di wi-
layah Bandung Timur yaitu 
Lahan Hak Guna Pakai di 
Sumarrecon Gedebage,” ujar-
nya.

Dia mengaku, Pemkot 
Bandung akan terus beru-
saha dengan dinas terkait 
melakukan studi komparasi 
ke berbagai kota. 

”Prinsipnya, kita harus mem-
berikan pelayanan umum 
terpusat terbaik kepada war-
ga Kota Bandung,” tandasnya. 

Sementara itu, Menteri PANRB, 
Tjahjo Kumolo menegaskan, 
akan terus mendampingi dan 
mengawasi layanan MPP khu-
susnya dalam bidang kelem-
bagaan yang diikuti oleh pe-
layanan publik lainnya. Hal itu 
sesuai dengan aturan refor-
masi birokrasi untuk akunta-
bilitas pemerintahan.

”Saat ini masih belum ba-
nyak MPP di Indonesia, namun 
Progres PANRB dalam me-
ningkatkan menjadi 514 ka-
bupaten dan kota yang me-
nerapkan Mal Pelayanan 
Publik, telah ditargetkan. 
Walaupun saat ini yang sudah 
diterapkan baru 24 kabupaten 
dan kota. Agar mendorong 
salah satu visi misi Presiden 
Joko Widodo dalam men-
sukseskan reformasi biro-
krasi,” katanya.(rls/ziz).

”Kami tidak bisa memak-
sa petani untuk mengguna-
kan nantinya. Tapi, intinya 
kami akan menganjurkan 
agar mereka mau beralih 
ke KJA ramah lingkungan,” 
katanya. 

Program ini pun mendu-
kung kebijakan Gubernur 
Jawa Barat Ridwan Kamil 
yang telah mengeluarkan 
Surat Keputusan Nomor: 
660.31/Kep.923-DKP/2019 
tertanggal 1 November 2019 
tentang Jumlah KJA di Wa-
duk Cirata, Waduk Saguling, 
dan Waduk Jatiluhur yang 
memenuhi daya dukung 
lingkungan.

Adapun jumlah kuota KJA 
di tiga waduk tersebut yai-
tu, untuk Waduk Cirata, 
paling banyak 7.204, ke-
mudian di Waduk Saguling, 
paling banyak 3.282, se-
dangkan di Waduk Jatiluhur 
paling banyak 11.306 KJA.

Sementara itu, BRPSDI 
saat ini memang menawar-
kan sebanyak tiga inovasi 

hasil riset yang dapat di-
gunakan untuk mewujudkan 
program Citarum Harum 
terkait kegiatan sektor pe-
rikanan.

”Sebagai lembaga pusat 
unggulan iptek dengan fo-
kus unggulan pemulihan 
sumber daya ikan, dengan 
ruang lingkup konservasi 
jenis, konservasi ekosistem, 
rehabilitasi habitat, resto-
king, dan introduksi. Tek-
nologi, BRPSDI terus be-
rusaha mewujudkan Pro-
gram Citarum Harum yang 
dicanangkan oleh Presiden 
Joko Widodo,” kata Kepala 
BRPSDI, Aulia Riza Farhan 
melalui keterangan resmi 
11 Februari.

Solusi pertama yang di-
tawarkan adalah solusi 
jangka pendek guna men-
dukung kegiatan budidaya 
perikanan, yaitu teknologi 
KJA dengan sistem mana-
jemen dengan resirkulasi 
dan tanaman, atau kerap 
disebut sebagai KJA Smart.

”KJA Smart merupakan 
teknologi untuk pencegahan 
dan pengendalian eutrofi-

kasi dengan mengadopsi 
sistem akuaponik yang te-
lah dimodifikasi sehingga 
dapat diterapkan di pe-
rairan terbuka waduk atau 
danau,” katanya.

Sementara solusi kedua, 
lanjutnya, adalah teknologi 
eelway yang merupakan 
salah satu bentuk tekno-
logi jalur ruaya ikan guna 
mempermudah ikan mele-
wati konstruksi melintang 
sungai yang dibuat manusia.

Solusi ketiga yang meru-
pakan solusi jangka panjang 
yakni Culture Based Fish-
eries (CBF), yaitu tekno-
logi pemacuan stok yang 
bertujuan meningkatkan/
memacu rekruitmen alami 
satu atau beberapa jenis 
ikan dari kelompok plank-
tivora-herbivora yang di-
hasilkan dari panti perbe-
nihan, untuk ditebar di 
suatu badan air.

Ikan-ikan itu tumbuh 
dengan memanfaatkan ma-
kanan alami sehingga pro-
duksinya meningkat men-
dekati daya dukung pe-
rairan.(Diskominfo Jabar)

Ulung menambahkan pem-
bunuhan itu dilakukan saat 
korban sedang tidur, setelah 
pembuhunhan itu pelaku 
hanya berdiam di rumah, 

diduga ajakan berhubung-
an intim itu sudah bebera-
pa kali hanya saja saat itu 
kembali ditolak oleh korban.

”Dan tersangka ditangkap 
di rumahnya kemudian dila-
kukan pemeriksaan, keada-
an pelaku sendiri menga-

lami struk ringan tapi masih 
diperiksa lagi,” imbuhnya. 

Saat ini pelaku atas nama 
Tabagus Subaryono sudah 
diamankan di Polrestabes 
untuk menjalani peme-
riksaan dan penyidikan.
(mg2/ziz).

”Saya merasa bersyukur 
peluang ini dimiliki TP PKK 
yang kemudian menggulirkan 
program UP2K yakni 
mengembangkan kegiatan 
usaha makanan,” ujarnya. 

Berdasarkan catatan, hing-
ga akhir desember 2019 ter-
dapat 638 kelompok UP2K –
PKK dengan jumlah 5.656 
keluarga. 

”Saya mengapresiasi PKK 
yang mampu menjalin kerja 
sama untuk memberikan ke-
mudahan dalam permodalan. 
Oleh karena itu, inventari-
sasi produk makanan minu-
man anggota UP2K-PKK ha-
rus mampu mendata produk 
berdasarkan jenis, proses dan 
kapasitas produksi, harga 

serta variabel lain yang nan-
ti bisa digunakan untuk 
mengembangkan kualitas dan 
kuantitas produk secara teru-
kur,” pinta Yana.

Sementara itu, Ketua TP PKK 
Kota Bandung, Siti Muntamah 
Oded menyampaikan UP2K 
ini berkelompok per kelurahan. 
Hampir ada 5-30 kelompok 
di setiap kelurahan. Jika rata-
rata 10 kelompok dengan 
sebanyak 151 kelurahan, 
maka Kota Bandung memi-
liki lebih dari 1.500 kelompok.

Namun Siti berharap, produk 
kelompok tersebut mampu 
berdaya saing bukan hanya 
pasar lokal, tetapi internasio-
nal. 

”Harapannya yang digagas 
dan dikelola PKK ini mam-
pu unggul dan berdaya 
saing, memenuhi kebutuhan 

keluarga. Berdaya saing itu, 
ada bimbingan, pembi-
naan, soal dengan ‘packa-
ging’, branding rasa, pema-
saran modal, itu melibatkan 
cukup banyak. Intinya ko-
laborasi dengan semua 
stakeholder,” jelasnya.   

Agar lebih berdaya saing, 
Dinas Perdagangan dan Per-
industrian (Disdagin) Kota 
Bandung memberikan fasili-
tas sertifikasi halal. 

”Pemkot Bandung mem-
berikan penetrasi untuk 
berkreasi. Bandung itu 
kota tujuan wisata, ada 6 
juta wisatwan yang datang. 
Kita berikan ruang kepada 
para pengrajin untuk tampil 
berbahan lokal, berbudaya 
lokal tapi berselera global, 
masuk pasar lokal interna-
sional,” bebernya.(mg2/ziz)
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CORONA
Samb dari Hal 9

ODED
Samb dari Hal 9

DKP
Samb dari Hal 9

CEMBURU
Samb dari Hal 9

KEMBANGKAN
Samb dari Hal 9

Ajukan insentif yang Bisa Menjadi Stimulan 

Lakukan Studi Komparasi ke Berbagai Kota

Bagian dari Program Citarum Harum

Pukul Korban Menggunakan Pipa

Berharap Mampu Berdaya Saing

Minta Pengusaha Muda Tingkatkan Investasi
Relasi Jadi Aspek Penting 
Dalam Menjalankan 
Suatu Bisnis

BANDUNG – Wakil Wali 
Kota Bandung, Yana Muly-
ana meminta para pengu-
saha muda untuk terus 
meningkatkan investasinya. 
Investasi tidak hanya seke-
dar peningkatan modal 
tetapi juga turut melahirkan 
pengusaha-pemgusaha 
muda baru.

”Saya dukung penuh ge-
nerasi muda dalam mela-
kukan pelatihan dan pen-
dampingan dalam segala 
aspek ilmu manajemen 
bisnis, dan kewirausahaan. 
Termasuk mempersiapkan 
bisnis di era digitalisasi. 
Khususnya pada para ge-
nerasi pengusaha muda di 
Kota Bandung,” ujar Yana 
di sela-sela Musyawarah 
Daerah (Musda) Himpunan 
Pengusaha Muda Indonesia 
(HIPMI), Jawa Barat di Ho-
tel Swiss Belin Karawang, 
Senin (9/3).

Dia menambahkan, ada-
nya hubungan atau relasi 
merupakan aspek penting 
dalam berjalannya suatu 
bisnis Pelaku UMKM di 
Kota Bandung seiring per-
kembangan teknologi kian 
meningkat.

”Industri kreatif pengu-
saha muda Kota Bandung 

terbilang berkembang cu-
kup pesat, dengan lahirnya 
SDM generasi muda (Mi-
lenial) yang unggul dan 
inovatif, turut membantu 
roda perekonomian di 
Kota Bandung,” tuturnya.

Acara Musda ke XVI Men-
gusung tema meningkatkan 
investasi untuk perekono-
mian Jawa Barat yang ber-
kelanjutan, keberadaan 
HIPMI yakni melahirkan dan 
menyatukan pengusaha 
muda agar bersinergi dan 
berkolaborasi membangun 
koneksi untuk melahirkan 
ide-ide usaha baru.

Sementara itu, Gubernur 
Jawa Barat, Ridwan Kamil 
yakin dalam bidang manu-
faktur dan keindahan pa-
riwisata dapat mendorong 
perekonomian Jabar. Ka-
rena 90 persen usaha di 
Jawa Barat itu adalah UM-
KM. 

”Mayoritas yang meng-
gerakkan ekonomi itu ada 
di sektor UMKM. Yaitu me-
manfaatkan revolusi digital 
sebagai media berbisnis 
kebanyakan para wirausa-
hawan muda. Sebab, pro-
vinsi yang nilai konkrit 
investasi terbesar nilainya 
di Indonesia adalah pro-
vinsi Jawa Barat,” ujarnya. 

Ridwan berkomitmen, 
bila adanya peluang in-
vestasi konstruksi dan suplai 
barang, diprioritaskan dan 
usahakan kepada para 

ISTIMEWA

DAM 001_HGRB : Honda Genio Rider Bandung secara resmi dideklarasikan dan dihadiri langsung oleh PIC Community DAM Irvan Setiawan.

BANDUNG – Honda Genio 
kini menjadi salah satu men-
jadi sepeda motor Honda 
yang diminati oleh warga 
Jawa Barat. Dengan semakin 
banyaknya pengguna Hon-
da Genio di Bandung mem-
buat para pecinta Honda 
Genio ini berkumpul men-
jadi satu dengan misi dan 
visi yang sama untuk lebih 
merekatkan rasa persau-
daraan.

Bertepatan dengan acara 
Honda Premium Matic Day 
di 23 Paskal, Bandung (7/3), 
komunitas Honda Genio 
Riders Bandung resmi di 
deklarasikan dan disaksikan 
oleh warga Bandung dan 
jajaran manajemen PT Daya 
Adicipta Motora (DAM).

General Manager Motorcy-
cle Sales, Marketing, & Logis-
tic DAM, Lerri Gunawan men-
gatakan dengan lahirnya 

Honda Genio Riders Bandung 
akan menambah keluarga baru 
Ikatan Motor Honda Bandung 
(IMHB) sebagai Paguyuban 
klub dan komunitas sepeda 
Motor Honda di Kota Bandung 
yang genap menjadi 25 klub 
dan komunitas.

 ”Selamat bergabung untuk 
rekan-rekan bikers pengguna 
Honda Genio. Semoga hadir-
nya klub bagi pengguna 
Honda Genio dapat menjadi 

wadah silaturahmi dan ber-
tukar informasi,” ujar Lerri.

Hadirnya Honda Genio 
Riders Bandung diharapkan 
dapat menjadi wadah komu-
nitas dan sarana silaturahmi 
antar bikers pemakai Honda 
Genio. Bagi pengguna Hon-
da Genio wilayah Bandung 
yang ingin bergabung dengan 
Honda Genio Riders 
Bandung, bisa langsung 
menghubungi Bro Ryen 0831-

0081-0875.
Agus Suhendar atau yang 

akrab dipanggil “Apih” se-
bagai Ketua IMHB menyam-
but dengan baik kehadiran 
klub Honda Genio Riders 
Bandung. 

”Selamat Datang para bikers 
Honda Genio di keluarga 
besar IMHB, semoga tetap 
solid dan makin eksis,” sam-
but bro Apih.

Struktur Organisasi :

- Ketua : Bro Ari
- Wakil : Bro Djajat
- Humas : Bro Ryen Madre
- Sekretaris : Bro Wawan
- Bendahara : Bro Arif
- Contact Person : Ryen 

0831-0081-0875

Honda Genio Riders Bandung Resmi Jadi Keluarga Baru IMHB

pengusaha-pengusaha di 
Jabar terlebih dahulu.

