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Tangan Gosong Karena Sering Tersiram Alkohol

Prof Dr Fedik Abdul Rantam Hampir 40 Tahun Bergelut dengan Virus

Trump Chibi
PRESIDEN Sekarang Donald Trump sendiri yang 

diperlihatkan: mengapa harus takut dengan virus 
Corona. 

Yang mati kan hanya 22 orang --di Amerika Serikat. 
Bandingkan dengan flu. Yang selalu datang setiap 

musim dingin itu. Yang meninggal 
hingga 37.000 tahun yang lalu. 

Flu itu setiap tahun meny-
ebabkan 27.000 hingga 

70.000 orang meninggal. 
Begitulah kira-kira inti 

dari isi Twitter resmi 
Trump yang diunggah 
Senin lalu.

Trump memang lagi 
geram di kampung 
halamannya --New York:

Yang selalu dikuasai 
Partai Demokrat.

Yang selalu memikirkan 
soal pajaknya.

Oleh: Dahlan Iskan

SELEBRITI

Fedik Abdul Rantam punya pengalaman 
panjang mengutak-atik virus. Khususnya virus 

yang menginfeksi manusia dari hewan. Saat 
ini, bersama tim dari Universitas Airlangga, dia 

meneliti Covid-19 dan berupaya menemukan 
vaksinnya.

 Baca Trump... Hal 2

 Baca Naik... Hal 2

 Baca Intan... Hal 2

HANAA SEPTIANA, Surabaya

”Masih aman, virusnya belum 
sampai ke Surabaya,” kata 
Fedik. ”Alhamdulillah,” jawab 
mahasiswa itu.

Ya, Fedik adalah guru besar 
virologi dan imunologi Fakul-
tas Kedokteran Hewan (FKH) 
Universitas Airlangga (Unair). 
Meneliti virus adalah kesibukan 
Fedik. Bahkan sejak 40 tahun 
lalu. Karena itu, dia sudah me-
rasakan asam garamnya pene-
litian virus. Sejak menempuh 
pendidikan sarjana, Fedik me-
mang telah mengambil kon-
sentrasi virologi.

”SAAT ini kami memang 
sedang berkoordinasi menge-
nai early warning system un-
tuk mencegah virus seperti 
Covid-19 muncul,” tutur Fedik 
Abdul Rantam saat berdisku-

si dengan dua mahasiswa asal 
Pakistan di ruang kerjanya 
kemarin (9/3).

Diskusi yang mereka lakukan 
terlihat asyik. Diselingi obro-
lan ringan. Terkait virus pula. 

Naik Empat Kali Lipat
Kade pak, pajaknya 
kanggo pembangunan 
supados warga tiasa 
nampi manfaatna

Lima Pasien Dirawat, 
Tujuh Dipulangkan
Mugia pasien anu 
sisana tiasa uwih oge 
ah supados teu aya 
deui anu positif 

RUU Omnibus Law Rawan Ditunggangi

ERWIN/JABAR EKSPRES

BERIKAN PENJELASAN: Pengamat Ekonomi UIN Bandung, Setia Mulyawan memandang 
RUU Omnibus Law rawan ditumpangi penunggang gelap, kemarin (11/3).

 Baca Prof... Hal 2FEDIK ABDUL RANTAM FOR JAWA POS

Intan RJ Khawatirkan 
Kondisi Kesehatan Suami

Lima Pasien Dirawat, 
Tujuh Dipulangkan

BANDUNG- Direktur Utama 
RSHS, Nina Susana Dewi me-
nyebutkan, hingga saat ini 
Rumah Sakit Hasan Sadikin 
(RSHS) Bandung telah merawat 
sebanyak 12 Pasien Dalam 
Pengawasan (PDP) di ruang 
isolasi RIKK. Tercatat, 7 pasien 
sudah dipulangkan dan 5 
masih di ruang isolasi atau 
dirawat.

“Dari 5 pasien ini, 1 orang 
merupakan pasien yang sedang 
dalam pendalaman, 1 orang 

telah dialih rawat ke ruang 
lain, dan 2 pasien direncana-
kan akan dipulangkan karena 
kondisinya sudah baik,” ujar 
Nina kepada wartawan di 
RSHS, Rabu (11/3).

Selain itu dengan bertam-
bahnya pasien terkonfirmasi 
positif Covid-19 di Indonesia 
RSHS membuat beberapa 
strategi dan upaya dalam lay-
anan terhadap pasien, petu-
gas dan pengunjung.

BANDUNG - Pengamat 
Ekonomi Universitas Islam 
Negeri (UIN) Bandung, Setia 
Mulyawan menyebut Ran-
cangan Undang-undang 
(RUU) Omnibus Law rawan 
ditumpangi penunggang 
gelap.

Hal itu karena terkait den-
gan banyak pihak yang me-
miliki kepentingan ma-
sing-masing sehingga akan 

potensi menunggangi.
“Penunggang gelap itu se-

benarnya bukan siapa saja, 
bukan siapa-siapa tapi bisa 
siapa saja,” kata Setia saat 
diskusi RUU Omnibus Law 
di Bandung, Rabu (11/3).

Menurutnya, RUU Omnibus 
Law ini harus dibuka ke pu-
blik secara transparan se-
hingga tidak mudah ditung-
gangi oleh kepentingan se-

gelintir pihak. Iapun mengu-
ngkapkan banyaknya kepen-
tingan para pelaku usaha 
menjadikan RUU ini rawan 
penunggang gelap.

“Jadi, semuanya punya po-
tensi untuk menunggangi kare-
na punya kepentingan. Me-
nungganginya kita dalam 
proses ini dilakukan secara 
terang benderang,” ungkapnya.

 Baca RUU... Hal 2

JAKARTA- Kesedihan tengah melanda penyanyi 
sekaligus presenter Intan RJ setelah suaminya, 

Wahyu Indra Utama dilarikan 
ke Rumah Sakit MMC, 

Kuningan, Jakarta Selatan, 
akibat mengalami infeksi 
paru-paru. Intan RJ 

mengatakan, kondisi 
suaminya sempat menurun 

karena sempat 
mengalami sesak 

napas.

ERWIN/JABAR EKSPRES

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

 Baca Lima... Hal 2

Sekda Klaim Penanganan Gempa Sukabumi Berjalan Cepat

ISTIMEWA

BANDUNG- Pemerintah 
Daerah (Pemda) Provinsi Jawa 
Barat (Jabar) bergerak cepat 
melakukan asesmen dan pen-
anganan wilayah Kabupaten 
Sukabumi yang terdampak 
gempa bumi.

Berdasarkan laporan BMKG, 
gempa bumi tektonik berke-
kuatan M 5,0 di Kabupaten 
Sukabumi terjadi pada pukul 
17:18 WIB, Selasa (10/3). BM-
KG memastikan gempa bumi 
itu tidak berpotensi tsunami.

Sebagai langkah awal, Se-
kretaris Daerah (Sekda) Jabar 

Setiawan Wangsaatmaja me-
nyatakan, Badan Penanggu-
langan Bencana Daerah 
(BPBD) Jabar sudah bersiaga 
dan berkoordinasi dengan 
BPBD Kabupaten Sukabumi.

“BPBD Jabar sedang berkoor-
dinasi dengan BPBD Kabupaten 
Sukabumi untuk mendata jum-
lah korban dan kerusakan. Supaya 
bantuan bisa segera diturunkan 
kepada warga terdampak mau-
pun yang mengungsi,” kata Se-
tiawan di Gedung Sate, Kota 
Bandung, kemarin.

NINA SUSANA DEWI 
Direktur Utama RSHS

 Baca Sekda... Hal 2

BANDUNG- Badan Penda-
patan Daerah (Bapenda) 
Provinsi Jawa Barat menca-
tatkan sejarah soal raihan 
pajak KBM (kendaraan ber-
motor) di tahun 2019 lalu. 
Hal itu tak terlepas dari sis-
tem pembayaran pajak ken-
daraan melalui Platform 
E-Commerce (elektronik) 
yang menjadikan penerima-
an pajak E-Samsat terus 
mengalami kenaikan signi-
fikan setiap tahunnya.

Kepala Bapenda Provinsi 
Jawa Barat Hening Widiatmo-
ko menyebutkan, raihan pajak 
melalui Platform E-Commer-

Naik Empat Kali Lipat

2016 : Rp 8.160.873.700  (10.726 KBM)

2017 : Rp 15.997.010.300  (23.998 KBM)

2018 : Rp 114.807.501.800  (210.812 KBM)

2019 : Rp 406. 620.908.500  (573.243 KBM)
ERWIN/JABAR EKSPRES

BERIKAN DATA: Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat Hening Widiatmoko (tengah) saat menyampaikan raihan pajak di tahun lalu yang melompat tinggi melalui Platform E-Commerce, kemarin (11/3).