Sedangkan Kepala Badan 
Koordinasi penanaman modal 
(BKPM) RI, Bahlil Lahadalia 

mengungkapkan, pentingnya 
investasi dalam sebuah ne-
gara untuk turut memajukan 
bangsa, yang diteruskan oleh 
generasi muda.

”Pengelolaan investasi 
sangatlah penting, Pengu-
saha Muda harus pintar 
dalam berinvestasi untuk 
mengurangi defisit, dan 

juga meningkatkan penda-
patan,” ucap Bahlil.

Selain itu, tambah Bahlil, 
investasi yang masuk ke Ja-
bar, nantinya akan dikoor-

dinasikan dengan Gubernur.
”Karena proses perizinan 

sekarang dikeluarkan oleh 
BKPM dan gubernur,” ka-
tanya.(rls/ziz)

ILUSTRASI

DORONG PEREKONOMIAN: Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil membuka Musyawarah Daerah (Musda) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Jawa Barat di Hotel Swiss Belin Karawang, Senin (9/3).
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Irvan Kusuma Putra  berdasarkan Surat Kuasa dari Nyonya Mia Amalia, M.Irfan Nazir Arifin,  Anita 
Rufaida, dengan Surat Kuasa  No.15 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Dudi Wahyudi, 
Sarjana Hukum Notaris di Bandung, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Bandung akan melaksanakan lelang Non Eksekusi Sukarela atas barang tetap berupa :

No. Uraian barang Nilai Limit Uang Jaminan

1.

Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan 
SHGB No.258/Kelurahan Merdeka yang 
terletak di Jl.Belitung No.3, Kel, Merdeka, Kec.
Sumur Bandung, Kota Bandung, , atas nama 
M.Irfan Nazir Arifin, Ny, Anita Rufaida, Nyonya 
Mia Amalia

Rp.11.000.000.000 Rp.2.200.000.000

Lelang akan dilaksanakan pada :
- Hari / Tanggal : RABU 18 Maret 2020
- Tempat : KPKNL Bandung GKN Bandung Gedung ‘N’ Jl. Asia-Afrika No. 114 Bandung
- Penawaran Lelang : Pukul 10.00 s.d 12.00 WIB waktu server internet
- Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

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

penawaran open bidding melalui internet (e-Auction) dengan menggunakan Aplikasi Lelang yang 
diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id/.
Tata cara mengikuti lelang internet (e-Auction) dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” 
dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.

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

3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan 
dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Bandung selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender 
sebelum pelaksanaan lelang. Uang jaminan lelang disetorkan ke rekening KPKNL Bandung di 
BNI dengan menggunakan Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA 
akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang 
setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

4. DALAM HAL PENYETORAN UANG JAMINAN BERUPA TRANSFER ATAU PEMINDAHBUKUAN, NAMA 
PEMILIK REKENING HARUS SAMA DENGAN NAMA PESERTA LELANG (PEMILIK AKUN LELANG)

5. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat 
domain di atas kepada email masing-masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan lelang.

6. Kondisi barang yang dijual dalam kondisi apa adanya, peminat dapat melihat dan memeriksa 
barang yang bersangkutan pada tanggal 4 Maret 2020 di jalan Belitung No 03

7. Pelunasan pembayaran lelang dan bea lelang Pembeli sebesar 1,5% dari harga lelang, paling 
lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan batal 
dan wanprestasi, serta Uang Jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain;

8. Pemenang lelang akan diumumkan lewat e-mail masing-masing peserta
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Irvan Kusuma Putra, Jalan Belitung No 03 Bandung, 

telp 081221010336

NB :  Hati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Pegawai KPKNL Bandung atau 
Karyawan Sdr. Irvan Kusuma Putra, segala urusan keterkaitan dengan lelang ini agar mendatangi 
KPKNL Bandung/Pemohon (sesuai alamat tersebut di atas)

Bandung, 11 Maret 2020

Pemohon Lelang

Irvan Kusuma Putra

PENGUMUMAN LELANG ULANG

Menunjuk pengumuman kedua lelang eksekusi hak tanggungan tanggal 7 Januari 2020 diharian Jabar 
Ekspres, Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Th. 1996 PT. Bank Pembangunan 
Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, akan melakukan lelang ulang eksekusi Hak Tanggungan tanpa 
kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet atas barang tidak bergerak dalam kondisi 
apa adanya dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung Debitur 
PT.Danapati Mulia berupa: 

Objek Lelang Nilai Limit Jaminan Penawaran Lelang

•	 Sebidang tanah berikut bangunan dengan 
total luas 330 M2, SHM No. 3598 dan SHM 
No.3608/ an. Ferry Kurniawan yang  terletak 
di Jl. Rancamanyar II No.23 Kel.Gumuruh Kec.
Batununggal Kota Bandung Prov. Jawa Barat

•	 Sebidang tanah berikut bangunan dengan 
total luas 395 M2, SHM No. 1302 dan SHM 
No.1421/ an. Drs.Budiman yang terletak di 
Jl.Emong No.17 Kel.Burangrang Kec.Lengkong 
Kota Bandung Prov.Jawa Barat

Rp. 3,350,000,000,-

Rp. 5,500,000,000,-

Rp  1,675,000,000,-

Rp. 2,750,000,000,-

Keterangan:
•	 Nominal jaminan yang disetorkan ke Rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal 

jaminan yang disyaratkan.
•	 Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum 

pelaksanaan lelang.
•	 Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang

Aanwijzing : Calon Peserta lelang dapat melihat obyek yang akan dilelang sejak Pengumuman ini diterbitkan.

Persyaratan Lelang:
1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id
2. Syarat dan ketentuan serta tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.
3. Informasi dapat menghubungi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang 

Tamansari Telp 022-4206666.

Pelaksanaan Lelang:

Jenis Penawaran Lelang : Melalui Interet (Close Bidding)

Hari dan Tanggal : Rabu, 18 Maret 2020

Batas Akhir Penawaran : 14.00 WIB

Alamat Domain : www.lelang.go.id

Tempat Lelang
:

KPKNL Bandung Gedung “N”, Gedung Keuangan Negara Jalan Asia Afrika 
No.114 Braga, Lengkong Kota Bandung Jawa Barat

Penetapan Lelang : Setelah Batas Akhir Penawaran

Bandung, 11 Maret 2020

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. 
Cabang Tamansari

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Dinkes Lakukan Pengecekan 
Suhu Tubuh Pada Pengunjung 

BALEENDAH - Merebaknya 
virus covid-19 membuat La-
pas Narkotika Kelas IIA Je-
lekong melakukan pengetatan 
kepada para pengunjung yang 
akan menjenguk keluarganya 
di dalam sel Lapas Narkotika, 
yang berada di Kecamatan 
Baleendah, Kabupaten 
Bandung.

Kepala Lapas Narkotika 
Jelekong Gun Gun Gunawan 

mengungkapkan, pihaknya 
merasa khawatir dengan 
adanya virus tersebut. Se-
hingga, Lapas Jelekong telah 
berkoordinasi dengan Dinas 
Kesehatan Kabupaten 
Bandung untuk melakukan 
pengecekan kepada setiap 
pengunjung.

”Pihak Dinas Kesehatan 
nantinya akan rutin datang 
kesini, untuk memberikan 
sosialisasi kepada para pen-
gunjung yang ada di luar dan 
di dalam, selain itu melakukan 
pengecekan suhu tubuh. Hal 

ini dilakukan untuk mencegah 
penyebaran virus ke dalam 
sel,” Kat Gun Gun saat di wa-
wancara, Selasa (10/3).

Upaya prefentif, lanjutnya, 
dengan pengetatan peme-
riksaan dilakukan supaya tidak 
ada penyebaran virus sampai 
ke dalam Lapas. Yang dikha-
watirkan memang adanya 
penularan dari luar ke dalam. 

”Makanya kalau ada pen-
gunjung yang menunjukan 
gejala covid-19, tidak akan 
kami izinkan masuk,” tegas-
nya.

Dia pun menjelaskan, meng-
ingat di dalam lapas, warga 
binaan menempati ruangan 
yang dihuni oleh beberapa 
orang. Maka dari itu, apabila 
terjadi penyebaran ke dalam 
Lapas, kemungkinan menu-
larkan kepada warga binaan 
sangat tinggi. 

”Apabila satu orang ada yang 
tertular, maka tak terbayang 
didalam sana ada ribuan orang, 
maka tidak menutup kemun-
gkinan penyebaran akan lebih 
cepat,” kata Gun Gun.

Selain itu, ucap Gun Gun, 

pihaknya pun telah melaku-
kan skrining untuk pencega-
han penularan penyakit me-
nular. Salah satunya adalah 
menempatkan warga binaan 
pengidap Turbokulosis dalam 
sebuah sel khusus selama 
masa pengobatan.

”Kami juga telah melakukan 
skrining penyakit HIV terhadap 
warga binaan pemakai Nar-
koba, Alhamdulillah 100 orang 
yang di skrining hasilnya ne-
gatif. Hal ini dilakukan untuk 
pencegahan penyakit menu-
lar,” pungkasnya. (yul/ziz)

Lapas Jelekong Perketat Kunjungan

ISTIMEWA

CEGAH VIRUS MASUK: Kalapas Narkotika Jelekong Gun Gun Gunawan 
memberikan keterangan terkait pemeriksaan kesehatan pengunjung.

SOREANG – Bakal Calon 
Bupati Bandung dari PKS, Gun 
Gun Gunawan mengaku akan 
fatsun terhadap partai untuk 
menghadapi Pilbup Bandung. 
Jika diamanati untuk maju, 
Gun Gun mengaku siap di-
pasangkan dengan siapapun.

”Saya, kan, punya orang tua. 
Kalau diberi mandat oleh 
partai dan dipasangkan dengan 
siapa saja saya siap,” kata Gun 
Gun di Soreang, Selasa (10/3).

Menurut dia, saat ini pimpinan 
PKS Kabupaten Bandung ma-
sih terus menjalin proses komu-
nikasi dengan beberapa partai 
politik lain. Sebab, untuk men-
ghadapi Pilbup Bandung, PKS 
harus berkoalisi. 

Ditanya mengenai koalisi 
antara PKS dengan Partai De-
mokrat, Gun Gun menyebut 
masih terus berlanjut. Hanya 
saja, kata dia, perlu ada komu-
nikasi lebih lanjut untuk me-
nemukan formula yang pas 
pengusungan calon wakil 
bupatinya. 

”Kalau dengan Demokrat sudah 
yah (waktu itu). Tinggal bagai-
mana komunikasi lebih lanjut 
siapa cawabupnya,” kata dia.

Menurutnya, komunikasi 
politik antar individu yang 
mencalonkan diri sebagai 
bakal calon wakil bupati dari 
Partai Demokrat masih terus 
dilakukan. Baik dengan Deny 
Zaelani atau yang lainnya. 

”Tapi yang menentukan, kan, 
nanti orang tua (pimpinan 
partai). Untuk komunikasi 
dengan semua calon sudah,” 
kata dia. 

Gun Gun sendiri mengaku 
tidak terganggu dengan mun-
culnya lima kader PKS lainnya 
yang digadang-gadang diu-
sulkan maju pada Pilbup 
Bandung. 

”Asyik-asyik saja, santai 
saja. Tinggal saat ini jaga 
keharmonisan saja. Politik, 
kan, dinamis. Masih ada 
waktu sampai Juni,” pung-
kasnya. (rus/ziz)

KUTAWARINGIN – Saat ini 
belum ada standarisasi oleh 
pemerintah daerah untuk mendo-
rong pembinaan sektor olah-
raga. Namun, masih banyak yang 
berorientasi kepada pembangu-
nan sarana prasarana ketimbang 
kepada pembinaan terhadap 
olahraga itu sendiri. Hal tersebut 
dikatakan Wakil Ketua Komisi 
X DPR RI, Dede Yusuf Macan 
Effendi.

”Padahal seharusnya ada 
tiga hal yang dilakukan ber-
samaan untuk pembinaan, 
pengembangan dan sarana 
prasarana. Nah dari berbagai 
diskusi bersama dengan ang-
gota Koni Kabupaten Bandung, 
kita menganggap bahwa peng-
embangan dan pembinaan 
olahraga belum menjadi stan-
dar prioritas,” ungkap Dede 
Yusuf saat di wawancara di 
Kantor KONI, Kabupaten 
Bandung, Selasa (10/3).

Dede juga mengatakan, me-
ski sarana dan fasilitas sudah 
banyak. Namun, karena ada 
beberapa kendala terkait Pe-
raturan Daerah (Perda) maka 
tidak bisa dimanfaatkan se-
cara maksimal. 

”Seharusnya ditinjau kem-
bali, mana regulasi-regulasi 
yang memberatkan,  dan 
mana anggaran yang memang 
tepat sasaran untuk menon-
jolkan prestasinya, karena 
prestasi itu dimulai sejak 
pembinaan, mulai dari pen-
carian bakat, pembinaan, 
pelatihan, sampai penggu-

naan sarana prasarana untuk 
pelatihan,” jelasnya.

”Jadi bukan hanya penggu-
naan sarana prasarana untuk 
bertanding saja, tapi juga 
untuk berlatih,” imbuhnya. 

Selain itu, lanjut Dede, ter-
kait dengan revisi undang-
undang sistem ke olahragaan 
nasional, dirinya telah menda-
patkan masukan dari Ang-
gota KONI Kabupaten 
Bandung, bahwa tidak adanya 
batas bawah atau batas atas 
untuk bonus atlet, sehingga 
ada yang memberikan sampai 
miliaran, dan ada juga yang 
hanya memberikan puluhan 
juta. Hal tersebut, katanya, 
yang menyebabkan banyak 
atlet yang loncat daerah.

”Banyak atlet yang loncat 
pagar, akhirnya sudah kita 
membina capek-capek tiba-
tiba hijrah ke daerah lain, 
menjadi juara dan ketika dia 
pulang kampung dia dicap 
sebagai pengkhianat. Nah ini 
yang kita tidak inginkan, 
mudah-mudaha nanti dalam 
undang-undang sistem keo-
lahragaan nasional bisa kita 
tertibkan masalah-masalah 
seperti itu,” paparnya.