Bapenda Klaim 
Raih Rp406 Miliar

ce pada tahun 2019 naik se-
cara signifikan dari tahun 
sebelumnya.

“Lompatan ini mencapai 
pada angka 573.243 KBM den-
gan jumlah nilai Rp 
404.620.908.500 (Rp406 mili-
ar) pada tahun 2019, sedang-
kan pada tahun 2018 itu hanya 
diangka 210.812 KBM dengan 
nilai Rp. 114.807.501.800 
(Rp114 miliar),” kata Hening 
di acara Media Gathering di 
Bandung, Rabu (11/3).

Menurut Hening, nilai pe-
nerimaan E-Samsat pada 
tahun 2019 ini merupakan 
prestasi yang gemilang. Pa-
salnya ini merupakan perta-
ma di Indonesia dengan lon-
catan gemilang seperti ini.

GURU BESAR 
VIRUS: Prof 
Dr Fedik 
Abdul Rantam 
menunjukkan 
alat pendeteksi 
virus di 
laboratorium. 

BANGUNAN 
ROBOH: Seorang 

warga setempat 
saat menunjukan 

bangunan yang 
rusak akibat 

dilanda gempa 
Sukabumi baru-

baru ini.

NILAI PENERIMAAN E-SAMSAT 
DARI 2016-2019



“Dilihat dari provinsi terde-
kat seperti Jawa Timur belum 
sampai dengan capaian di 
Jabar. Meskipun begitu kita 
harus tetap mengevaluasi 
terhadap kendala yang selama 
ini dihadapi. Seperti meny-
erahkan bukti pembayaran 

ada STNK aslinya, KTP asli 
dan STNK yang baru untuk 
perpanjang 5 tahunan yang 
harus dicap,” ujarnya.

Dia mengaku, program 
tersebut dirasa masih belum 
terealisasi sepenuhnya se-
cara signifikan, sehingga 
pada tahun sekarang pi-
haknya akan ada perubahan 
sehingga akan mengeluar-

kan rencana baru dan men-
girimkan pengesahan ker-
ja sama kepada beberapa 
pihak.

“Untuk nanti kita kerja sama 
lagi, salah satunya yang ada 
fungsi go-send tapi dengan 
syarat bahwa drivernya sudah 
tersertifikasi betul bisa dip-
ercaya sehingga nanti kalau 
ada persetujuan barangkali 

nanti ditambahkan opsi tam-
bahan pembayaran,” cetusnya.

Mantan Kepada Dinas 
Komunikasi dan Informati-
ka (Diskominfo) Provinsi 
Jawa Barat itu menjelaskan, 
bahwa tahun sekarang sudah 
masuk ke era digital. Sehing-
ga segala pembayaran apa-
pun ke depannya bisa me-
lalui elektronik dalam mem-
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Dia pun menamatkan ber-
bagai penelitian tentang virus. 
Salah satu pengalamannya 
adalah meneliti vaksin untuk 
virus penyakit mulut dan kuku.

Dia mengerjakannya di Pu-
sat Veteriner Farma (Pusvet-
ma) Surabaya. Itu juga pene-
litian untuk menyelesaikan 
pendidikannya pada 1984.

Peminatan itu berlanjut saat 
dia memutuskan untuk meng-
ambil studi pascasarjana di 
Jerman. Tepatnya pada 1992 
hingga 1997. Kala itu dia ter-
inspirasi ucapan dosennya. 
”Kalau sampai kamu curang 
dalam penelitian, maka tidak 
akan berhasil menemukan 
hasilnya selamanya,” tutur 
Fedik, menirukan ucapan 
dosennya.

Kata-kata itu terus terbawa. 
Hari-harinya bisa dibilang 
habis di laboratorium. Sering 
kali pula dia lupa beristirahat 
gara-gara meneliti virus. Di 
malam hari pun, dia kerap 
dicari dosennya untuk me-

lanjutkan penelitian.
Usahanya pun membuahkan 

hasil. Dia berhasil meneliti 
virus Borna. Dari mulai pro-
ses infeksi, deteksi, isolasi, 
hingga menemukan vaksin. 
Penelitian virus yang berasal 
dari kuda itu membuat Fedik 
kerap diincar para akademi-
si di Jerman. Tentunya untuk 
terus membantu mereka me-
neliti. Selama lima tahun 
menempuh studi, Fedik terus 
melakukan penelitian. ”Iya, 
memang harus telaten,” kata 
kakek satu cucu itu. ”Dari 
situ, saya semakin termotiva-
si untuk berhasil meneliti 
virus lainnya,” tutur alumnus 
Institute of Virology and Im-
munology Freie Universita-
et-Berlin itu.

Dia pun lanjut meneliti ber-
bagai virus lain sekembali 
dari Jerman. Antara lain, 
Newcastle disease virus (NDV) 
dan dengue virus. Banyak 
pengalaman yang berkesan 
selama meneliti virus-virus 
itu. Termasuk, pengalaman 
yang tidak mengenakkan. 
Misalnya, tangannya kerap 

gosong karena menggunakan 
alkohol terus-menerus di la-
boratorium. Bagi dia, itu bu-
kan masalah. ”Tentunya demi 
kebaikan, menciptakan vak-
sin untuk masyarakat. Toh, 
hewan dan manusia hidup 
berdampingan terus,” ucap 
bapak dua anak itu.

Pria 59 tahun tersebut juga 
memberikan argumen soal 
virus korona. Menurut dia, 
virus korona akan berkurang 
jika musim panas telah tiba. 
Itu terkait dengan struktur 
penyebarannya yang tidak 
seperti musim dingin. ”Kalau 
musim panas, kan ada mata-
hari. Ketika virus muncul, kena 
matahari, langsung mati. Be-
da dengan musim dingin yang 
membutuhkan proses yang 
cukup lama, virus masih ber-
kumpul dulu, baru mati sedikit 
demi sedikit,” imbuhnya.

Menyebarnya pun tak akan 
segencar di negara lain. Sebab, 
di cuaca tropis seperti di In-
donesia, virus itu akan sulit 
bertahan. Karena itu, dia 
mengimbau orang-orang agar 
tak khawatir secara berlebihan 

terhadap virus tersebut.
Menurut dia, kekebalan tu-

buhlah yang sangat penting 
untuk menghadapi virus itu. 
Akan lebih bagus jika diim-
bangi dengan vitamin C. ”Tu-
buh kita bisa melawannya,” 
tuturnya

Saat ini dia pun menyiapkan 
penelitian vaksin Covid-19. 
Dia akan mengerjakannya 
dengan tim dari Universitas 
Airlangga dan tim nasional. 
Selain vaksin, output lain 
adalah meneliti berbagai 
hewan lain untuk potensi vi-
rus lain. Misalnya ular dan 
katak. Itu dia namai early 
warning system. Yakni, sistem 
untuk mencegah munculnya 
virus lagi.

”Jadi, kami nanti akan men-
gingatkan masyarakat untuk 
lebih waspada jika mengon-
sumsi hewan-hewan itu,” 
imbuhnya.

Menurut dia, sangat mungkin 
ada virus pada hewan-hewan 
itu. Hanya, virus-virus terse-
but butuh adaptasi pada tubuh 
manusia. Bisa bertahun-tahun 
lamanya.(*)

Setiawan menegaskan, pi-
haknya akan melibatkan pe-
rangkat daerah lain dalam 
penanganan gempabumi di 
Kabupaten Sukabumi, seperti 
Dinas Sosial (Dinsos) dan Di-
nas Kesehatan (Dinkes) Jabar.

“Dinsos Jabar sudah bersi-
aga menyalurkan bantuan. 
Begitu juga Dinkes Jabar yang 

siap memberikan pelayanan 
kesehatan. Setelah data ter-
kumpul, semua akan turun 
ke lokasi memberikan pelay-
anan dan memenuhi kebu-
tuhan dasar warga,” ucapnya.

Selain itu, Setiawan mem-
inta ketua Rukun Warga (RW) 
di Kabupaten Sukabumi un-
tuk memanfaatkan aplikasi 
Sapa Warga dengan melapor-
kan jumlah korban, kerusakan, 
dan kebutuhan warga setelah 

gempabumi di wilayahnya.
“Aplikasi Sapa Warga bisa 

menerima laporan langsung 
dari masyarakat. Laporan itu 
akan direkap dan dilaporkan 
kepada BPBD Jabar untuk 
ditindaklanjuti,” katanya.

“Sapa Warga dikembangkan 
untuk memangkas jalur biro-
krasi, termasuk perihal ke-
bencanaan. Dengan laporan 
yang cepat dari warga, pen-
anganan juga akan cepat dan 

tepat. Maka, kami meminta 
semua RW untuk memanfaat-
kan kehadiran Sapa Warga 
ini,” imbuhnya.

Adapun laporan BPBD Ja-
bar pada pukul 23:00 WIB, 
Selasa (10/3/20), 17 rumah 
rusak berat, 17 rumah rusak 
sedang, 18 rumah rusak ring-
an, dan 3 orang mengalami 
luka-luka. BPBD Jabar saat 
ini masih terus melakukan 
pendataan. (mg1/drx)

Selain itu, Setia menyebut, 
kepentingan politik ber-
kemungkinan besar juga akan 
jadi penunggang gelap. Pasal-
nya, banyak dari pelaku politik 
adalah para pengusaha.

“Kalau bicara mungkin? 
Mungkin. Karena sebagian 
dari pelaku politik itu kan 
juga adalah pelaku usaha 
dan RUU ini juga yang mem-
bahas sektor usaha. Maka 
sangat mungkin ada kon-
flik-konflik kepentingan di 
situ,” cetusnya.

Iapun mengatakan bahwa 
investor pasti berkepentingan 
terhadap regulasi yang memu-
dahkan dan cepat, biaya mu-
rah untuk berbagai urusan 

seperti perizinan, tenaga 
kerja dan lainnya.

“Kepentingan lainnya ada-
lah jaminan keamanan inves-
tasi, juga keberlangsungan 
usaha terjaga,” katanya.

Kepentingan pekerja, jelas 
dia, antara lain upah yang 
sesuai atau lebih baik dari 
standar hidup layak, dan 
jaminan keberlangsungan 
bekerja.

“Pekerja juga butuh keten-
angan, kenyamanan bekerja 
dan penghargaan atas masa 
kerja. Tentu masih ada ke-
pentingan-kepentingan lain, 
tapi secara umum jika ini 
tercukupi ya iklim usaha se-
cara umum akan kondusif,” 
jelasnya.

“Tampaknya, kedua kepen-
tingan ini yang coba diper-

temukan dalam RUU Cipta-
ker. Karena dilihat dari klas-
ter draft-nya, RUU Ciptaker 
memang mengakomodasi 
dua kepentingan ini. Meski-
pun dalam beberapa poin, 
wajar saja bila dikritisi den-
gan semangat memperbaiki,” 
tambahnya.

Setia menyebut, semangat 
RUU Omnibus Law dalam 
mengatasi masalah pengang-
guran. RUU ini memang di-
harapkan mendorong deng-
an cepat penambahan lapang-
an kerja, mengurangi peng-
angguran, lapangan kerja yang 
sudah ada juga tidak berpin-
dah ke negara lain yang lebih 
kompetitif.

Berdasarkan data Kemen-
ko Perekonomian RI tahun 
2020, dirinya memaparkan 

bahwa pengangguran saat 
ini mencapai 7,05 juta dan 
angkatan kerja mencapai 2,24 
juta. Sementara masyarakat 
dalam kategori setengah 
penganggur sebanyak 8,14 
juta, dan pekerja paruh wak-
tu 28,41.

“Jadi total 45,84 juta atau 34, 
4 persen angkatan kerja beker-
ja tidak penuh. Bayangkan jika 
ditambah jumlah penduduk 
yang bekerja pada sektor in-
formal sebanyak 70,49 juta orang 
atau 55,72 persen dari total 
penduduk yang bekerja. Ini 
jumlah yang memang harus 
dipastikan solusinya,” ungkap-
nya. “Di sinilah peran strategis 
RUU Ciptaker, yakni membe-
rikan peluang penyerapan 
tenaga kerja lebih banyak,” 
pungkasnya. (mg1/drx)

Nekat Cari Vaksin Penangkal Virus 

Layanan Kesehatan dan Makanan Diutamakan

Publik Dorong Transparansi Semua Pihak

 NAIK
Sambungan dari hal 1

Lompatan Gemilang di Sektor Pajak
permudah transaksi lainnya.

“Ini menggambarkan bahwa 
kita sudah masuk ke era di-
gital, kita tidak bisa mundur. 

Bayangkan Rp406 miliar itu 
dibayarkan tanpa harus da-
tang ke kantor, tidak pakai 
uang tunai, tidak datang ke 

gerai mobil. Ini pembayaran 
tahunan, bukan yang 5 tahun 
yah nominal segitu,” pung-
kasnya. (mg1/drx)

 PROF
Sambungan dari hal 1

 SEKDA
Sambungan dari hal 1

 RUU
Sambungan dari hal 1

Yang pemerintahnya dianggap 
akan melibatkan virus Corona. 

Yang, katanya, membuat 
harga saham turun 2.000 poin. 
Alias   turun 7 persen.

Trump sendiri tetap terus 
menggelar kampanye besar. 
Untuk memenangkan peri-
ode total.

Ia menolak imbauan untuk 
menghentikan kampanye yang 
dihadiri banyak orang - ia 
tidak takut virus Corona.

Tapi, menurut kesaksian 
salah satu staf Gedung Putih, 
Trump termasuk yang rajin 
mencuci tangan. Juga selalu 
membawa cairan anti bakte-
ri untuk dibawa.

Trump memang sehat se-
kali di umurnya yang 73 tahun. 
Jamakan bisa 15 hingga 16 
jam sehari --seperti kebiasa-
an para pengusaha sukses.

Tapi ia dikritik ahli keseha-
tan: tidak bisa virus Corona 
dibandingkan dengan flu. Flu 
itu sudah ada obatnya. Sedang 
virus Corona belum.

Yang meninggal akibat flu 
juga hanya kurang dari 1 per-
sen. Sedang virus Corona 
akhirnya membunuh 2 hing-
ga 3 persen penderitaanya.

Itu jika angka dari Wuhan 
dimasukkan. Kalau data Wu-
han dikecualikan, yang mati 
karena virus Corona juga tidak 
sampai 1 persen.

Di Kabupaten Meizhou mi-
salnya, 100 persen menderi-
ta virus Corona-nya pulih. 
Itulah salah satu kabupaten 
di Provinsi Guangdong - ham-
pir 100 persen penduduknya 
suku Hakka. 

Saya pernah ke kota ini. Jum-
lah penduduknya 4,2 juta orang. 
Sudah lebih dari 10 hari terak-
hir tidak ada lagi penderita 
Baru Corona di Meizhou.

武武 武武!
Senin lalu kabar sangat gem-

bira datang dari Wuhan. Untuk 
kali pertama dalam dua bulan 
terakhir jumlah penderita ba-
ru Corona di bawah 40 orang. 
Tepatnya hanya 36 orang. 

Itu sudah untuk seluruh 
Provinsi Hubei --Wanita ada-
lah ibu kotanya. Para ahli pun 
optimistis minggu depan 
Wuhan sudah bisa bergairah 
kota-kota lain: tidak ada lagi 
penderita baru virus Corona.

”Perlawanan terus dilakukan. 

“Untuk PDP, RSHS membu-
at ring. Ring 1 di RIKK ring 
selanjutnya yaitu ruang iso-
lasi di LT 1 Kemuning dan 
ruang HCU Kemuning. Den-
gan demikian jumlah ruang 
isolasi yang dimiliki saat ini 
berjumlah 24 ruangan,” jelas 
Nina.

Adapun untuk keamanan 
petugas, RSHS memberikan 
vitamin untuk meningkatkan 
daya tahan tubuh, mengedu-
kasi seluruh staf untuk selalu 
menjaga kebersihan tangan 
serta menambah sarana hand 
hygiene, sosialisasi informa-
si dan melakukan simulasi 
penanganan PDP di area ring-
ring pelayanan PDP.

“RSHS juga memberlakukan 

zona merah, kuning dan hijau 
untuk membatasi lalu lalang 
petugas/pengunjung,” terangnya.

Disinggung tentang peng-
eluaran surat bebas Covid-19, 
Dirut RSHS itu pun mem-
bantah jika pihaknya dapat 
mengeluarkan surat bebas 
Covid-19. Hal itu menyusul 
banyaknya permintaan surat 
keterangan bebas Covid-19 
dari masyarakat.

“Jika ada masyarakat yang 
sehat yang akan ke luar negeri 
ataupun pulang dari luar ne-
geri dalam masa inkubasi, 
boleh ke klinik infeksi khusus 
dirawat jalan atau ke unit 
Medical Check Up (MCU),” 
ujar Nina.

Namun demikian surat yang 
akan diterima adalah surat 
keterangan sehat, tidak spe-
sifik menyebutkan bebas 

Covid-19. “Menyatakan RSHS 
tidak mengeluarkan surat 
bebas Covid-19,” terangnya.