Sementara itu, Ketua KONI 
Kabupaten Bandung, Herda 
M Gani mengatakan, bahwa 
pihaknya tidak pernah absen 
dalam berkontribusi atlet baik 
itu untuk tingkat nasional 
maupun internasional. 

”Kunjungan Pak Dede Yusuf 
adalah terkait dengan menyerap 

aspirasi dalam rangka persiapan 
revisi undang-undang olahraga. 
Kita sudah sampaikan salah 
satunya reward buat atlet, ada 
batas minimal dan ada batas 
maksimal untuk menghindari 
mutasi mutasi atlet,” kata Herda.

Dia menjelaskan, saat ini 
olah raga berkembang pesat, 
namun diharapkan ada pem-
batasan cabang olahraga 
(Cabor) agar dapat di fokuskan. 

”Apabila semua Cabor di pusat 

diterima, semua Cabor turun ke 
bawah kita juga harus bentuk. 
Dulu Cabor hanya ada 40, namun 
saat ini sudah berkembang men-
jadi 45 Cabor, tidak menutup 
kemungkinan ini akan ber-
kembang terus,” jelasnya.

”Sementara kemampuan 
keuangan hanya segitu segi-
tunya, sehingga ini harus ada 
aturan yang mengatur, ter-
kait pembatasan cabang olah-
raga,” pungkasnya. (yul/ziz)

Gun Gun Siap Dipasangkan 
Dengan Siapapun di Pilkada

Pemkab Bandung Tidak Prioritaskan 
Pengembangan dan Pembinaan Olahraga 

ISTIMEWA

PEMBENAHAN SAPRAS: Pemkab Bandung merenovasi Stadion Si Jalak Harupat, sebelum digunakan 
untuk venue sepakbola Asian Games 2018 beberapa tahun lalu.

ISTIMEWA

SALAM KOMANDO: Gun Gun Gunawan (kiri) dan Syahrul Gunawan 
(kanan) siap maju sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung.



Miliki Riwayat Perjalanan Dari 
Luar Negeri Terdampak Virus

CIMAHI – Sejak Indonesia 
terpapar virus corona (Co-
vid-19), Pemerintah Kota 
(Pemkot) Cimahi menerapkan 
sistem pemantauan terhadap 
warganya yang baru pulang 
atau sehabis berkunjung ke 
negara terpapar virus tersebut.

Terbaru, Pemkot Cimahi 
melalui Dinas Kesehatan me-
nyebutkan hingga kini ada 27 
yang masuk Orang Dalam 
Pemantauan (ODP) terkait 
virus corona. Mereka dika-
rantina selama 14 hari di ru-
mah masing-masing oleh 
Dinas Kesehatan Kota Cimahi.

”Sampai hari ini tidak ada 
kasus positif dan mudah-mu-
dahan tidak ada. Yang sedang 
kita pantau kondisinya ada 
kurang lebih 27 orang,” ungkap 
Wali Kota Cimahi, Ajay Muham-
mad Priatna dalam jumpa pers 
di Gedung A Kompleks Pemkot 
Cimahi Jalan Raden Demang 
Hardjakusumah Kota Cimahi, 
Selasa (10/3).

Dia mengungkapkan, dari 
27 orang yang masuk ODP 
rinciannya 24 orang bekerja 
di salah satu perusahaan, dua 
Warga Negara Asing (WNA) 
dan satu warga sipil biasa. 
Khusus dua WNA sudah se-
lesai masa ODP-nya dan di-
nyatakan sehat.

”Terhadap mereka sudah 
selesai diperiksa. Selama 14 
hari dilakukan pemantauan, 
kita yang datangi ke sana dan 
tidak ada yang ditangani di 
rumah sakit,” ungkap Dia. 

Dikatakan Ajay masuknya 
puluhan orang Warga Kota 

Cimahi ke dalam ODP itu 
sebagai antisipasi paparan 
virus corona di Kota Cimahi. 
Sebab, mereka memiliki ri-
wayat perjalanan dari luar 
negeri terdampak virus ter-
sebut.

”Ini sebagai bentuk preven-
tif, Alhamdulillah mudah-
mudahan semuanya negatif,” 
ungkapnya.

Dia melanjutkan, sebagai 
bentuk antisipasi kemunculan 
virus corona di Kota Cimahi, 
pihaknya mulai dari peny-
ediaan hand sanitizer dan 
penyemprotan disinfektan di 
ruang pelayanan publik. 

”Saya juga minta untuk sem-
prot disinfektan ke lingkungan 
permukiman. Yang terutama, 
tingkat keluarga harus men-

jaga kebersihan mulai dari 
rumah masing-masing,” tu-
turnya.

Gejala paparan Covid-19 
sendiri ditandai oleh demam 
tinggi hingga 38 derajat cel-
cius, batuk, pilek, sakit teng-
gorokan hingga sulit bernafas. 
Jika masyarakat mengeluhkan 
hal tersebut, diminta segera 
diperiksa di fasilitas keseha-
tan seperti Puskesmas.

Sementara itu, Sekretaris Di-
nas Kesehatan Kota Cimahi, 
Chanifah Listyarini menam-
bahkan, sebetulnya, awalnya 
27 orang itu dalam kondisi 
sehat. Namun karena baru 
pulang dari negara terdampak 
virus corona, maka sesuai pro-
tap maka harus dilakukan pe-
mantauan selama dua pekan.

”Protap kami, pemantauan 
terus- menerus itu wajib kita 
lakukan selama 14 hari dan 
dia dikarantina dalam tanda 
petik tidak keluar rumah,” 
tegas Rini, sapaan Chanifah.

Dikatakannya, selama masa 
pemantauan tersebut, yang 
bersangkutan harus membe-
rikan laporan kondisi suhu 
tubuhnya kepada petugas Pus-
kesmas melalu pesan singkat 
WhatsApp setiap hari.

”Mereka akan melaporkan 
suhu tubuhnya selama 14 
hari naik apa enggak, jadi 
kita ada pemantauan masing-
masing orang itu, ada setiap 
hari,” sebutnya.

Rini melanjutkan, jika se-
lama 14 hari kondisi puluhan 
ODP itu dinyatakan sehat dan 

tidak ada gejala virus corona, 
seperti batuk, pilek, demam 
38 derajat celcius, sakit teng-
gorokan hingga sulit bernafas, 
maka status pemantauannya 
akan dicabut.

”Kalo memang enggak ada 
apa-apa dia sudah dinytatakan 
sehat, boleh berbaur dengan 
yang lainnya,” ucap Rini.

Namun jika kondisinya di-
temukan gejala virus corona, 
maka yang bersangkutan naik 
statusnya menjadi Orang Da-
lam Pengawasan (ODP). 
Namun, belum tentu suspect 
virus corona sebab harus dila-
kukan serangkaian peme-
riksaan.

”Jadi di Cimahi belum ada yang 
suspect, hanya pemantauan 
saja,” tandasnya. (mg3/ziz)

DIBANTU sang suami, 
Handi ,65, saat ini Sandra 
sudah menghasilkan ratusan 
karakter boneka yang laris 
manis dipesan konsumen 
dari berbagai daerah, bahkan 
luar negeri. Ada berbagai ka-
rakter dan ciri khas boneka 
yang diperlihatkan Sandra 
saat ditemui pada Selasa 
(10/3). Dari mulai karakter 
artis Roy Kiyoshi hingga bo-
neka yang memperlihatkan 
keberagaman budaya Indo-
nesia, seperti adat Bali hing-
ga Palembang.

Sandra sendiri mulai menge-
nal kerajinan boneka sejak 
tahun 2014. Awalnya dia ha-
nya tertarik untuk memiliki 
boneka asal Jepang tersebut. 
Namun karena harga boneka 
itu mencapai puluhan juta, 
akhirnya Sandra pun berpikir 
bagaimana cara memilikinya. 

”Harga aslinya dari Jepang 
kan sampe puluhan juta. Sem-
kain tua makin mahal, dan 
akhirnya bisa punya yang 
asli,” kenang Sandra.

Sebab baginya sangat me-

narik, kemudian Sandra pun 
rajin memelototi tutorial 
pembuatan boneka  Bly-
the di YouTube. Kemudian, 
dia mempraktikannya ber-
sama bersama suami ter-
cinta, yang membantunya 
membuat ornamen pendukung 
boneka.

”Memang dulu hanya hobi. 
Tahun 2016 mulai bikin. 
Waktu itu di Indonesia masih 
jarang,” tuturnya.

Awalnya, Sandra membuat 
boneka tersebut hanya untuk 
koleksi saja, namun setelah 
mampu membuat Blythe 
dengan berbagai karakter dan 
ekspresi di tahun 2018. Apa-
lagi memang Sandra sangat 
menyukai hal-hal yang berbau 
boneka. Khususnya yang me-
nonjolkan kebudayaan Indo-
nesia.

Akhirnya Sandra pun mulai 
mengintip peluang untuk 
memasarkan hasil karyanya 
tersebut. Hingga kemudian 
benar-benar menjadi lahan 
bisnis baginya. Lalu Sandra 
pun mulai memasarkan pro-

duknya itu secara online 
hingga dipesan oleh konsu-
men.

”Saya jualnya antara Rp 2,5 
juta sampai Rp 5 juta yang 
paling mahal,” terang Sandra.

Boneka Blythe yang dibuat-
nya memiliki ciri khas khu-

sus. Seperti berbadan kecil, 
namun kepalanya besar. Ke-
mudian matanya bisa diubah 
menjadi empat warna, sebab 
ia menyiapkan penarik di 
belakang kepalanya.

Sandra hanya membuat dua 
ukuran boneka, yakni ukuran 

16 centimeter dan 28 centi-
meter. Dulu, dia menerima 
pesanan lima hingga enam 
boneka per harinya. Itu belum 
termasuk pesanan jasa men-
ghias boneka.

Total hingga saat ini sudah 
adah 160 boneka Blythe yang 
terjual, dan hanya tersisa 30 
lagi yang merupakan sampel 
dan sisa koleksinya.

”Kalo total omsetnya pas 
dulu itu bisa sampe Rp 15 
juta untuk bikin sama jasa. 
Yang pesan udah hampir se-
mua provinsi, bahkan udah 
sampe Australia,” bebernya.

Untuk kebutuhan bahan 
baku membuat boneka, lanjut 
Sandra, dirinya harus me-
mesannya dari China ter-
masuk boneka plastiknya 
dan juga aksesoris-aksesosir 
yang digunakannya untuk 
membuat berbagai karakter 
dan ekspresi sesuai pesanan 

konsumen.
”Tapi enggak semuanya im-

por, ada juga yang lokalnya,” 
ucapnya.

Bahan-bahan yang tersedia 
itu kemudian Sandra rangkai 
menggunakan alat-alat se-
perti mesin bor, alat ukir, cat 
dan sebagainya, di area rumah 
yang berada di belakang toko 
material miliknya. Untuk 
membuat satu boneka Bylthe, 
sedikitnya membutuhkan 

waktu satu hari.
”Saya kan buat itu tergan-

tung permintaan konsumen. 
Misal mau ekspresi marah, 
sedih dan sebagainya,” pung-
kasnya. (ziz)

CIMAHI EKSPRESRABU
11 MARET 202012 

PENGUMUMAN LELANG PERTAMA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, 
Gabrielle Hiyokunaru selaku Kreditur akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak 
Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui 
aplikasi lelang internet (e-Auction) dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang Bandung dengan jenis penawaran lelang melalui internet (close 
bidding), atas objek barang tetap (tidak bergerak) milik Debitur atas nama:

•	 Dr. Budi Utomo. S.IP., M.Si.
Sebidang Tanah Seluas 360 M2 berikut Bangunan segala sesuatu yang berdiri diatasnya, 
Sesuai dengan SHM Nomor 1046, terletak di Padalarang, Kel/Desa Cimerang, Kecamatan 
Padalarang, Propinsi Jawa Barat, setempat dikenal dengan Jl. Larangsetra No. 12, dengan:

Nilai Limit Uang Jaminan Lelang Lokasi Objek Lelang

Rp 3.537.000.000,- Rp 1.500.000.000,- Jl. Larang Setra No 12, Komp Kota 
Baru Parahyangan.

Pelaksanaan Lelang akan dilaksanakan pada:
- Hari dan tanggal : Kamis, 09 April 2020
- Batas Akhir Penawaran : 11.00 waktu server internet (WIB)
- Alamat Domain : https://www.lelang.go.id/
- Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL)  

    Bandung, Gedung N, Gedung Keuangan Negara, Jl Asia  
    Afrika No. 114, Bandung.