Untuk diketahui, jumlah pa-
sien positif virus corona jenis 
baru atau COVID-19 di tanah 
air kembali bertambah. Setelah 
kemarin, Senin (9/3) diumum-
kan ada 19 kasus, kini ada tam-
bahan 8 kasus baru. Sehingga 
total pasien yang positif virus 
corona per Selasa (10/3) ber-
jumlah 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. (mg1/drx)

Dokter yang menangani 
Indra bahkan harus mema-
sang ventilator atau alat 
bantu pernapasan supaya 
ia bisa leluasa bernapas. Hal 
itu diungkapkan Intan RJ. 
“Iya dipasang ventilator kare-
na sempat susah bernapas,” 
kata Intan RJ saat dihubungi 

pada Selasa (10/3).
Intan sendiri mendengar 

kabar suaminya menurun 
saat tengah berada di rumah. 
Mendapat telepon dari pihak 
rumah sakit, Intan pun lang-
sung berangkat ke rumah 
sakit.

Intan RJ meminta masyarakat 
supaya mendoakan sang sua-
mi tercinta supaya cepat dibe-
rikan kesembuhan. “Mohon 

bantu doa semuanya untuk 
suamiku,” pinta Intan RJ yang 
merupakan pemilik album 
Abang Tukang Sayur ini.

Seperti diketahui, Indra Ut-
ama menikahi Intan RJ pada 
7 Desember 2012 silam. Dari 
pernikahan ini mereka dikar-
uniai dua orang anak yang 
bernama Almira Fathinna 
Kirana dan Abdullah Maulana 
Utama. (jpc/drx)

Presiden Amerika Tantang Covid-19

RSHS Tangani Total 12 Orang 
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Tapi kemenangan sudah be-
gitu dekat, ”ungkap berita 
utama di koran partai Komu-
nis di Beijing.

Presiden Xi Jinping pun 
menyetujui Wuhan hari ini. 
Beberapa rumah sakit. Sudah 
tidak ada pasien baru. Mi-
salnya rumah sakit darurat 
yang menggunakan gedung 
olahraga pusat dan gedung 
pertemuan itu.

Perkembangan baru di Wuhan 
sangat menggembirakan. Pa-
dahal, angka dari Provinsi Hu-
bei itu biasanya menakutkan. 

Bulan lalu penderita barunya 
Setiap hari selalu di atas 2.000 
orang. Sampai-sampai dari 
100.000 orang virus Corona 
di seluruh Tiongkok yang 
90.000 orang dari provinsi ini.

Senin kemarin itu mendu-
kung sekali: di saat penderita 
barunya sedikit sekali hari itu 
matahari pagi menyetujui 
dengan indahnya.

Musim dingin yang meng-
gigil sudah berubah menjadi 
hangat.

Bunga-bunga chery --Saku-
ranya Tiongkok-- sudah mu-
lai bermekaran.

Letak Wuhan memang tidak 
terlalu di utara. Bunga chery 
bisa lebih dulu mekar dari-
pada di Beijing.

Yang paling bisa menikma-
ti sinar matahari pagi yang 
baru itu adalah penduduk 
Kota Chibi. Yakni satu kabu-
paten di Provinsi Hubei juga, 
tapi di selatan Kota Wuhan. 
Hanya saling berbatasan den-
gan Wuhan.

Mulai Senin kemarin meng
unci Kota Chibi sudah dibuka. 
Lega. Penduduk Chibi sudah 
bisa keluar rumah. Sudah 
bisa bepergian ke mana-ma-
na. Asal masih di dalam Ka-
bupaten Chibi.

Itulah kemerdekaan pertama 
sejak Provinsi Hubei dikunci. 
Bukan hanya provinsi yang di 
kunci. Tiap Kabupaten / kota-

nya juga dikunci. Tiap kecama-
tannya juga dikunci. Tiap de-
sanya dikunci. Tiap RT-nya 
dikunci. Tiap rumah dikunci.

Sudah dua bulan mereka 
seperti di dalam penjara di 
rumah mereka sendiri.

Sejak Senin kemarin mere-
ka seperti - -hamdulillah-- 
Karen Agustiawan, mantan 
Dirut Pertamina yang pernah 
dikuyo-kuyo itu. Yang nama-
nyi sempat hancur itu. Ditahan 
dan dipenjara itu. Akhirnya 
Mahkamah Agung dirilisnyi.

Meski tidak ada bunga saku-
ra atau chery di rumahnyi, 
tapi kelegaannyi pasti bisa 
seperti penduduk Chibi.

Musim semi benar-benar 
telah tiba di Kota Chibi.

Sakura dan chery membuat 
indah dunia baru Chibi pasca 
virus Corona.

Doa kita kini untuk Italia 
bagian utara. Yang juga menga-
lihkan cara Tiongkok: menga-
lihkan kawasan Lombardi 
--berisi 21 provinsi, termasuk 
Milan dan Venesia. 

Sudah sejak kemarin Seluruh 
Italia sudah dikunci. Besarnya 
Italia kira-kira sama dengan 
satu provinsi Hubei. 

Tiongkoklah yang kini sedang 
membalikkan kebalikan: virus 
yang pernah mereka ”ekspor” 
akan masuk lagi ke Tiongkok.

Tiongkok memang babak 
belur dari virus Corona. Eko-
nominya merosot. Muncul 
pula sikap rasialis di banyak 
tempat. Pemuda Singapura 
pun dikira Tiongkok dan di-
pukuli di Inggris --dianggap 
pembawa virus. 

Menlu Amerika Serikat, Pom-
peo, tidak mau menyebut nama 
resmi virus itu. Tidak mau me-
nyebut itu virus Corona. Ia 
menamakannya virus Wuhan.

Barat kini memang waspada 
plus curiga. Mereka pun mu-
lai ada yang membuat meme: 
“kematian kita pun kini Made 
in China”. (Dahlan Iskan)

Siapkan 20 Bus Ramah Lingkungan
BANDUNG- Jawa Barat kini 

punya bus ramah lingkungan 
serta disabilitas, lansia, ibu 
hamil, dan anak-anak. Selama 
satu bulan mendatang, bus 
dengan rute Dipatiukur-Ja-
tinangor itu akan diujicobakan.

Gubernur Jabar Ridwan Ka-
mil mengatakan, Pemda Pro-
vinsi Jawa Barat ingin men-
jadikan angkutan transpor-
tasi massal sebagai pilihan 
utama masyarakat . Maka itu, 
bus harus didesain agar ramah 
bagi semua kalangan.

“Kami ingin agar angkutan 
umum ini menjadi pilihan 
utama masyarakat, maka bus 
seperti ini harus memiliki 
universal desain yaitu nyaman 
untuk semua golongan anta-
ra lain penyandang disabilitas, 
anak-anak, lansia, wanita 

hamil dan lainnya,” kata Kang 
Emil --sapaan Ridwan Kamil-- 
usai meluncurkan uji coba 
bus di Monumen Perjuangan, 
Kota Bandung, Rabu (11/3).

Rencananya, bus ramah 
semua orang akan hadir di 
sejumlah daerah metropo-
litan seperti Kota Depok, 
Kota Bogor, Cirebon, dan 
Bandung Raya.

Menurut Kang Emil, peng-
adaan bus secara massif akan 
dianggarkan pada 2021 den-
gan kombinasi anggaran 
dari pemerintah pusat, pe-
merintah daerah, dan pe-
merintah kota.

“Nanti kita anggarkan di 
tahun 2021 baik hibah dari 
Pemda Provinsi kepada dae-
rah metropolitan, di antaranya 
Bandung Raya, Bogor, Depok, 

Bekasi dan Cirebon, nanti 
kombinasi anggarannya dari 
Provinsi, Kota, dan kita min-
takan juga hibah dari pusat. 
Mungkin kita bisa membeli 
5 sampai 20 unit,” katanya.

Bus tersebut punya kelebihan 
dari sisi fasilitas. Selain ramah 
bagi penyandang disabilitas, 
bus tersebut dilengkapi den-
gan kamera pemantau dalam 
bus, tempat duduk untuk 
lansia dan ibu hamil.

Kang Emil pun turut me-
rasakan nyamannya meng-
gunakan bus tersebut den-
gan mengelilingi Kota Ban-
dung bersama warga. Saat 
di dalam bus, dia juga me-
nyerap aspirasi warga.

“Tadi saat kita tes ada ma-
sukan dari penyandang di-
sabilitas ingin suara klak-

sonnya beda supaya mereka 
bisa membedakan antara bus 
yang standar dengan bus 
universal design ini. 

Kedua, di dalamnya harus 
ada pengeras suara supaya 
saat bus akan berhenti para 
tunanetra bisa tahu bus ber-
henti di halte mana. Untuk 
tunarungu juga berharap ada 
running teks supaya bisa 
tahu berhenti dimana dan 
mengetahui pengumuman 
penting,” ucapnya.

Kepala Dinas Perhubungan 
Jabar Hery Antasari mengung-
kapkan, dalam meningkatkan 
kualitas layanan transpor-
tasi, pihaknya terus berusa-
ha melakukan inovasi, khu-
susnya transportasi massal 
yang dapat dinikmati semua 
kalangan. (mg1/drx)

DONALD TRUMP
Presiden Amerika Serikat
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Harus Ada Solusi 
Jangka Panjang 

SUBANG-Penanganan ban-
jir di wilayah Pantura khusus-
nya Pamanukan diharap-
kan nisa dijalankan dengan 
Terstruktur, Sistematis dan 
Massif (TSM). TSM yang 
dimaksud kaitanya dengan 
upaya pencegahan banjir 
di wilayah Subang dari hulu 
ke hilir.

Salah seorang warga Desa 
Mulyasari Hamdan Fuadi 
Rofie menyebut, sebelum 
banjir terjadi pada 24 Febru-
ari lalu, Pemda Subang telah 
melakukan tindakan dengan 
melakukan normalisasi sep-
erti di Sungai Kalensema 
dan Cigadung. “Kita perlu 
mengapresiasi, ada tindakan 
dari Pemda sebelum banjir 
itu untuk Kalensema sama 
Cigadung, efeknya memang 
terasa, yang biasanya hujan-
hujan biasa banjir, ini ada 
yang tidak, dulu itu kan nor-
malisasi menggerakan se-
mua unsur,” ucap Hamdan.

Namun menurutnya, per-
hatian pada Kali Cipunagara 

sangat minim. Sebab, saat 
TMA Kali Cipunagara naik 
dan melebihi kapasitas atau 
tanggul yang ada, akan sulit 
diantisipasi. “Apalagi juga 
sekarang Cipunagara, ada 
penyempitan, ada pen-
dangkalan, belum lagi soal 
sampah,” jelasnya.

Menurutnya hal tersebut 
harus segera diantisipasi. 
Hamdan mendorong agar 
penanganan dan antisipasi 
banjir bisa dilakukan secara 
terstruktur, sistematis dan 
massif. “Istilah TSM juga 
harus dilakukan untuk pen-
anganan banjir, tentu dari 
hulu ke hilir juga harus di 
respons,” jelasnya.

Warga lain, Iin sodikin juga 
berharap pemerintah bisa 
serius menangani banjir di 
wilayah Pamanukan. Sebab, 
penanganan banjir harus 
dilaksanakan dari hulu ke 
hilir baik itu sungai-sungai 
kecil maupun sungai besar 
seperti Cipunagara. “Tidak 
hanya normalisasi seperti 
penanganan tanggul yang 
kritis pendangkalan sungai 
juga kita lihat di muara nya 
seperti apa? Apakah ada pen-

Penanganan Banjir 

Harus Sistematis
angkalan juga atau tidak Dan 
resapan air nya seperti apa, 
ini harus secara sistematis 
ditanganinya,” ucap Iin.

Sebelumnya, Bupati Sub-
ang H. Ruhimat usai bertemu 
dengan Gubernur Jawa Barat 
memberikan support penuh 
pada Pemda Subang dalam 
penanganan kebencanaan. 
“Pak Gubernur hadir untuk 
kita, dan ada support untuk 
Subang, beliau tahu sendiri 
tadi di lapangan seperti apa,” 
ucap Bupati H. Ruhimat.

Mudah-mudahan, lang-
sung dengan BBWS dan PJT, 
serta berbagai program nor-
malisasi dan bantuan tang-
gul permanen bisa dilaku-
kan. Selain itu, Bendungan 
Sadawarna yang saat ini se-
dang dibangun akan mampu 
mengurangi debit air ini. 
Selain itu, soal normalisasi 
sungai-sungai di Kabupaten 
Subang bisa segera dilaku-

kan,” bebernya.
Anggota DPRD Fraksi PAN 

dari DAPIL 5, Albert Ang-
gara Putra berharap Pemda 
Subang melakukan tindakan 
pencegahan solusi jang-
ka panjang untuk banjir di 
wilayah Pantura termasuk 
Pamanukan. “Saya sangat 
menekan kepada Pemkab 
Subang, bersama ketua DPD 
PAN Subang agar banjir tidak 
terulang kembali di Pantura 
Subang,” kata Albert.

Albert menyebut, selama 
masa reses yang bersamaan 
dengan terjadiya musibah 
banjir ini, ia melihat banyak 
harapan dari warga agar 
adanya solusi mengenai 
persoalan banjir ini. “Solusi 
jangka panjang diantaranya 
Bendungan Sadawarna yang 
sedang dibangun dan per-
paduan antara normalisasi 
dan naturalisasi,” ucap Al-
bert.(ygi/sep)
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LUMPUH: Banjir yang terjadi di Pamanukan pada akhir Februari lalu, melumpuhkan aktifitas perekonomian masyarakat.

SUBANG-Pemda Subang 
mulai lakukan pematokan 
dan pengukuran tanah yang 
akan segera dihibahkan 
kepada Kementerian Per-
hubungan. Pasalnya, tanah 
Pemda Subang saat ini ten-
gah dibangun akses menuju 
pelabuhan Patimban. Tanah 
tersebut rencananya akan 

dihibahkan dari Pemda Sub-
ang kepada Kemenhub.

Camat Pusakanagara Drs 
Mu ha m ma d  Ru d i  ya ng 
ditemui di lokasi menyebut-
kan, rapat serta pembicaraan 
mengenai proses hibah ta-
nah Pemda pada Kemenhub 
masih terus berlangsung. 
“Jadi untuk pematokan saat 

Pemda Akan Hibahkan Tanah
ini ini kita sebagai pemilik 
awal dari Pemda melakukan 
pematokan dan penandaan 
pada tanah pemda dulu,” 
kata Muhamad Rudi.

Rudi menambahkan, set-
elahnya baru dari pihak BPN 
Kabupaten Subang akan 
melakukan proses pengu-
kuran Tanah Pemda untuk 
kepentingan hibah tanah 
Pemda tersebut. “Batas-
batasnya kita tentukan dulu, 
apakah nanti ada komplain 
dari masyarakat atau tidak, 
mudah-mudahan tidak ada. 
Kalau ada nanti akan sama-
sama diselesaikan bersama 
dengan BPN,” ucapnya.

Rudi menyebutkan, keg-
iatan ini dilakukan dalam 
rangka kebutuhan admin-
istrasi sebelum nantinya 
Tanah Pemda tersebut dihi-
bahkan kepada Kemenhub. 
“Untuk proses administrasi 
biar jelas ukuran juga batas-
batasnya, jadi setelah dihiba-
hkan itu tidak ada masalah 
dikemudian hari,” tutupnya.
(ygi/sep)

YOGI MIFTAHUL FAHMI/PASUNDANEKSPRES

PATOK TANAH: Camat Pusakanagara Muhammad Rudi bersama petugas 
melakukan pengukuran dan mematok lahan Pemda Subang. 

SUBANG-Program Semba-
ko merupakan pengemban-
gan dari program Bantuan 
Pangan Nontunai (BPNT) 
sebagai program transfor-
masi bantuan pangan untuk 
memastikan program men-
jadi lebih tepat sasaran, tepat 
jumlah, tepat waktu, tepat 
harga, tepat kualitas, dan 
tepat administrasi. Seperti 
halnya program BPNT, pro-
gram Sembako diharapkan 
dapat memberikan pilihan 
kepada penerima manfaat 
dalam memilih jenis, kualitas, 
harga dan tempat membeli 
bahan pangan. 

Untuk program Sembako, 
pemerintah meningkatkan 
nilai bantuan dan memper-
luas jenis komoditas yang 
dapat dibeli sehingga tidak 
hanya berupa beras dan telur 
seperti pada program BPNT, 
namun juga komoditas lain-
nya yang mengandung sum-
ber karbohidrat, protein he-
wani, protein nabati maupun 
vitamin dan mineral sebagai 
upaya dari Pemerintah untuk 
memberikan akses Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM) 
terhadap bahan pokok den-
gan kandungan gizi lainnya.