- Penetapan Lelang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat-syarat Lelang :
1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang 

metode penawaran close bidding melalui Internet (e-Auction) dengan menggunakan 
aplikasi lelang yang diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id/ ;

2. Tata cara mengikuti lelang internet (e-Auction) dapat dilihat pada menu “Tata Cara 
dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut diatas;

3. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta 
lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada https://www.lelang.go.id/ 
dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening atas 
nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung kenomor rekening tersebut);

4. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang 
telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Bandung selambat-
lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Uang jaminan lelang 
disetorkan ke rekening KPKNL Bandung dengan menggunakan Nomor Virtual 
Account (VA) masingmasing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara 
otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah 
berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid;

5. DALAM HAL PENYETORAN UANG JAMINAN BERUPA TRANSFER ATAU 
PEMINDAHBUKUAN, NAMA PEMILIK REKENING HARUS SAMA DENGAN NAMA 
PESERTA LELANG (PEMILIK AKUN LELANG);

6. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara 
otomatis dari alamat domain di atas kepada email masing-masing peserta lelang 
setelah menyetor uang jaminan lelang;

7. Kondisi objek lelang yang dijual dalam kondisi apa adanya, peminat dapat melihat 
dan memeriksa barang yang bersangkutan di alamat yang tertera diatas sebelum 
pelaksanaan lelang;

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

9. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
& Lelang (KPKNL) Bandung, Gedung N, Gedung Keuangan Negara, Jl Asia Afrika 
No. 114, Bandung pada hari dan jam kerja. Telp (022) 4216161; Fax (022) 4263131

Cimahi, 11 Maret 2020.
KREDITUR

Ttd

GABRIELLE HIYOKUNARU

KPKNL TANGERANG II

  Tangerang, 3 Maret 2020
Ttd

PT. Bank Central Asia Tbk

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4 Th.1996, PT. Bank Central Asia Tbk akan melakukan Lelang Eksekusi Hak 
Tanggungan dengan penawaran secara closed bidding tanpa kehadiran peserta lelang melalui Internet dengan 
perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II melalui jasa pra lelang PT. Balai 
Lelang Star terhadap debitur Auliamin, berupa : Sebidang tanah seluas 73 m2 berikut bangunan terletak di Blok. 
D-3 No. 17 (setempat dikenal dengan Perumahan Buana Gardenia, Adenia Blok D3 No. 17), Desa/Kel. Pinang, 
Kec. Pinang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, sesuai dengan SHM No. 6183/Pinang a/n AULIAMIN 06/12/1975. 
(Limit Rp. 529.920.000,- ; Jaminan Rp. 106.000.000,-). 
Persyaratan Lelang :
1. Memiliki akun yang telah terveri kasi pada website www.lelang.go.id/
2. Syarat dan ketentuan serta tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.
Pelaksanaan Lelang :
1. Cara Penawaran  :  Closed Bidding (dengan mengakses url www.lelang.go.id/)
2. Hari/Tanggal :  Selasa, 17 Maret 2020  
3. Batas Akhir Penawaran :  Pukul 13.30 Waktu Server (sesuai WIB)
4. Pelunasan harga lelang :  Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
5. Bea Lelang Pembeli :  2 % dari harga lelang
6. Tempat Pelaksanaan Lelang :  Ruang Lelang KPKNL Tangerang II   

  Jl. Taman Makam Pahlawan (TMP) Taruna, Tangerang
7. Penetapan Pemenang :  setelah batas akhir penawaran
Keterangan:
1. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening virtual account (VA) harus sama dengan nominal jaminan yang 

disyaratkan.
2. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang 

(Pk. 23.59 WIB) 
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
4. Pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi 

maka dinyatakan wanprestasi, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
5. Peserta lelang diwajibkan melihat, mengetahui dan menyetujui aspek legal dari obyek yang dilelang sesuai apa 

adanya (kondisi as is).
6. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan 

lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan 
tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada PT. Bank Central Asia Tbk, Pejabat Lelang, PT. Balai Lelang 
Star, dan/atau KPKNL Tangerang II.

7. Untuk informasi dapat menghubungi PT. Balai Lelang Star 021- 8313728, 082122227068.

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Berdasarkan pasal 6 UUHT No. 4 Th.1996, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. akan melakukan Lelang Eksekusi Hak 
Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet ( close bidding ) 
dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung melalui jasa pra lelang PT. Balai 
Mandiri Prasarana terhadap Debitur atas nama CV ISTANA SISWA agunan berupa  : 

Sebidang tanah dan bangunan, SHM 2921/Kel. Dunguscariang seluas 848 m2 terletak di Jl. Garuda No. 45, 
setempat dikenal dengan Jl. LMU Nurtanio / Jl. Garuda No.99, Kelurahan Dunguscariang, Kecamatan Andir, Kota 
Bandung, Propinsi Jawa Barat atas nama Nyonya HERLIN PURBONEGORO (Limit Rp. 19.000.000.000,- :  
Jaminan Rp. 5.700.000.000,-) 

Pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet ( Close Bidding )
Hari dan Tanggal : Jumat, 20 Maret 2020

Batas Akhir Penawaran : 10.00 WIB
Alamat Domain : https://www.lelang.go.id/

Tempat  Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang ( KPKNL ) Bandung, 
Gedung N  Gedung Keuangan Negara, Jl. Asia Afrika No. 114, Bandung

Penawaran Lelang: sejak batas akhir penawaran
Syarat-syarat lelang :
1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik (e-mail) 

dengan menggunakan Aplikasi Lelang Email (ALE) yang diakses pada alamat https://www.lelang.go.id/.  Tata cara 
mengikuti lelang e-mail dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain 
tersebut.

2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan 
mengaktifkan akun pada https://www.lelang.go.id/ dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (ekstensi 
 le .*jpg., *png.) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).

3. Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah: surat kuasa dari direksi, 
akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam 1  le.

4. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah 
efektif diterima oleh KPKNL Bandung selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Uang jaminan 
lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara 
otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan 
data identitas dinyatakan valid.

5. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada 
email masing-masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan lelang dan tidak ada dalam daftar hitam /blacklist.

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

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

8. Pemenang lelang akan diumumkan lewat e-mail masing-masing peserta.
9. Keterangan lebih lanjut hubungi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk  atau PT. Balai Mandiri Prasarana 

0812 88922968; 085224547751. 

KPKNL 
BANDUNG

Bandung, 06 Maret 2020
Ttd

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Berdasarkan pasal 6 UUHT No. 4 Th.1996, PT. INDOSURYA INTI FINANCE akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan 
penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang  melalui internet ( Close Bidding ) dengan 
perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung terhadap agunan debitur  atas nama  :
1. Tuan Insinyur NA ENG SIANG
 2 ( dua ) bidang tanah, bangunan dan turutannya dalam satu hamparan dijual satu paket yaitu  SHM No. 2269/Kel.Cibaduyut 

Luas Tanah 82m2 terletak di Kp. Warung Nangka dan SHM No.827/Kel. Cibaduyut Luas Tanah 280m2 terletak di Blok 
Warung Nangka Ke.Cibaduyut yang kesemuanya setempat dikenal dengan Jalan Mekar Pesona Permai No.11, Kelurahan 
Cibaduyut, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, yang kesemuanya atas nama NA ENG SIANG 
(Limit Rp. 3.500.000.000,- :  Jaminan Rp. 700.000.000,-)

2. Tuan DEDI SUPRIATNA
 Sebidang tanah, bangunan dan turutannya No. SHM 5657/Desa Rancaekek Wetan Luas Tanah 138m2 terletak di Kav 

Blok 06/45/59 setempat dikenal dengan Perum Bumi Rancaekek Kencana Jalan Gradiul No. 59 Kavling Blok 06/45/59 
Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat atas nama ELAS LASMINI 
( Limit Rp. 350.000.000,- Jaminan Rp. 70.000.000,- )

Pelaksanaan Lelang :
Jenis Penawaran Lelang melalui Internet ( Close Bidding )

 Hari dan Tanggal : Selasa, 17 Maret 2020
Batas Akhir Penawaran  : Pkl. 11.00 WIB

Alamat Domain : https://www.lelang.go.id/
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang ( KPKNL ) Bandung

Gedung “ N “ Gedung Keuangan Negara Jl. Asia Afrika No. 114, Bandung
Penetapan Lelang : setelah batas akhir penawaran

Syarat-syarat lelang :
1.  Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik (e-mail) dengan 

menggunakan Aplikasi Lelang Email (ALE) yang diakses pada alamat https://www.lelang.go.id/.  Tata cara mengikuti lelang e-mail dapat 
dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.

2.  Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada 
https://www.lelang.go.id/ dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (ekstensi  le .*jpg., *png.) dan nomor rekening atas 
nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).

3.  Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah: surat kuasa dari direksi, akta pendirian 
perusahaan dan perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam I  le.

4.  Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima 
oleh KPKNL Bandung selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Uang jaminan lelang disetorkan ke Nomor 
Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada 
masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

5.  Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada email masing-
masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan lelang dan tidak ada dalam daftar hitam /blacklist.

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

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

8.  Pemenang lelang akan diumumkan lewat e-mail masing-masing peserta.
9.  Keterangan lebih lanjut hubungi PT. INDOSURYA INTI FINANCE atau PT. Balai Mandiri Prasarana (BALEMAN) 0812 88922968; 085224547751.

KPKNL 
BANDUNG

Bandung, 03 Maret 2020
Ttd

PT. INDOSURYA INTI FINANCE

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4 Th.1996, PT. Bank Central Asia Tbk akan melakukan Lelang 
Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara closed bidding tanpa kehadiran peserta 
lelang melalui Internet dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Bogor melalui jasa pra lelang PT. Balai Lelang Star terhadap debitur :
1. Chintya Fransisca, berupa Sebidang tanah seluas 394 m2 berikut bangunan terletak di 

Blok.BA00 No. 12 (setempat dikenal dengan Perumahan Citra Indah, Cluster Bukit Gladiola 
4 Blok BA 00 No. 12), Desa/Kel. Sukamaju, Kec. Jonggol, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat, 
sesuai dengan SHM No. 1669/Sukamaju a/n NY. CHINTYA FRANSISCA 21/04/1978 
(Limit Rp. 978.000.000,- ; Jaminan Rp. 195.600.000,-)

2. Agus Budiono, berupa Sebidang tanah seluas 164 m2 berikut bangunan terletak 
di BLOK E-XV No. 05 (setempat dikenal dengan Perumahan Telaga Golf Blok 
E-XV No. 05), Kel. Sawangan, Kec. Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, 
sesuai dengan SHM No. 2089/Sawangan a.n Tuan AGUS BUDIONO 01/08/1982 
(Limit Rp. 677.718.000,- ; Jaminan Rp. 135.600.000,-).

Persyaratan Lelang :
1. Memiliki akun yang telah terveri kasi pada website https://lelang.go.id/
2. Syarat dan ketentuan serta tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.
Pelaksanaan Lelang :
1. Cara Penawaran  :  Closed Bidding (dengan mengakses url https://lelang.go.id/)
2. Hari/Tanggal :  Selasa, 17 Maret 2020
3. Jam :  11.15 Waktu Server (Sesuai WIB)
4. Pelunasan harga :  Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
5. Bea Lelang Pembeli :  2 % dari harga lelang
6. Tempat Pelaksanaan :  KPKNL Bogor, Jl. Veteran No. 45, Bogor.
7. Penetapan Pemenang :  setelah batas akhir penawaran
Keterangan:
1. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening virtual account (VA) harus sama dengan nominal 

jaminan yang disyaratkan.
2. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum 

pelaksanaan lelang.
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
4. Pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wansprestasi, serta uang jaminan disetorkan ke Kas 
Negara sebagai penerimaan lain-lain.

5. Peserta lelang diwajibkan melihat, mengetahui dan menyetujui aspek legal dari obyek yang 
dilelang sesuai apa adanya (kondisi as is).

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

7. Untuk informasi dapat menghubungi PT. Balai Lelang Star 021- 8313728, 082122227068.

KPKNL BOGOR

Pelaksana 
Lelang    Bogor, 03 Maret 2020

 Pemohon Lelang Eksekusi /Penjual
Ttd

PT. Bank Central Asia Tbk

KPKNL TANGERANG II

  Tangerang, 05 Maret 2020
Ttd

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4 Th.1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan 
dengan penawaran secara closed bidding tanpa kehadiran peserta lelang melalui Internet dengan perantara Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II melalui jasa pra lelang PT. Balai Lelang Star terhadap Debitur :
1. CV. Gunung Slamet, berupa :

A. Sebidang tanah seluas 138 m2 berikut bangunan terletak di RT.005/02 (setempat dikenal dengan Jl. Raya 
Puspitek No.46 RT.001/RW.02 (diserti kat RT.005/RW.02)), Kel. Buaran, Kec. Serpong, Kota Tangerang 
Selatan, Provinsi Banten, sesuai dengan SHM No. 01264/Buaran a/n SLAMET YASANI. 

 (Harga Limit Rp. 968.000.000,- ; Setoran Jaminan Rp. 290.400.000,-).
B. Sebidang tanah seluas 145 m2 berikut bangunan setempat dikenal dengan Kampung Curug, Jl. Ampera 

Poncol RT.007/RW.02 No. 29, Kel. Babakan, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sesuai 
dengan SHM No. 02894/Babakan a/n SLAMET YASANI. 

 (Harga Limit Rp. 497.000.000,- ; Setoran Jaminan Rp. 149.100.000,-).
2. Deni Mirdani, berupa : Sebidang tanah seluas 72 m2 berikut bangunan terletak di Blok C-02 No.14 (setempat dikenal 

dengan Perum. Puri Rajeg Blok C2 No.14), Desa Lembangsari, Kec. Rajeg, Kab. Tangerang, Provinsi Banten, sesuai 
dengan SHGB No. 00303/Lembangsari a/n DENI MIRDANI. 

 (Nilai Limit Rp. 126.425.000,- ; Setoran Jaminan Rp. 37.927.500,-).
Persyaratan Lelang :
1. Memiliki akun yang telah terveri kasi pada website https ://www.lelang.go.id/
2. Syarat dan ketentuan serta tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.
Pelaksanaan Lelang :
1. Cara Penawaran  :  Closed Bidding (dengan mengakses url https ://www.lelang.go.id/)
2. Hari/Tanggal :  Kamis, 19 Maret 2020
3. Batas Akhir Penawaran :  Pukul 11.30 Waktu Server (sesuai WIB)
4. Pelunasan harga lelang :  Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
5. Bea Lelang Pembeli :  2 % dari harga lelang
6. Tempat Pelaksanaan :  Ruang Lelang KPKNL Tangerang II, 
   Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang
7. Penetapan Pemenang :  Setelah batas akhir penawaran
Keterangan:
1. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening virtual account (VA) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
2. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang 

(Pk. 23.59 WIB) 
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
4. Pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka 

dinyatakan wanprestasi, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
5. Peserta lelang diwajibkan melihat, mengetahui dan menyetujui aspek legal dari obyek yang dilelang sesuai apa adanya 

(kondisi as is).
6. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap 

obyek lelang diatas, dan pihak pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam 
bentuk apapun kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Pejabat Lelang, PT. Balai Lelang Star, dan/atau KPKNL Tangerang II.

7. Untuk informasi dapat menghubungi PT. Balai Lelang Star 021- 8313728, 082122227068.

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta 
benda-benda yang berkaitan dengan Tanah,  PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk  beralamat di Jl. Asia Afrika No. 
8 Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui  jasa pra lelang PT. Balai Lelang Indonesia akan melaksanakan 
lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan jenis penawaran lelang melalui internet (close bidding) dengan 
perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, terhadap:
•   Debitur :  PT.  Harmony Tunas Persada

2 (dua) bidang tanah berikut bangunan diatasnya dijual dalam satu paket sesuai SHM No. 2056/
Pajajaran Seluas 1347M2 an Ny. OEIJ INDRIAWATI ATMAJA (Dlm KTP INDRIAWATI ATMAJA) terletak 
di Jl.  Pajajaran No. 128 lama (Baru No. 146) Kel. Pajajaran, Kec. Cicendo, Kota Bandung Jawa Barat 
dan SHM No. 1977/Pajajaran Seluas 418M2 an Ny. OEIJ INDRIAWATI ATMAJA (Dlm KTP INDRIAWATI 
ATMAJA) terletak di Jl. Pajajaran No. 146 Pav Kel. Pajajaran, Kec. Cicendo, Kota Bandung Jawa Barat 
(Sesuai serti kat) atau setempat di kenal Jl. Pajajaran No. 128 lama (Baru No. 146) Kel. Pajajaran, Kec. 
Cicendo, Kota Bandung Jawa Barat.
Harga Limit Rp. 20.000.000.000,- (setoran uang jaminan Rp. 4.000.000.000,-)

Lelang akan dilaksanakan pada :
Hari dan tanggal :  Kamis, 26 Maret 2020
Batas Akhir Penawaran :  14.00 WIB 
Alamat Domain :  https://www.lelang.go.id/ 
Tempat Lelang :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Bandung
     Gedung N, Gedung Keuangan Negara Jl. Asia Afrika No. 114, Bandung
Penetapan Lelang :  Setelah batas akhir penawaran
     
SYARAT DAN KETENTUAN LELANG :
1. Lelang dilaksanakan dengan cara penawaran tertutup tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi 

internet yang diakses pada alamat domain www.lelang.go.id Tata cara mengikuti lelang email dapat dilihat 
pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.

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

3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan lelang yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima 
KPKNL Bandung paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Uang jaminan lelang 
disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara 
otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan 
pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

4. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain 
di atas kepada email masing-masing peserta lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang. 

5. Peserta Lelang diwajibkan melihat obyek lelang dan dianggap menyetujui aspek legal dari obyek yang 
dilelang sesuai dengan kondisi apa adanya (as is).

6. Pelunasan pembayaran lelang dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah 
pelaksanaan lelang. 

7. Pemenang lelang akan diumumkan lewat email masing-masing peserta.
8. Informasi lebih lanjut hubungi pelaksana Pra Lelang PT. Balai Lelang Indonesia Telp. 021 7279 5555 / 0813 

1504 5638 atau www.balindo.com.

Bandung, 11 Maret  2020
Ttd

PT. Bank Maybank Indonesia, TbkKPKNL BANDUNG

Pelaksana Lelang Pelaksana Pra Lelang

Boneka Blythe ‘Sedih’ Sandra Terbang ke Mancanegara

Bermula Dari Hobi Malah Jadi Ladang Penghasilan
Kegemaran terhadap sesuatu terkadang malah 

menjadi ladang bisnis yang cukup menjanjikan. 
Seperti yang dialami Sandra Susan, 55, warga 

Jalan Mahar Martanegara, Cimindi, Kota 
Cimahi. Yang semula hanya tertarik memiliki 

boneka Blythe asal Jepang tersebut, kini 
siapa sangka ketertarikan kepada Boneka 

menjadikannya seorang pengrajin boneka itu.

FERI BANGKIT RIZKY, Cimahi

ISTIMEWA

Caption
Caption

27 Warga Masuk ODP DinkesNanang Lakukan Rekontruksi 
Pembunuhan Terhadap ZN

CIMAHI – Nanang,27, tersangka kasus 
persetubuhan dan penganiayaan terhadap korban 
ZNS ,15, dilibatkan langsung dalam tahapan 
rekontruksi atau reka adegan pada Selasa (10/3). 
Sementara satu tersangka lainnya berinisial NN, 17, 
tak dilibatkan sebab masih dibawah umur.

Reka adegan digelar secara terbuka di Tempat 
Kejadian Perkara (TKP) di area kebun sayuran 
Warung Muncang, RT 01 RW 13, Kelurahan 
Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. 
Selain tersangka, polisi juga menghadirkan para 
saksi. Tercatat ada 23 adegang reka ulang yang 
dilakukan, dari mulai korban dan tersangka bertemu 
hingga eksekusi. 

”Kita reka reka adegan terkait kasus tidak pidana 
pembunuhan dan persetubuhan yang dilakukan 
pelaku. Dari awal sampai akhir ada 23 adegan,” kata 
Kanit Lidik 2 Harda Polres Cimahi, Iptu Sipto Dwi 
Laksono, saat ditemui usai rekontruksi.

Reka adegan dimulai ketika korban dibawa oleh 
tersangka lainnya berinisial NN di sebuah tempat. 
Tersangka itu tak dilibatkan dalam reka adegan kali 
ini sebab masih dibawah umur. 

”Pelaku dan korban sempat kumpul untuk minum 
(miras),” ujarnya.

Ketika tersangka NN dan salah satu rekannya 
membeli rokok dan makanan. Kesempatan berduaan 
itu kemudian dimanfaatkan tersangka Nanang untuk 
melakukan aksi bejatnya terhadap korban, yang 
merupakan warga Kelurahan Utama, Kecamatan 
Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Kemudian Nanang membawa korban ke sebuah 
kebun sayuran tomat dimalam hari, dan dipaksa 
untuk melakukan persetubuhan. Korban sempat 
menolak, namun tersangka memaksanya dengan 
melakukan penganiayaan hingga persetubuhan.

”Di pelaku ini melakukan persetubuhan,” ucapnya.
Korban ditemukan sekitar pukul 22.00 WIB oleh 

seorang petani sayuran, yang kebetulan saat itu 
menjaga hasil tanamnya. Korban kemudian dirawat 
di RSUD Cibabat, sebelum akhirnya meninggal 
dunia pada sekitar 15 hari kemudian.

Sipto menegaskan, reka adegan ini dilakukan untuk 
menguatkan dakwaan terhadap kejahatan yang 
dilakukan tersangka. 

”Untuk menguatkan dakwaan supaya lebih jelas. 
Nanti hasilnya kita lampirkan untuk persidangan,” 
ujarnya. (mg3/ziz)

ISTIMEWA

UPAYA ANTISIPASI: Pemerintah Kota Cimahi mulai menyediakan sanitizer dan melakukanpenyemprotan disinfektan di ruang pelayanan publik. 

KRIMINAL
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Ada 150 Buah dari 
Total 15 SKPD

NGAMPRAH- Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) 
Bandung Barat memusnah-
kan ratusan Barang Milik 
Daerah (BMD) yang sudah 
tidak layak pakai dengan 
cara dibakar, di lapangan 
Plaza Mekarsari Kecamatan 
Ngamprah, Selasa (10/3).

Pemusnahan BMD yang 
berasal dari 15 Satuan Pe-
rangkat Kerja Daerah (SKPD) 
di Pemkab Bandung Barat 
itu dihadiri oleh Bupati 
Bandung Barat, Aa Umbara 
Sutisna.

Kepala Bidang (Kabid) Aset 

pada Badan Pengelola Keu-
angan Daerah (BPKD) KBB, 
Asep Sudiro mengatakan, 
sesuai Permendagri nomor 
19 tahun 2016, BMD yang 
sudah tidak layak pakai itu 
dimusnakan karena tidak 
boleh dipindah tangankan.

“Jenis barangnya meubel 
dan furnitur, yang sudah 
hancur seperti kursi dan 
meja yang sudah tidak bisa 
dipakai lagi yang berasal 
dari 15 SKPD. Jumlahnya ada 
150 buah,” kata Asep, kema-
rin.

Menurut Asep, aset yang 
paling banyak dimusnahkan 
yakni, Dinas Perhubungan, 
Dinas Sosial, dan Satpol PP. 
Aset-aset tersebut kondisinya 

sudah lama dan rusak, ba-
hkan ada BMD yang masih 
digunakan sejak pemekaran 
wilayah Kabupaten Bandung.

Sementara untuk BMD se-

perti komputer atau alat-alat 
elektronik yang lain milik 
Pemkab Bandung Barat, ren-
cananya akan dihibahkan 
supaya bisa lebih bermanfaat.

Asep menambahkan, ter-
kait hibah alat elektronik itu 
sudah ada pengajuan pro-
posal dari pihak sekolah yang 
ingin memanfaatkan kom-
puter tersebut, sehingga BMD 
elektronik bisa lebih berman-
faat.

“Kalau komputer bisa di-
hibahkan ke yayasan atau 
sekolah yang sekiranya mem-
butuhkan untuk digunakan 
praktik bongkar pasang alat 
elektronik,” katanya.

Sementara, Bupati Bandung 
Barat, Aa Umbara Sutisna 

mengatakan, hingga saat ini 
memang masih banyak BMD 
di Pemkab Bandung Barat 
yang memang sudah tidak 
layak pakai sehingga harus 
dimusnahkan.

Menurutnya, pemusnahan 
BMD itu tidak dilakukan 
sembarangan karena sudah 
ada persetujuan dan penan-
datanganan dari BPKD 
dengan SKPD yang lainnya, 
sedangkan untuk komputer 
bisa dihibahkan asal sesuai 
aturan.

“Masih banyak di SKPD aset-
aset seperti itu, tapi kalau 
dimusnahkan harus dilapor-
kan dulu. Kalau BMD yang 
itu memang sudah clear se-
mua,” tandasnya. (mg6/drx)

Pemkab Musnahkan Aset Rusak

NGAMPRAH- Dinas Kese-
hatan (Dinkes) Kabupaten 
Bandung Barat (KBB) me-
waspadai mewabahnya 
penyakit Demam Berdar-
ah Dengue (DBD) yang 
menyerang masyarakat saat 
memasuki musim hujan 
seperti saat ini.

Pasalnya, jika berkaca 
pada musim hujan tahun 
2018, Dinkes KBB men-
catat, terjadi 429 kasus 
DBD dan dua di antara-
nya meninggal dunia, 
sehingga hal tersebut 
menjadi perhatian Pe-
merintah Kabupaten 
Bandung Barat.

Kepala Seksi Pengenda-
lian Penyakit Menular, 
Dinkes KBB, Asep Sutia 
mengatakan, pada awal 
musim hujan ini pihaknya 

sudah memberikan in-
struksi ke setiap puskesmas 
untuk melakukan antisi-
pasi penyakit DBD.

“Itu perlu dilakukan 
karena dikhawatirkan 
ada peningkatan kasus, 
makanya kami dan pus-
kesmas juga melakukan 
sosialisasi (pencegahan) 
ke masyarakat,” ujarnya 
saat dihubungi, Selasa 
(10/3).

Untuk mencegah pening-
katan kasus DBD saat mu-
sim hujan, masyarakat 
diminta untuk melakukan 
kegiatan Pemberantasan 
Sarang Nyamuk (PSN), 
sedangkan Dinkes KBB siap 
untuk melakukan fogging 
di setiap kecamatan jika 
diperlukan.

“Dalam mengahadapi 

musim penghujan harus 
waspada, karena takutnya 
ada lonjakan kasus DBD. 
Tahun lalu jumlah kasus-
nya cukup banyak, tapi 
tahun ini mudah-mudahan 
enggak,” kata Asep.

Ia mengatakan, pening-
katan jumlah kasus DBD 
biasa terjadi pada awal 
tahun. Berdasarkan data 
Dinkes KBB, pada Januari 
2019 saja sebanyak 238 
orang yang suspect DBD.

“Biasanya peningkatan 
kasus DBD itu pada awal 
tahun, jadi harus ada pen-
cegahan dan kami te-
rus melakukan sosialisasi 
ke masyarakat dan kader,” 
ucapnya.

Selain itu, masyarakat 
juga diminta untuk men-
jaga lingkungan rumah, 

jangan sampai ada ge-
nangan air yang bisa men-
jadi sarang nyamuk aedes 
aegypti atau jenis nyamuk 
yang dapat membawa virus 
dengue penyebab penya-
kit demam berdarah. 

Dia juga mengimbau, 
bagi masyarakat yang sudah 
merasakan ciri-ciri dari 
DBD seperti demam ting-
gi untuk langsung dibawa 
ke puskesmas terdekat atau 
rumah sakit. 

“Supaya langsung di-
tangani karena kalau sam-
pai dibiarkan bahkan telat 
untuk diobati, ancamannya 
bisa sampai meninggal 
dunia. Kita juga memper-
siapkan layanan puskesmas 
agar bergerak cepat me-
nangani kasus DBD ini,” 
tandasnya. (mg6/drx)

Waspadai Ancaman DBD di Musim Hujan

ISTIMEWA

BERANTAS NYAMUK: Seorang petugas saat melakukan fogging sebagai langkah antisipasi serangan DBD yang mengancam nyawa seseorang.

NGAMPRAH- Bupati 
Bandung Barat, Aa Umbara 
Sutisna memberikan teguran 
kepada jajaran Dinas Kepen-
dudukan dan Pencatatan 
Sipil (Disdukcapil) terkait 
dengan  pengurusan Kartu 
Tanda Penduduk Elektronik 
(e-KTP) dalam apel pagi yang 
dilaksanakan di Kompleks 
Pemkab Bandung Barat, Se-
nin (10/3).