Camat Pusakajaya Vino 
Subriadi menyebut adanya 
program sembako, diharap-
kan dapat mengurangi beban 
pengeluaran KPM dalam hal 
makanan, sehingga dapat 
membuat sebagian kebutu-
han dasar masyarakat miskin 
terpenuhi. Selain itu, penam-
bahan jenis bahan pangan 
yang diberikan dari program 
ini diharapkan dapat men-
ingkatkan gizi masyarakat. 
“Kami juga lakukan moni-
toring penyaluran program 
sembako bersama tim koor-
dinasi tingkat kecamatan 
dan TKSK yang bertujuan 
untuk melihat dan menerima 
masukan saran mengenai 
program ini agar menjadi 
bahan evaluasi pelaksanaan 
di lapangan,” kata Vino.

Salurkan 4 Unsur Bahan Pangan
Ia berharap bansos dari pe-

merintah harus benar-benar 
dimanfaatkan karena ini 
merupakan program kes-
ayangan Pemerintah kepada 
masyarakat Kecamatan Pu-
sakajaya. Serta semua pro-
gram bansos dapat diguna-
kan warga penerima manfaat 
untuk mengambil bansos 
sembako di e-warung terdekat 
yang sudah ditentukan.

Sementara itu, Tenaga Kes-
ejahteraan Sosial Kecamatan 
(TKSK) Kecamatan Pusaka-
jaya Budi R. Setiawan, SE. 
menjelaskan ada transfor-
masi program dalam peny-
aluran adalah adanya tamba-
han pagu, jumlah dan kuan-
titas komoditi yang diberikan 
untuk KPM. Nilainya dari 
nominal Rp 110.000 per KPM 
pada Tahun 2019, menjadi 
Rp. 150 ribu. per KPM dan 
untuk 6 bulan kedepan dari 
bulan maret sampai dengan 
bulan agustus akan ada tam-
bahan menjadi Rp. 200.000 
per KPM. “Tujuan program 
ini adalah untuk mengu-
rangi beban pengeluaran 
KPM melalui pemenuhan 
sebagian kebutuhan pangan, 
memberikan gizi yang lebih 
seimbang kepada KPM, men-
ingkatkan ketepatan sasaran, 
waktu, jumlah, harga, kuali-
tas, dan administrasi, dan 
Memberikan pilihan dan 
kendali kepada KPM dalam 
memenuhi kebutuhan pan-
gan,” ucapnya.

Pastikan Program 
Sembako Tepat Sasaran
Pendamping PKH Desa Sin-

danglaya, Kecamatan Tan-
jungsiang, Noneng menu-
turkan, sebagai pendamp-
ing terus memastikan agar 
KPM mendapatkan haknya. 
“Kami pendamping PKH se-
lalu mengingatkan penerima 
KPM untuk segera mengambil 
haknya di agen brilink ketika 
sudah waktunya,” ujarnya.

Tim Minitoring Program 
Sembako Kabupaten Subang, 
Akhmad Basuni mengatakan, 
telah melakukan monitoring 
program sembako murah 
ke lapangan, Rabu (11/3). 
Bantuan sembako yang ada 
di agen Brilink di Kecama-
tan Tanjungsiang sudah di-
ambil oleh PKM. “Kami ke 
lapangan untuk memastikan 
bahwa KPM menerima hak-
haknya,” katanya.

Salah seorang KPM, Eli 
Warga Cilengkrang Desa 
Kawungluwuk, Tanjungsiang 
mengaku senang menda-
pat bantuan sembako murah 
tersebut. Dia mendapat-
kan sembako mulai dari 
beras, kentang, daging ayam, 
tempe hingga jeruk. “Ban-
tuan ini sangat bermanfaat 
bagi kami untuk keperluan 
sehari-hari,” ungkapnya 
kepada Pasundan Ekspres 
usai mengambil sembako di 
Agen Brilink Tarmini, di Desa 
Kawungluwuk, Rabu (11/3).
(ygi/ysp/sep)
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MONITORING: Tim Minitoring Program Sembako Kabupaten Subang, Akhmad Basuni melakukan monitoring.



diserap oleh tubuh anak au-
tisme tersebut yang pada 
akhirnya akan merusak ja-
ringan tubuh (saraf) karena 
peptida masuk kedalam aliran 
darah. Sehingga, apabila glu-
ten dan kasein ini diberikan 
kepada anak autisme maka 
akan semakin menyebabkan 
anak mengalami kesulitan 
untuk berinteraksi dan sulit 
untuk berkomunikasi.

Diet gluten dan kasein pada 
anak pengidap autisme mer-
upakan salah satu cara yang 
dapat dilakukan untuk mem-
perbaiki pola perilaku yang 
dilakakukan dari dalam tubuh 

dan apabila dilaksanakan 
dengan terapi lain, seperti 
terapi perilaku, terapi wicara, 
dan terapi okupasi yang ber-
sifat fisik akan menunjukkan 
perubahan lebih baik lagi. 
Diketahui pada penderita 
autisme terdapat gangguan 
leaky gut syndrome. Hal ini 
menyebabkan proses pen-

cernaan menjadi tidak sem-
purna karena adanya gang-
guan produksi enzim percer-
naan sehingga mengakibatkan 
protein-protein kompleks, 
yaitu gluten dan kasein tidak 
dapat dicerna dan berubah 
menjadi peptida. Peptida ter-
sebut kemudian akan masuk 
kedalam darah dan dapat 
meracuni otak karena dapat 
berperan sebagai false trans-
mitter yang berikatan dengan 
reseptor opioid dan membe-
rikan efek terganggunya fungsi 
otak (persepsi, kognisi, emo-
si, dan perilaku.

Selain makanan yang meng-

andung gluten dan kasein, 
makanan lain yang perlu di-
hindari oleh penyandang 
autis adalah makanan yang 
mengandung ragi, makanan 
yang difermentasikan, dan 
makanan yang mengandung 
gula. Dampak negatif gula 
yang akan dirasakan oleh 
penyandang autis ketika meng-
konsumsi gula dipagi hari 
dalam keadaan perut kosong 
akan menghilangkan mineral-
mineral khususnya kromium. 
Hilangnya kandungan kro-
mium dapat menyebabkan 
timbulnya perilaku agresif 
dimana keinginan untuk me-

rusak, gelisah, konsentrasi 
rendah, mudah marah dan 
kemampuan sosial yang ren-
dah akan muncul kembali.

Maka dari itu, sangat penting 
bagi kita sebagai orang tua, 
khususnya para orang tua yang 
diberikan anugerah khusus 
oleh Tuhan Yang Maha Esa 
untuk mengetahui pantangan 
apa sajakah yang harus dihin-
dari untuk dikonsumsi oleh 
anak pengidap autisme. Ter-
kadang, makanan yang diang-
gap sehat dan penuh gizi oleh 
orang biasa malah menjadi 
bumerang dan musuh bagi 
anak pengidap autisme. (**)

sumedang4 Jabar Ekspres
kamis
12 maRET Tahun 2020

 Pendidikan

Ghea Raihan kamal
Jurusan Teknologi Pangan, 
Fakultas Teknologi Industri 

Pertanian
Universitas Padjadjaran

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 :

aDVERTORiaL

aRTikEL

SETIAP anak yang terlahir 
kedunia ini merupakan anu-
gerah dari Tuhan yang sudah 
sepatutnya kita jaga. Namun, 
beberapa anak lahir dengan 
keadaan yang berbeda. Se-
bagian anak ada yang me-
merlukan penanganan khu-
sus karena kondisinya yang 
berbeda dibandingkan deng-
an anak seusianya. Mereka 
adalah anak penderita Autism 
Spectrum Disorder (ASD) atau 
yang biasa dikenal dengan 
autisme. Autisme merupakan 
gangguan perkembangan 
pada anak yang menyebabkan 
kemampuan komunikasi dan 
sosialisasi anak terganggu. 
Hingga kini, penyebab au-
tisme belum diketahui se-
cara pasti. Namun, resiko 
terjadinya gangguan autisme 
dapat meningkat apabila ter-
dapat faktor genetik dan ling-
kungan misalnya paparan 
racun, asap rokok, infeksi, efek 
samping obat-obatan, serta 
gaya hidup yang tidak sehat 
selama masa kehamilan. Au-
tisme pada anak tidak dapat 
dikenali secara langsung 
pada masa kehamilan ataupun 
saat baru lahir. Gejala autisme 
baru bisa dideteksi pada saat 
umur 3 tahun dimana anak 
mengalami sikap yang kurang 
responsif dan sulit untuk ber-
komunikasi dengan orang 
lain.