Bupati menyatakan, ba-
nyak persoalan pelayanan 
e-KTP yang belum maksimal. 
Hal itu diketahui dari hasil 
kunjungan Program Nga-
riksa Lembur terakhirnya di 
Desa Sindangkerta, Kecama-
tan Sindangkerta.

“Kunjungan kemarin di 
Sindangkerta kurang meny-
enangkan, karena saya ba-
nyak menerima laporan 
dari masyarakat. Soal pe-
layanan harus ditingkatkan 
lagi, terutama soal KTP. Ter-
nyata ada laporan masyara-
kat yang bilang ngurus KTP 
harus bayar,” sesal Bupati.

Oleh karenanya, orang no-
mor satu di KBB ini memin-
ta agar Kadisdukcapil untuk 
sigap dan mengontrol ter-

kait program pelayanan 
berupa rekam dan cetak KTP 
di seluruh kecamatan.

“Untuk pelayanan di keca-
matan, saya minta kadis tolong 
ini untuk selalu dikontrol 
terus, jangan hanya pada saat 
saya datang saja tidak ada 
masalah. Ini harus diantisi-
pasi dan optimalkan dengan 
benar. Karena potensi diu-
angkan sangat terbuka oleh 
RT, RW, atau petugas di ke-
camatan,” tegas Bupati.

Selain itu, Bupati juga me-
minta agar masalah jaringan 
dan operator dapat terus 
ditingkatkan. Jangan sampai 
di Kantor Disdukcapil tidak 
ada masalah, namun di ke-
camatan malah menimbul-
kan masalah bagi masyarakat.

“Saya sudah berjanji ke-
pada masyarakat bahwa pe-
layanan akan ditingkatkan 
dan juga pengurusan KTP 
tidak mengeluarkan biaya. 
Tolong jangan permalukan 
saya. Karena saya dengar 
langsung dari masyarakat,” 
tegasnya.

Untuk diketahui, Pemkab 
Bandung Barat terus berino-
vasi untuk mendekatkan 

pelayanan kepada masyara-
kat. Seperti halnya, dalam 
membuat e-KTP di Disduk-
capil KBB yang kerap men-
jadi beban masyarakat.

Secara resmi Pemkab 
Bandung Barat meluncurkan 
program Sistem Pelayanan 
Antar Langsung (Silayung). 
Melalui program ini, diha-
rapkan masyarakat Kabupa-
ten Bandung Barat tidak lagi 
terbebani dalam pembuatan 
Administrasi Kependudukan 
(Adminduk).

Bupati mengatakan, Silay-
ung merupakan program yang 
dirancang sejak 2019 lalu dan 
akan direalisasikan pada 
Maret 2020 mendatang. Se-
bagai bentuk persiapan, pi-
haknya turun langsung me-
nyerahkan sejumlah e-KTP 
kepada warga di Desa Me-
karsari, Kecamatan Ngamprah.

“Ini program 2020 yang 
direncanakan dari tahun 
2019, Silayung ini baru te-
realisasi sekarang. Hari ini 
(kemarin) saya memberikan 
langsung e-KTP ke bebera-
pa warga penerima,” ujar 
Bupati. (mg6/drx)

Bupati Tegur Disdukcapil 
Soal Layanan Adminduk

ISTIMEWA

SERAHKAN KE WARGA: Bupati Bandung Barat, Aa Umbara saat menyerahkan Kartu Tanda 
Penduduk Elektronik (e-KTP) yang mendatangi rumah warga dalam program Silayung.

Wisatawan Bidik Tahu Susu 
Lembang Sebagai Oleh-oleh

NGAMPRAH- Tak cuma terkenal akan wisata 
alamnya, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, juga 
menjadi surganya wisata kuliner. Salah satu 
panganan yang sangat gandrung dan wajib dicoba 
saat mengunjungi Lembang yakni tahu susu. 
Bahkan, banyak wisatawan yang datang untuk 
membeli sebagai oleh-oleh setelah berkunjung ke 
pusat wisata di KBB ini.

Tahu khas Lembang itu berbeda dengan tahu pada 
umumnya, termasuk dengan tahu Sumedang. Selain 
dari rasa, teksturnya pun lain dari pada yang lain.

Meskipun namanya tahu susu, namun bahan utama 
untuk membuatnya masih merupakan kacang 
kedelai. Bedanya, campuran kedelai dan bahan-ba-
han lainnya kemudian dipadu-padankan dengan susu 
murni, yang membuat rasa tahu setelah diolah lebih 
gurih, lembut, namun padat.

“Jadi adonan tahu dicampur dengan susu. Perban-
dingannya tiga belas kilogram kedelai lalu dicam-
pur dengan empat liter susu murni. Ditambah 
margarin, bawang putih, dan biang tahu juga,” ujar 
Dhine Herna, pembuat tahu susu saat ditemui di 
Lembang, kemarin.

Tahu susu sendiri memiliki tekstur yang berbeda 
dengan tahu-tahu lainnya saat digoreng. Misalnya 
dengan tahu Sumedang, tahu susu memiliki tekstur 
kering di luar namun lembut di dalam.

“Biasanya memang digoreng, itu yang paling umum 
untuk dikonsumsi. Tipsnya itu coba goreng dengan 
minyak yang sudah sangat panas, jadi engga perlu 
lama-lama,” katanya.

Selain digoreng, Dhine memberikan tips untuk 
menikmati Tahu Susu dengan cara lainnya. Yakni 
dikonsumsi dengan cara direbus.

Tahu susu sendiri sangat baik dikonsumsi oleh ibu 
hamil lantaran kandungan vitaminnya yang bisa 
memenuhi kebutuhan nutrisi bagi janin dalam 
kandungan.

“Paling enak sebetulnya dikukus karena susu ini 
sudah direbus dan dimasak sampai dua kali. Saya 
pribadi saat ini sedang hamil, dan rutin makan tahu 
susu rebus. Minimal sehari 2 kali, seminggu sampai 5 
kali. Makanya banyak wisatawan yang membeli 
sebagai oleh-oleh saat berkunjung ke Lembang,” 
bebernya.

Selain untuk ibu hamil, tahu susu juga ermanfaat 
untuk wanita menopause. Selama menopause, 
estrogen wanita berfluktuasi, baik naik atau turun di 
bawah tingkat normal. (mg6/drx)

ISTIMEWA

PROSES PEMBUATAN: Seorang pegawai saat melakukan 
proses pembuatan tahu susu Lembang sebelum dijual.

KULINER

WISNU/JABAR EKSPRES

MUSNAHKAN ASET: Jajaran pegawai Pemkab Bandung Barat saat membakar aset-aset yang rusak dan tak layak pakai di setiap SKPD di Lapangan Plaza Mekarsari usai apel pagi kemarin (10/3).

Jenis barangnya meubel 
dan furnitur, yang sudah 
hancur seperti kursi dan 

meja yang sudah tidak bisa 
dipakai lagi yang berasal 
dari 15 SKPD. Jumlahnya 

ada 150 buah,” 

Asep Sudiro 
Kepala Bidang Aset pada 

Badan Pengelola Keuangan 
Daerah (BPKD) KBB
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Sejak Berdiri Jadwal Masuk 
Kelas Masih Bergantian

BANDUNG – Sarana dan 
prasarana merupakan salah 
satu faktor penunjang bagi 
keberlangsungan kegiatan 
belajar mengajar di sekolah. 
Mulai dari ruang kelas, la-
pangan, laboratorium, dan 
sebagainya. Hal tersebut juga 
disadari oleh SMPN 8 Bandung 
sebagai salah satu instansi 
pendidikan.

Menurut Humas SMPN 8 
Bandung, Cucu Hayati, keu-
rangnya fasilitas khususnya 
ruangan kelas menyebabkan 
sekolah ini harus membagi 
jadwal belajar siswa menjadi 
dua bagian. Hal tersebut dila-
kukan mengingat adanya 
keterbatasan fasilitas yakni 
ruang kelas. 

“Ada bagian pagi, itu mulai 
jam 06.30 sampai dengan 12.20 
WIB. Setelah itu langsung ada 
bagian siang, sampe terakhir 
jam 17.40 WIB,” ujar Cucu 
kepada Jabar Ekspres, Senin 
(9/3).

Pembagian jadwal ini ber-
laku untuk kelas tujuh sampai 
sepuluh dengan beberapa 
ketentuan. Kelas sembilan 
diberikan jadwal pagi, sedang-
kan kelas tujuh diberikan 
jadwal siang. 

Untuk kelas delapan, jadwal 
pagi diberlakukan untuk kelas 
A, B, C, dan D pada semester 
satu. Sedangkan semester 
berikutnya, kelas tersebut 

harus bertukar jadwal dengan 
kelas E, F, G, H yang diberikan 
jadwal siang pada semester 
satu.

Senada dengan Cucu, Ke-
siswaan SMPN 8 Bandung, 
Dian Andry Rosdiana men-
gatakan salah satu faktor ke-
berhasilan sekolah juga di-
tentukan oleh keadaan seko-
lah yang berkaitan dengan 
sarana.

“Mudah-mudahan dari pe-
merintah ada solusinya. Se-
perti bagaimana, apakah 
memang mungkin bisa kita 
pindah lokasi atau barter mis-
alkan. Karena tidak mungkin 
kalau ada perluasan lahan,” 
ujarnya.

Sekolah yang memiliki luas 
1980 M2 ini terletak di Jalan 
Alun-alun Utara, No. 211B 
Ujung Berung, Kota Bandung. 
Dian mengungkapkan sejak 
dibangun pertama pada 1962, 
sekolah ini sudah member-
lakukan sistem pergantian 
jadwal siswa masuk sekolah. 

“Kita sudah beberapa kali 
mengajukan, tapi ya masih 
belum ada solusinya. Bisa kita 
memang jadwalnya disatukan, 
tapi tentunya akan mengurangi 
rombongan belajar. Tapi tidak 
memungkinkan, mengingat 
pendaftar ke SMPN 8 setiap 
tahunnya selalu banyak,” tan-
dasnya. (mg7/yan)

SMPN 8 Harapkan Ruang Kelas Baru

LOKASI STRATEGIS: Gerbang 
masuk SMPN 8 Kota Bandung 
yang berada belakang di alun-

alun Ujung Berung selalu ramai.
ISTIMEWA

BANDUNG – Universitas 
Muhammadiyah Bandung 
menjadi salah satu pergu-
ruan tinggi yang siap mene-
rapkan kebijakan Kampus 
Merdeka. 

Kebijakan yang dikeluarkan 
oleh Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan tersebut renca-
nanya akan mulai diterapkan 
pada Tahun Akademik baru.

Hal itu dikemukakan oleh 
Sekretaris Rektor UM Bandung, 
Setiadin kepada Jabae Ekspres, 
ketika ditemui di ruang ker-
janya, Selasa, (10/3). 

Menurutnya, terdapat 18 
Program Studi yang masing-
masing akan berusaha, ber-
lomba-lomba untuk mene-

rapkan pembelajaran Kampus 
Merdeka.

“Kita mungkin lebih meni-
tik beratkannya kepada kebi-
jakan mahasiswa diberi hak 
untuk mendapatkan pelajaran 
di luar program studi. Jadi poin 
itu insyaallah kita akan kontrak 
kinerjanya untuk 2020 itu 
peningkatan kualitas pembe-
lajaran dan relevansi pendi-
dikan tingginya gitu,” ujar 
Setiadin.

Setiadin juga menyebutkan 
beberapa poin yang menjadi 
kebijakan dari Mendikbud, 
Nadiem Makarim adalah meli-
puti reakreditasi bagi pergu-
ruan tinggi, kemudian kebe-
basan menjadi PTN-BH bagi 

PTN BLU dan PTN Satker. 
Berikutnya mengenai mah-

siswa yang diberikan hak 
pembelajaran di luar program 
studi, selama semester dengan 
bobot 20 sks dan di luar kam-
pus dengan bobot 40 sks.

Terlepas dari rencana akan 
diterapkannya kebijakan 
Kampus Merdeka, dia juga 
mengatakan bahwa kampus 
UM Bandung masih mem-
pelajari dan melakukan dis-
kusi dengan para sivitas 
akademik terkait kebijakan 
tersebut. 

“Karena kita menjadi smart 
university, ya pembelajaran 
online juga akan kita tempuh 
kan,”tutup dia.

UM Siap Terapkan Kampus Merdeka 
Pada Tahun Akademik Baru

BANDUNG - Tahun ajaran 
baru 2020 akan segera dimu-
lai. Perguruan tinggi mulai 
menyediakan berbagai jalur 
serta kebijakan bagi calon 
mahasiswa baru. Salah satu 
kebijakan diberikan oleh Uni-
versitas Islam Nusantara (Uni-
nus). Kebijakan tersebut 
berupa keringanan biaya 
kuliah bagi calon mahasiswa 
yang mengambil studi dengan 
program sarjana.

Hal tersebut dikemukakan 
oleh Direktur Kemahasis-
waan dan Alumni Uninus, 
Luki Luqmanul Hakim.

”Calon mahasiswa baru 
yang hendak masuk Uninus 
cukup membayar biaya 70% 

persemester. Biaya yang ha-
rus dibayar terbilang lebih 
kecil dipandingkan biaya 
yang seharusnya. Kebijakan 
tersebut akan berlaku mulai 
dari semester satu sampai 
semeater delapan,” ujar 
Luki.

Persyaratan yang perlu di-
penuhu oleh calon maha-
siswa Uninus ialah memiliki 
Kartu Indonesia Pintar. Tak 
hanya itu, siswa yang meru-
pakan tahfiz Quran juga ber-
kesempatan untuk menda-
patkan keringanan biaya 
kuliah.