Setiap anak autis memiliki 
ciri yang berbeda-beda. Ada 
yang dominan hiperaktif, 
mudah marah, menangis, 
tertawa tanpa alasan yang 
jelas, melakukan tindakan 
–tindakan tertentu secara 

berulang , melakukan aktivi-
tas yang membahayakan 
dirinya sendiri ataupun dapat 
bertindak melukai dirinya 
sendiri. Dengan kondisi ter-
sebut, anak pengidap autisme 
tidak dapat diberikan pengo-
batan atau penanganan yang 
dapat menjadikan mereka 
normal secara permanen. 
Namun, beberapa usaha da-
pat dilakukan agar penderita 
dapat bertingkah seperti anak 
pada seusianya. Salah satunya 
adalah dengan menerapkan 
pola diet tertetu yaitu diet 
gluten dan kasein untuk anak 
pengidap autisme.

Gluten merupakan protein 
utama dalam tepung terigu 
yang terdiri dari gliadin (20-
25%) dan glutenin (35-40%). 
Gluten banyak ditemukan 
pada gandum, gandum hitam, 
dan jelai. Diantara ketiga 
sumber tersebut gandum 
merupakan sumber yang 
memiliki kandungan gluten 
tertinggi. Sedangkan kasein 
adalah golongan protein yang 
komposisinya mencapai 80% 
dari keseluruhan protein 
susu.

Gluten dan kasein merupa-
kan makanan yang harus 
dihindari oleh anak penyan-
dang autis. Hal ini dikarena-
kangluten dan kasein akan 
berubah menjadi zat morfin 
pada tubuh anak autisme, 
dimana dapat membentuk 
rantai ribuan morfin yang 
berubah menjadi rantai asam 
amino. Dari rantai tersebut, 
muncul beta morfin peptida 
(zat yang mirip dengan mor-
fin). Beta morfin ini tidak 

Diet Gluten dan Kasein Bagi Penderita Autis

KOTA - Sebanyak 1.000 pe-
serta, yang terdiri dari para 
camat se-Kabupaten Sumedang, 
kades, lurah, koordinator PBB 
P2 tingkat kecamatan, perwa-
kilan kolektor pemungut Pajak 
Bumi dan Bangunan Perdes-
aan dan Perkotaan (PBB P2) 
desa dan kelurahan, perwaki-
lan PPAT, pimpinan Bank BJB 
Cabang Sumedang dan Ja-
tinangor, serta para wajib 
pajak PBB P2 buku 4 dan 
buku 5, mengikuti kegiatan 
Penyampaian SPPT PBB P2 
Tahun 2020, yang dilaksana-
kan di Ball Room Asia Plaza 
Sumedang, Rabu (11/3).

Acara tersebut turut diha-
diri Bupati Sumedang H. 
Dony Abmad Munir, Wakil 
Bupati Sumedang H. Erwan 
Setiawan, perwakilan Ketua 
DPRD Sumedang, Kepala 
Badan Pengelolaan Penda-
patan Daerah (Bappenda) 
Kabupaten Sumedang, Ma-
nager PLN Cabang Sumedang, 
Majalaya dan Garut, serta 
tamu undangan lainnya.

H. Ramdan Ruhendi Dedy 
selaku Kepala Bappenda Su-
medang dalam laporannya 
mengatakan, nilai ketetapan 
PBB P2 Tahun 2020 mengalami 
kenaikan sebesar 4.972.413.715 
atau sebesar 7,25 persen bila 
dibandingkan dengan nilai ke-
tetapan Tahun 2019.

Hal tersebut menurut Ram-
dan, disebabkan telah dilaku-
kannya penyempurnaan Nilai 
Jual Objek Pajak (NJOP) tanah/
bumi di sepanjang jalan na-
sional atau protokol mulai 
jalan sekitar Cikuda, Jatinang-
or, sampai dengan jalan pro-
tokol wilayah Tomo.

”Selain itu, kami juga mela-

kukan penyesuaian nilai ke-
las tanah terhadap delapan 
desa di Kecamatan Ujungjaya 
yang berbatasan langsung 
dengan Kabupaten Majalen-
gka. Dan diberlakukannya 
pajak minimal SPPT PBB P2 
sebesar lima belas ribu rupiah,” 
ungkapnya.

Ramdan menambahkan, un-
tuk jatuh tempo PBB P2 Tahun 
2020, sampai dengan 30 Sep-
tember 2020. Dan apabila pem-
bayaran dilaksanakan lewat 
dari batas waktu tanggal jatuh 
tempo, maka dikenakan sanksi 
administrasi berupa denda atau 
bunga sebesar 2 persen setiap 
bulannya dari besaran pajak 
terutang SPPT PBB P2.

”Kami mengharapkan sete-
lah diterima SPPT PBB P2 ini, 
untuk segera disampaikan 
kepada para wajib pajak mak-
simal awal bulan April 2020 
harus sudah dipastikan dite-
rima oleh para wajib pajak 
PBB P2,” terangnya.

Kemudian untuk memuda-
hkan pelayanan terhadap 
pengelolaan PBB P2, kepada 
para wajib pajak, Ramdan 
mengatakan Bappenda Su-
medang sudah menyediakan 
pelayanan PBB secara online 
melalui website dengan ala-
mat siapdol.sumedangkab.
go.id. Dalam web ini, masy-
arakat dapat mengurus PBB 
secara online seperti untuk 
pelayanan cetak SPPT, cetak 
salinan dan lainnya.

”Kemudian untuk memu-
dahkan pelayanan dalam 
pembayaran, pada tahun 2020 
setoran atau pembayaran PBB 
P2 disamping bisa diterima 
oleh cabang dan unit Bank 
BJB, bisa juga dilaksanakan/

diterima di Indomart dan 
Bumdes yang telah siap mela-
kukan penerimaan setoran 
PBB P2,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati H 
Dony Ahmad Munir menga-
takan, PAD tertinggi di Kabu-
paten Sumedang terletak pada 
penerangan jalan, serta pajak 
hotel dan restoran. Ketiga PAD 
tersebut menurut bupati, men-
jadi primadona yang menun-
jang pembangunan di Kabu-
paten Sumedang.

”Untuk itu perlu intensifi-
kasi dan eksentisifikasi. Ber-
kaitan dengan itu, pemerintah 
harus bisa lebih kreatif lagi 
untuk menggali sumber-
sumber pendapatan daerah. 
Intensifikasi adalah memak-
simalkan potensi-potensi yang 
ada, sedangkan eksentisifi-
kasi yaitu mencari sember-
sumber pendapatan yang 
bagus,” ujarnya.

Bupati berharap, para wajib 
pajak agar secepatnya mem-
bayar pajak sebelum jatuh 
tempo. Sehingga uang terse-
but dapat digunakan untuk 
pembangunan di Kabupaten 
Sumedang. ”Saya minta ke-
pada seluruh masyarakat agar 
bisa menjadi bagian yang 
taat pajak,” katanya. 

Sedangkan kepada para ko-
lektor, pihaknya meminta  se-
cara intensif melakukan upaya-
upaya pemungutan pajak. Ka-
rena pajak yang masuk akan 
kembali kepada masyarakat 
dalam bentuk program dan ke-
giatan dalam rangka membangun 
serta mensejahterakan masy-
arakat Kabupaten Sumedang.

Terakhir Bupati mengatakan, 
pada Tahun 2020 terdapat ke-
naikan dana operasional se-

PBB P2 Tahun 2020 Naik 7,25% dari Tahun 2019

besar Rp 4.000 yang peruntu-
kannya Rp 1.000  untuk biaya 
penyampaian dan Rp 3.000 
untuk biaya penagihan. ”Disam-
ping itu pula, pemerintah me-
nyiapkan hadiah terhadap 
Desa/Kelurahan yang kinerja-

nya sangat baik terutama dalam 
keberhasilan pencapaian pene-
rimaan PBB P2 berupa 10 sam-
pai 20 unit kendaraan sepeda 
motor,” katanya.

Pada kesempatan tersebut 
dilakukan pula Perjanjian 

Kerjasama antara Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sumedang 
dengan PT. PLN Persero Unit 
Induk Distribusi (UID) Jawa 
Barat Unit Pelaksana Pelaya-
nan Pelanggan (UP3) Su-
medang, UP3 Majalaya dan 

UP3 Garut tentang pemun-
gutan dan penyetoran Pajak 
Penerangan Jalan (PJJ), peng-
elolaan dan pembayaran 
rekening listrik Penerangan 
Jalan Umum (PJU) dan pener-
tiban PJU ilegal. (nur/adv)

ASEP NURDIN/SUMEKS

samPaikan LaPORan: kepala Bappenda sumedang h. Ramdan Ruhendi Dedy menyampaikan laporan ketetapan PBB P2 Tahun 
2020 yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
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CIANJUR - Sebagai upaya mewujudkan 
keluarga sehat dan sejahtera, petugas 
Lini Lapangan dan Kader Posyandu di 
Kecamatan Cilaku diberikan pengetahuan 
tentang peningkatan kualitas keseha-
tan keluarga. Kegiatan berlangsung di 
Gedung PGRI Kecamatan Cilaku, kemarin 
(11/3).