Mahasiswa baru dapat 
memilih 21 program studi 
pada tujuh fakultas di Uni-

nus. Fakultas tersebut an-
tara lain Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 
dengan program studi yang 
bisa dipilih antara lain Pen-
didikan Bahasa Inggris, 
Pendidikan Bahasa dan 
Sastra Indonesia, Pendidi-
kan Matematika, Pendidikan 
Guru PAUD, Pendidikan 
Pancasila dan Kewargane-
garaan, Pendidikan Bahasa 
Arab, Pendidikan Luar Se-
kolah, dan Pendidikan 
Luar Biasa.

Fakultas Hukum meny-
ediakan satu prodi yakni 
Ilmu Hukum. Fakultas 
Ilmu Komunikasi memi-
liki tiga program studi. 

Antara lain  Ilmu Komu-
nikasi, Ilmu Perpustakaan, 
dan Komunikasi dan Penyi-
aran Islam.

Fakultas Ekonomi dengan 
program studi  Manajemen, 
Akuntansi, dan Perbankan 
Syari’ah. Fakultas  Pertanian 
terdapat program studi Agro-
teknologi.

Fakultas Teknik memiliki 
tiga program studi, yakni 
Teknik Elektro, Teknik In-
dustri, dan Teknik Infor-
matika. Fakultas yang ter-
akhir yakni fakultas Agama 
Islam menyediakan program 
studi Pendidikan Agama 
Islam dan Pendidikan Gu-
ru MI. (mg7/yan)

ISTIMEWA

BERIKAN KEMUDAHAN: Gedung Kampus Uninus dengan fasilitas lengkap siap menerima Mahasiswa Baru pada tahun akademik 2020.

Uninus Berikan Keringanan Biaya Kuliah

BANDUNG – Banyak orang 
yang mungkin sudah tidak 
asing lagi dengan istilah ge-
nerasi milenial. Generasi ini 
memang sering dikaitkan 
dengan anak muda yang ke-
kinian. Generasi milenial 
juga dikenal dengan nama 
lain Generasi Y.

Dilansir dari kominfo.go.id, 
istilah generasi milenial di-
ciptakan oleh dua pakar se-
jarah dan penulis Amerika. 
Mereka adalah William Strauss 
dan Neil Howe. Generasi ini 
juga disebut dengan genera-
tion me atau echo boomers.

Seorang Psikolog Yunita Sari 

mengemukakan pendapatnya 
mengenai beberapa gangguan 
mental yang berkaitan dengan 
hal-hal digital yang mungkin 
terjadi pada generasi milenial.

“Yang sekarang sudah men-
jalar itu kan kebanyakan game 
addiction, internet addiction, 
sex addiction, problematic 
internet use, berkaitan dengan 
adiksi lah. Sama bunuh diri 
juga (suicide), tapi sebelum 
bunuh diri juga ada suicide 
ideation atau ide bunuh diri. 
yang banyak itu adalah ide 
bunuh diri, kalau depresi atau 
mengalami masalah, jadi ren-
tan.” ujar Yunita kepada Jabar 

Ekspres, Selasa (9/3).
Lebih lanjut ia memaparkan 

anak-anak milenial yang lahir 
di atas tahun 2000-an sudah 
terbiasa menggunakan gawai. 
Tak hanya itu, mereka juga 
terbiasa dengan hal-hal yang 
sifatnya instan.

Sehingga dampaknya anak 
tersebut tidak tahan dengan 
keadaan stress atau tidak ta-
han dengan hal-hal yang 
memakan waktu lama. 

“Misalnya mau makan, pe-
san lewat jasa online. Menung-
gu lama, kemudian tidak tahan 
semuanya harus instan.  
Dulu kan saya, kalau mau 

makan harus masak dulu, 
nunggu dulu, jadi kan harus 
belajar proses. Tapi kalau anak-
anak sekarang mau sesuatu, 
susah untuk belajar proses 
itu,” paparnya.

Yunita yang saat ini sedang 
menempuh studi Doktoral di 
Universitas Gajah Mada (UGM) 
menganggap bahwa karir, prila-
ku, cita-cita tidak bisa didapatkan 
secara instan. Ada serangkaian 
proses yang harus dilalui.

“Ada naik turunnya, ada gagal-
nya. Nah kadang-anak milenial 
ini tidak siap karena terbiasa 
dengan sesuatu yang semuanya 
instan,” pungkasnya. (mg7/yan)

Generasi Milenial Rentan Gangguan Mental

ISTIMEWA

KENALKAN KAMPUS: Universitas Muhammadiyah yang baru selesai dibangun diperkenalkan kepada 
para siswa untuk menjadi tempat favorit menempuh pendidikan perguruan tinggi.

BANDUNG – Maraknya isu 
yang berkembang terkait me-
liburkan sekolah untuk me-
nanggulangi penyebaran virus 
Korona, Gubernur Jabar Rid-
wan Kamil menegaskan, sejauh 
ini tidak ada rekomendasi 
apapun dari Pemerintah Pu-
sat.

“Saya kira tidak ada urgen-

si untuk meliburkan sekolah. 
Nanti pemerintah akan meng-
kaji jika hal-halnya sudah 
sangat mendesak atau emer-
gensi,” ujar Emil di Kantor 
Dinas Pendidikan (Disdik) 
Jabar, Bandung, Selasa (9/3)

Selain itu, terkait ada bebe-
rapa sekolah yang akan melaks-
anakan studi tour sebaiknya 

diganti dengan kegiatan yang 
tidak jauh dari lingkungan 
sekolah.

’’Minimal bisa dilakukan 
di lingkungan yang tidak jauh 
dari sekolah tersebut,’’kata 
dia.

Dia menilai, dengan adanya 
studi tour dikhawatirkan akan 
ada faktor kelelahan, sehing-

ga daya tahan tubuhnya 
menurun. Kalaupun harus 
bepergian jangan terlalu jauh.

’’Sebaiknya dari locus kota 
tempat sekolah itu ada,” te-
gasnya.

Emil pun mengimbau pihak 
sekolah yang akan mengada-
kan Pentas Seni (pensi) untuk 
melakukan penundaan.

“Kita imbau untuk ditunda 
semuanya, tapi tidak dibatal-
kan waktunya. Kendati be-
gitu, Emil menyerahkan se-
penuhnya kepada pihak se-
kolah, sebab jika bisa diken-
dalikan jumlah massanya dan 
tidak terlalu intens, berarti 
engggak ada masalah.

’’Karena ini kan dinamikanya 

terlalu luas jadi gak bisa 
disamaratakan,” jelasnya.

Pihaknya menjelaskan jika 
ada yang tetap ingin meng-
gelar kegiatan, dipersilahkan 
dan tidak akan ada sanksi 
apapun.

“Ya asal dia bisa bertanggung 
jawab dan menjelaskan alasan 
rasional melaksanakan ke-

giatannya kenapa. Kita kan 
ingin waspada tapi rasional, 
bukan waspada emosional,” 
katanya.

“Jadi mungkin ada yang 
melaksanakan pensi, tapi 
sudah mengukur bahwa hasil 
kajiannya tidak banyak risiko 
yang akan terjadi,” tambah 
dia. (mg1/yan)

Minta Pihak Sekolah Tunda Kegiatan Studi Tour dan Pensi
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FIFA Umumkan ke 
Indonesia pada 20-22 Maret

JAKARTA - FIFA akhirnya mengumumkan jadwal 
kedatangan mereka ke Indonesia untuk melakukan 
inspeksi lanjutan ke venue Piala Dunia U-20 2021. 
Delegasi otoritas sepak bola dunia itu bakal tiba di 
Jakarta pada 20-22 Maret mendatang.

Sebelumnya, FIFA akan datang pada 10 Maret dan 
kemudian pada Sabtu (7/3) mengumumkan batal 
datang ke Indonesia karena adanya wabah Virus 
Corona.

Namun, dalam pernyataan terbaru PSSI, FIFA harus 
datang agar bisa segera melakukan finalisasi 
penentuan enam kota yang akan menjadi tuan 
rumah Piala Dunia U-20 2021.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum PSSI 
Mochamad Iriawan usai rapat koordinasi rutin 
persiapan Piala Dunia U-20 2021 di kantor 
Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Selasa 
(10/3).

Selain Ketua Umum PSSI, juga hadir dalam rakor 
ini Wakil Ketua Umum PSSI Cucu Somantri dan Iwan 
Budianto serta Sekjen PSSI Ratu Tisha.

”Rencana awal, FIFA akan ke Indonesia pada 10-12 
Maret ini, tapi karena situasi Korona, mereka 
menunda kedatangan menjadi 20-22 Maret. Untuk 
itu, kami mengirimkan semua berkas kesiapan calon 
tuan rumah, lengkap dengan skema apa yang akan 
diinginkan FIFA. Dari situlah, FIFA akan 
mempelajarinya,” ungkap Iriawan, melaporkan 
kepada Menpora.

Selain mengumumkan soal langkah terkini PSSI 
terkait tuan rumah, pria yang karib disapa Iwan Bule 
itu juga mengumumkan bahwa pelaksana teknis 
untuk tuan rumah Piala Dunia U-20, diserahkan ke 
Wakil Ketua Umum Iwan Budianto.

”Sedangkan terkait timnas di bawah kendali Wakil 
Ketua Umum Cucu Somantri. Keduanya bertanggung 
jawab kepada saya selaku Ketua Umum PSSI,” 
tandasnya. (dkk/jpnn)

PIALA DUNIA U-20

JPNN - Penyelenggara MotoGP harus 
memutar otak mencari solusi menyelamat-
kan musim ini, dampak meluasnya penye-
baran virus corona di dunia.

Bukan tanpa alasan, seri Amerika Se-
rikat yang diharapkan menjadi pem-

buka pada 5 April, pun ikut terancam. 
Alhasil, Dorna Sport dan FIM 

pun mulai memetakan sir-
kuit cadangan atau peng-
ganti.

Presiden FIM Jorge Vie-
gas, mengatakan bahwa 
kini Sirkuit Algarve yang 

terletak di Partimao, Por-
tugal, menjadi salah 
satu tempat cadangan 
untuk MotoGP 2020.
Pertimbangannya, ka-

rena Portugal sendiri 
dinilai masih menjadi lo-

kasi yang aman sampai saat 
ini.

”Portimao adalah sirkuit ca-
dangan, seperti Estoril. Di Por-

tugal, belum ada pembatasan 
(perjalanan),” ujar Viegas, sebagai-

mana dikutip dari Autosport, Selasa 
(10/3).

Pemerintah Portugal diketahui belum 
memberlakukan pembatasan perja-
lanan untuk negara terdampak virus 
corona.

Kondisi tersebut berbeda dengan 
beberapa negara penyelenggara 
MotoGP 2020 yang sudah mem-

batasi perjalanan untuk turis dari 
beberapa negara, khususnya Italia 

dan Jepang.
Selain Sirkuit Algarve, sirkuit lainnya 

di Portugal yang disebut tengah menjadi 
pertimbangan untuk gelaran MotoGP 
2020, yakni Estoril.

Sirkuit Estoril sejatinya pernah menjadi 
tempat penyelenggaraan MotoGP. 

Sementara itu, Pembalap Avintia Racing, 
Johann Zarco menyikapi santai terkait 
meluasnya wabah corona ke berbagai 
megara dunia.

Bagi Zarco, ia tidak pernah takut 
dengan virus corona sehingga tidak 
perlu menyikapinya secara berlebi-
han.

Selama menjalani dua tes pramusim di 
Malaysia dan Qatar, Zarco mengaku sama 
sekali tidak mengenakan masker. Men-
urutnya, andai terpapar, maka itu sudah 
takdir.

“Saya termasuk golongan fatalistik. 
Apa yang terjadi, terjadi lah. Saya tidak 
akan mengambil risiko yang tidak pen-
ting. Saya tidak memakai masker ketika 
ke Malaysia atau Qatar selama tes pra-
musim,” ucap Zarco, lansir Corse di 
Moto, Senin (9/3).

Terkait keputusan penyelenggara saat 
menyikapi penyebaran virus corona dan 
imbasnya ke jadwal MotoGP, Zarco me-
milih tidak mau banyak bertanya.

”Di sisi lain, Dorna Sports pasti lebih 
hati-hati dari saya. Dia punya banyak ka-
ryawan untuk diperhatikan. Jadi, saya 
akan melakukan apa yang mereka katakan,” 
sambung pembalap berusia 29 tahun 
tersebut.

Seri pembuka MotoGP 2020 di Qatar 
dibatalkan, juga seri lanjutan di Thailand 
pun ilut ditunda imbas corona. Bahkan 
nasib seri MotoGP di Amerika Serikat pun 
kini masih dalam pantauan.

Prancis, yang menjadi negara asal Johann 
Zarco, tidak luput dari ancaman wabah 
virus corona. Sejauh ini, dilaporkan sudah 
terdapat 1.126 kasus positif terjangkit vi-
rus Covid-19. Dari jumlah tersebut, se-
banyak 19 orang meninggal dunia dan 12 
lainnya berhasil pulih. (mg8/jpnn)

FIM Siapkan 
Sirkuit Cadangan 
MotoGP 2020

ISTIMEWA

BEKASI - Timnas Indonesia 
U-16 akan memulai sesi pe-
musatan latihan gelombang 
ketiga pada Senin (9/3) petang 
nanti di Stadion Patriot, Be-
kasi. Dalam sesi ini, Pelatih 
Bima Sakti ingin meningkat-
kan pemahaman pemain 
tentang taktiknya.

Sejauh ini, Bima mengakui 
pemain-pemainnya telah 
mendapatkan perkembangan 
yang positif. Transisi permai-
nan dan membangun se-
rangan secara sabar dari ba-
wah, sudah bisa diterapkan 
dengan baik oleh pemain-
pemainnya.

”Selama dua kali pemusatan 
latihan yang kami lakukan, 

serta beberapa kali uji coba, 
tim kami mengalami per-
kembangan dan progres yang 
banyak. Pemahaman taktik 
saat build up menyerang per-
tahanan lawan. Jadi mereka 
sudah bereaksi dengan cepat 
terhadap serangan lawan, di 
pemusatan ini akan kami ku-
atkan lagi,” tutur Bima.

Hanya, yang menjadi peker-
jaan rumah untuk pemain-
pemain muda Indonesia 
ialah disiplin dalam menjaga 
performa dan kondisi me-
reka masing-masing. Pola 
makanan dan juga fisik pe-
main, akan dilihat apakah 
benar-benar dijaga dan dite-
rapkan oleh pemain selama 

masa libur pemusatan latihan.
”Nanti pemain yang sudah 

dipanggil dua kali ini akan 
kami pantau kondisinya. Se-
lain kami menguatkan apa 
yang sudah progress di pemain 
selama ini, saya juga akan 
lihat bagaimana kondisi me-
reka ,” tandasnya.

Pemusatan latihan ini memang 
dilakukan dalam waktu yang 
panjang oleh Bima Sakti untuk 
persiapan menuju Piala Asia 
U-16 2020 di Bahrain pada 
September mendatang.

Sebelum itu, ada sasaran 
antara yakni di Piala AFF 
U-16 pada akhir Juli sampai 
Agustus mendatang di Sido-
arjo. (dkk/jpnn)

JPPN

SESi PEMUSATAN: Pelatih Timnas U-16 Bima Sakti (tengah) memberikan instruksi kepada 
pemain saat latihan di Lapangan ABC Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9).

U-16  Genjot Latihan 
Pemahaman Taktik

Olimpiade 2020 Jepang 
Ditunda hingga Akhir Tahun

JAKARTA - Rencana penun-
daan Olimpiade 2020 di Je-
pang, kemungkinan besar 
direalisasi. Melihat kontrak 
Tokyo dengan Komite Olim-
piade Internasional (IOC) 
memungkinkan Jepang untuk 
melakukan itu hingga akhir 
tahun.

Rencana penundaan Olim-
piade 2020 tidak lepas dari 
meluasnya penyebaran virus 
corona di Jepang juga dunia.

”Kontrak itu menyebut agar 
Olimpiade diadakan pada 
2020. Itu bisa ditafsirkan se-
bagai memungkinkan penun-
daan,” kata Menteri Olimpi-

ade Jepang Seiko 
Hashimoto saat 

menanggapi 
perta-

nyaan seorang anggota par-
lemen, Selasa.

Di bawah perjanjian penyel-
enggaraan, hak untuk mem-
batalkan Olimpiade adalah 
milik IOC.

Thomas Bach, presiden IOC, 
pekan lalu mengatakan or-
ganisasinya ”sepenuhnya 
berkomitmen” untuk meny-
elenggarakan Olimpiade To-
kyo sesuai jadwal meskipun 
ada penyebaran virus corona.

Hashimoto mengatakan 
pemerintah Jepang dan Tokyo 
masih berkomitmen untuk 
menjadi tuan rumah acara 
olahraga, yang dijadwalkan 

dimulai pada 24 Juli 
itu.

”Kami melakukan 
semua langkah yang 

kami bisa untuk memastikan 
bahwa Olimpiade berjalan 
sesuai rencana,” katanya ke-
pada parlemen.

Menghentikan pertanding-
an akan memakan biaya be-
sar.

Anggaran terakhir adalah 
1,35 triliun yen (sekitar Rp178 
triliun), dengan pemerintah 
Jepang menyediakan 120 
miliar yen (sekitar Rp15,8 
triliun) untuk membangun 
Stadion Olimpiade dan 30 
miliar yen (sekitar Rp3,9 
triliun) untuk biaya Paralim-
piade 2020, kata Hashimoto. 
(reuters/ant/jpnn)

SAMBUT OLYMPIADE: Cincin Olimpiade terpasang di tepi laut berlatar 
belakang Jembatan Pelangi jelang perayaan enam bulan menuju pembukaan 
Olimpiade Tokyo 2020 di Odaiba Marine Park, Tokyo, Jumat (17/1).

Kami melakukan 
semua langkah yang 

kami bisa untuk 
memastikan bahwa 
Olimpiade berjalan 

sesuai rencana.”

Seiko Hashimoto 
Menteri Olimpiade Jepang

IFOTO: ANTARA

JAKARTA – Leg kedua babak 
16 besar Liga Champions akan 
tersaji tengah pekan ini. RB 
Leipzig akan menjamu Tot-
tenham Hotspur di Red Bull 
Arena. Sementara Valencia 
akan bertarung menghadapi 
kuda hitam Italia, Atalanta 
pada Rabu (1/3/2020) dini 
hari WIB.

Sedangkan juara bertahan, 
Liverpool akan menjamu At-
letico Madrid di Anfield dan 
klub kaya raya Prancis, Paris 
saint Germain (PSG) mene-
rima lawatan Borussia Dort-
mund pada Kamis (12/3/2020) 
dini hari WIB.

Berkaca dari hasil di leg 
pertama, klub-klub Inggris 

jelas harus bekerja ekstra 
keras agar bisa lolos ke babak 
selanjutnya. Tottenham yang 
takluk 0-1 di kandang sen-
diri wajib menang di kandang 
Leipzig untuk membalikkan 
keadaan.

Hal yang sama juga dialami 
Liverpool. Anak asuh Jurgen 
Klopp yang takluk 1-0 dari 

Atletico di leg pertama harus 
menang minimal dengan skor 
2-0.

Sementara itu, pasca keka-
lahan 1-4 di leg pertama, Va-
lencia harus menang empat 
gol atau minimal dengan skor 
3-0 untuk membalikkan 
keadaan atas Atalanta. Se-
dangkan PSG cukup menang 

dengan skor 1-0 untuk mel-
enggang ke delapan besar 
meski hal tersebut tidaklah 
mudah.

Berikut skenario lolos dela-
pan klub yang akan bermain 
tengah pekan ini:

Tottenham Hotspur vs RB 
Leipzig (Agregat sementara 
0-1) Imbang dengan skor be-

rarapun. Kalah satu gol dengan 
catatan mencetak minimal 
satu gol (1-2, 2-3, dan sete-
rusnya lolos dengan keung-
gulan gol tandang). Liverpool 
lolos jika: Menang minimal 
dua gol (lolos dengan keung-
gulan agregat)

Jika laga leg kedua di Anfiedl 
Stadium berakhir 1-0 untuk 

kemenangan Liverpool, 
pertandingan berlanjut ke 
babak tambahan waktu. Kalau 
kedua klub sama-sama men-
cetak gol dengan jumlah sama 
di extra time, Atletico Madrid 
akan lolos. Jika tidak ada gol 
yang tercipta, pertandingan 
akan berlanjut ke babak adu 
penalti. (amr)

PR Berat Klub Inggris, Skenario Lolos 8 Besar Pekan Ini

ISTIMEWA

KANTOR FIFA: Bagian teras halaman yang biasanya ramai 
aktivitas terlihat sepi, setelah merebaknya virus korona.

JOHANN ZARCO, Pembalap Avintia Racing
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PUSAT PELAYANAN: Perkantoran Pemkab Bandung Barat berada di Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Kantor tersebut sebagai pusat pelayanan pemerintah bagi setiap masyarakat.

NGAMPRAH- Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Bandung Barat akan terus 
mengejar para penunggak wajib pajak 
(WP) yang tak kunjung menunaikan ke-
wajibannya di tahun 2019 lalu. Hal itu 
dilakukan sebagai upaya untuk mening-
katkan pendapatan asli daerah (PAD) di 
tahun 2020. 

Untuk diketahui ada dua sektor pajak 
yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
serta pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB) yang sang-
at potensial untuk menambah PAD 

setiap tahunnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Ka-

bupaten Bandung Barat (KBB), 
Asep Sodikin menyatakan, 
para WP yang belum menunai-
kan kewajibannya di tahun 
lalu akan terus dikejar di tahun 
ini. 

“WP yang nunggak dari tahun-
tahun sebelumnya akan kami 
kejar terus. Karena kalau tidak 
ditagih, piutang pajaknya akan 
terus meningkat, terutama 
soal PBB,” kata Sekda di Ngam-
prah, kemarin (10/3).

Menurut Sekda, potensi PAD 
dari sektor PBB sangat besar. 
Tahun lalu, tercatat raihan 
dari PBB tercapai diangka Rp 
96 miliar dari target Rp 167 
miliar. “Tugas di keuangan 
(Badan Pengelolaan Keuangan 
Daerah) yang harus menyo-
sialisasikan serta harus mam-
pu merangsang agar masy-

arakat mau membayar pajak, 
seperti mengkaji pen-

ghapusan denda pajak,” 
katanya.
Selain PBB, kata Sekda, po-

tensi PAD yang harus dikejar 
di tahun ini soal pajak 
BPHTB. Hal itu seiring 
dengan potensi mening-
katnya investasi sejumlah 
proyek di KBB. “Kita lihat 
ada proyek kereta cepat. 
Tentu akan menambah po-
tensi transaksi jual beli tanah dan 
bangunan, BPHTB ini yang kami kejar 
sebagai PAD tambahan di tahun ini,” 
paparnya.

Disamping potensi PBB dan BPHTB 
yang dikelola di bidang pajak II, sebut 
Sekda, bidang pajak I juga memiliki po-
tensi yang cukup besar. Meliputi pajak 
hotel, pajak restoran, pajak air tanah, 
pajak reklame, pajak parkir dan pajak 
mineral bukan logam dan bantuan. 

“Bidang pajak I ini merupakan aktivi-
tas konsumen yang sangat potensial 
sehingga akan berdampak pada raihan 
PAD. Target PAD dari sektor pajak Rp 
450 miliar lebih,” katanya seraya me-
nyebutkan nilai APBD KBB tahun ini 

naik menjadi Rp 3,2 triliun.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) 

Pajak Daerah II pada BPKD KBB, Rega 
Wiguna menjelaskan, piutang untuk PBB 
mencapai angka Rp 300 miliar. Angka 

tersebut sudah termasuk pokok 
dan denda yang berasal dari 
berbagai pihak, seperti masy-
arakat perorangan, institusi/
lembaga, hingga pelaku usaha. 

“Angka Rp 300 miliar ini 
akumulasi sejak tahun 2013, 
saat pengelolaan Pajak 

Bumi dan Bangunan Sektor 
Perkotaan dan Perdesaan 

(PBB P2) yang dilimpahkan 
dari pemerintah pusat ke daerah,” 

katanya.
Saat ini Pemkab Bandung Barat sedang 

mengkaji kebijakan penghapusan sank-
si administrasi/denda. Penghapusan 
denda ini akan berlaku menyeluruh, 
tinggal rentang waktunya sedang diru-
muskan namun direncanakan mulai 
dilakukan tahun ini. Sementara untuk 
kebijakan pemutihan secara total piutang 
belum bisa dilakukan lantaran di seluruh 
Indonesia belum ada yang menerapkan.

Pada banyak kasus, piutang itu adalah 
‘warisan’ dari pemilik sebelumnya. 
Semisal pemilik tanah sebelumnya tidak 
membayar pajak, lalu tanah itu dibeli. 
Maka si pembeli wajib melunasi tung-

gakan pajak yang belum terbayarkan 
oleh pemilik sebelumnya.

Oleh sebab itu, sebaiknya ketika ter-
jadi transaksi jual beli objek pajak, harus 
dipastikan dulu bahwa pajaknya telah 
dibayar. Untuk denda administrasi yang 
diberikan ketika telat membayar PBB 
perbulannya sebesar 2% dari nilai pajak 
dan setinggi-tingginya setelah dua tahun 
adalah 48%.

“Maka tidak heran kadang ada yang 
nilai denda administrasinya lebih besar 
daripada pokok pajaknya. Itu karena 
sudah puluhan tahun pajaknya tidak 
dibayar sehingga dikenakan denda mak-
simal,” tuturnya.

Saat ini Pemda KBB sedang mengkaji 
kebijakan penghapusan sanksi adminis-
trasi/denda. Penghapusan denda ini akan 
berlaku menyeluruh, tinggal rentang 
waktunya sedang dirumuskan namun 
direncanakan mulai dilakukan tahun ini.

Sementara untuk kebijakan pemutihan 
secara total piutang hal tersebut belum 
bisa dilakukan dan di seluruh daerah di 
Indonesia juga belum ada yang mene-
rapkan.

Disinggung mengenai realisasi PBB 
tahun lalu, Rega menyebutkan, target 
Rp 167 miliar dari total wajib pajak (WP) 
PBB sebanyak 590.000, yang terealisasi 
hanya Rp 96 miliar atau sekitar 57%.

“Kalau tahun ini target PBB hanya 

Rp140 miliar ada penyesuaian. Sebab 
ada koreksi data, salah penerapan ni-
lai, objeknya sudah jadi fasilitas umum 
(fasum) atau tidak ditemukan lagi, 
double SPPT, dan lainnya. Makanya 
target tahun ini lebih kecil dari tahun 
lalu,” tandasnya. (adv/drx)

Optimalkan Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak

Kejar Terus Penunggak PBB

WP yang nunggak 
dari tahun-tahun 
sebelumnya akan 
kami kejar terus. 

Karena kalau tidak 
ditagih, piutang 

pajaknya akan terus 
meningkat, terutama 

soal PBB,”

 Asep Sodikin 
Sekretaris Daerah (Sekda) 

Kabupaten Bandung Barat (KBB)

ISTIMEWA

JEMPUT BOLA: Jajaran BPKD bersama dengan Bjb saat memberikan layanan kepada masyarakat di area Kota Baru Parahyangan beberapa waktu lalu.

BAYAR PAJAK: Sejumlah warga saat mengantre membayar pajak PBB di kantor BPKD di lingkungan Perkantoran 
Pemkab Bandung Barat. Pajak tersebut sangat potensial menambah PAD bagi kas daerah.

SISIR RUMAH MEWAH: Jajaran petugas PBB saat mendatangi rumah 
mewah di Kecamatan Parongpong untuk menjemput PBB yang tak 

dibayarkan di tahun lalu.

H. AA UMBARA SUTISNA
BUPATI BANDUNG BARAT