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Per-
empuan (Kadisdalduk KBPP) Kabupaten 
Cianjur, Himam Haris mengatakan, keg-
iatan pembinaan tersebut memang jarang 
dilakukan, hanya empat kali dalam satu 
tahun."Mudah-mudahan melalui kegia-
tan ini menjadi peningkatan kemampuan 
informasi tentang program pengendalian 
penduduk, keluarga berencana, perlind-
ungan anak. Peserta lebih paham program 
kesehatan," kata dia kepada wartawan.

Himam melanjutkan, pihaknya juga 
bekerja sama dengan Dinas Kesehatan 
(Dinkes) untuk melaksanakan pembinaan 
tersebut. Esensinya untuk meningkatkan 
pengetahuan para kader, pengetahuan 
bidang kesehatan KB dan kesejahteraan 
bagi keluarga."Apalagi sekarang taglinen-
ya Pak Jokowi, pembangunan keluarga 
yang diutamakan. Jadi undang-undang 
ketahanan keluarga juga sekarang sudah 
turun, jadi yang paling utama ini ada-
lah bagaimana membina keluarga agar 
berkualitas. Ini sedang ditularkan kepada 
para keder agar betul-betul tidak hanya 
Posyandu biasa tetapi Posyandu plus 
membina bagaimana keluarga itu lebih 
berdaya lagi," jelas Himam.

Dikatakan Himam, materi yang diberi-
kan kepada para petugas lini lapangan 
dan kader Posyandu tentang berbagai 
kegiatan untuk kualitas keluarga. Keg-
iatan mereka diharapkan mendapatkan 
dukungan dari kepala desa. “Informasi 
yang saya terima dari Menteri Desa Pem-
bangunan Daerah Tertinggal dan Trans-
migrasi (Mendes PDTT) ada anggaran 
yang diprioritaskan dari ADD. Anggaran 
ADD itu harus masuk kegiatan pembi-
naan keluarga, karena  itu yang akan diu-
tamakan oleh pemerintahan Pak Jokowi 
sekarang. Dari ADD itu ada sekian persen 
masuk anggaran peningkatan kualitas 
keluarga," pungkasnya.(job3)

Peningkatan Kualitas 
Keluarga Dibiayai ADD

PEMBERDAYAAN

CIANJUR - Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Cianjur akan mendirikan 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru. 
Badan usaha ini sebagai penyedia modal 
bagi para petani yang mengelola Pandan-
wangi. 

Plt Bupati Cianjur, Herman Suher-
man mengatakan, masih banyak petani 
Pandanwangi yang masih meminjam 
modal dari pihak luar, sehingga harga 
dimonopoli. “Saya ingin sistematis. Kalau 
masyarakat yang tidak punya modal, 
pemerintah daerah akan membuat BUMD 
yang bisa menjadi modal untuk petani 
yang mengelola Pandanwangi," kata Her-
man kepada Cianjur Ekspres, usai giat 
Cianjur Ngawangun Lembur di Kecama-
tan Cilaku, kemarin (11/3).

Herman melanjutkan, untuk penjualan-
nya pun akan diarahkan. Palagi pangsa 
pasarnya cukup besar. Hanya, selama ini 
belum terkelola dengan baik.”Masyarakat 
itu tidak mau karena mungkin waktunya 
satu tahun dua sekali, kalau padi biasa 
kan satu tahun tiga kali harganya. Belum 
signifikan karena tidak dikelola dengan 
baik, tapi Insya Allah ke depan akan 
dikelola dengan baik agar semakin maju," 
jelasnya. 

Dia mengatakan, Pemkab Cianjur akan 
membeli tanah dari masyarakat untuk 
Pandanwangi dan nantinya akan digarap 
oleh para petani."Tanahnya akan kami 
beli dari masyarakat. Nanti yang meng-
garapnya masyarakat sehingga sawah 
tidak akan dialihfungsikan misalnya 
dibangun rumah," kata Herman.(job3)

Pemkab Cianjur 
Segera Dirikan BUMD

PERTANIAN

Jabar Ekspres

BARIS PELUANG USAHA

PENGHASILAN TAMBAHAN 
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HILANG STNK R4 NOPOL:D-
1581-GP AN WIDHIADMO. 
TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-
3842-ACE AN.GINA OKTAVI-
ANI TDK BRLK

HILANG STNK NO:D3658ZCU
,D6045VCK,D3216VBP,D5624
MX,D1823VCC

HILANG STNK NOPOL:D-
4945-ACI AN.SARA NAOMI 
SELSILI TDK BRLK

HILANG BPKB NO:8721632 
NOPOL D-6987-SM AN:KUSYE 
KUSDJARWATI

HILANG BPKB NO:C5315873H 
NOPOL D-1708-SH A/N:AULIA 
SOPIA NST

HILANG BPKB H.00476538 
NOPOL,D1569MO AN.IDA 
ROSNIDALAILA,SH

HILANG STNK NOPOL:D-727-
LI TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D.1838.

ADF TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG BPKB NO:N10199431 
N O P O L  F - 8 6 6 0 - Y D 
A/N:AHMAD

HILANG BPKB NO:B-2852-RX 
A/N:DEWI YULIANINGSIH

HILANG BPKB NOPOL:B-
1992-RD A/N:ALFIE HAFIZ

HILANG STNK NOPOL:D-
5344-ACP A/N:MUHAMMAD 
FAZRI.TDK BRLKU

HILANG STNK NOPOL:D-
3097-ABY A/N:NONOK KOMA-
RIAH.TDK BRLKU

HILANG STNK NOPOL:D-
5838-VCA A/N:TRI WARNOTO.
TDK BERLAKU

HILANG STNK NOPOL:D-
8899-QE TIDAK BERLAKU 
LAGI

HILANG STNK NOPOL:D11
89SZ,D5059AAZ,D1346ABP,
D5894HF,D4642KO,4741JT,6
285AAJ

HILANG STNK NOPOL:D-
5681-AAH TIDAK BERLAKU 
LAGI

DIJUAL
Bth Uang Jual Cpt. Djual Tanah 
Super Strategis di Jl. Raya Utama 
Nasional Cianjur-Sukabumi, Le-
galitas SHM Pekarangan. Hub 
0857-4033-9124 (WA) || 0852-
3746-9050

Iuran BPJS Batal Naik

SUKABUMI - Anggota De-
wan Perwakilan Rakyat (DPR 
RI) Faraksi Partai Demokrat, 
Mohamd Muraz mengapre-
siasi keputusan Mahkamah 
Agung (MA) yang membat-
alkan kenaikan iuran Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan (BPJS). Menu-
rutnya, putusan tersebut san-
gat berpihak pada rakyat." 
Saya sangat bersyukur iuran 
BPJS tidak jadi naik, khu-
susnya klas III," ujar dia, usai 
menghadiri pelantikan pen-
gurus MUI Kota Sukabumi, di 
Aula pertemuan MUI setem-
pat, kemarin (11/3).

Sebelum keputusan MK itu 
disahkan, Muraz sudah mem-

Muraz Apresiasi 
Putusan MA

Pembahasan Raperda Cagar Budaya Disambut Hangat
SUKABUMI-Pembahasan 

Rancangan Peraturan Daerah 
(Raperda) Cagar Budaya di 
DPRD Kota Sukabumi dis-
ambut baik oleh masyarakat 
Kota Sukabumi. Pasalnya, ke-
hawatiran benda bersejarah 
baik itu bangunan, benda ber-
sejarah dan situs bisa berubah 
fungsi akan semakin sirna.   

Budayawan sekaligus Pimpi-
nan Ponpes Dzikir Al-Fath, 
KHM. Fajar Laksana menga-
takan, perhatian masyarakat 
terhadap cagar budaya akan 
semakin tinggi dengan adan-
ya perda tersebut. Sebab, 
pemda menyelamatkan ban-
gunan-bangunan ataupun 
benda-benda yang memiliki 
nilai sejarah. "Kalau tidak 
dijaga dan diatur oleh aturan 
bisa menimbulkan banyak 

permasalahan kedepannya, 
bisa juga beralih fungsi," jelas 
Fajar.

Sebagai pengelola Museum 
Prabu Siliwangi, Fajar ikut 
dalam melestarikan benda-
benda yang memiliki nilai 
cagar budaya yang sudah 
mendapatkan standarisasi 
dari Kemendikbud. Tentu-
nya mengikuti prosedur dan 
aturan. Bangunan-bangunan 
sejarah atau heritage yang ada 
di wilayah Kota Sukabumi, 
seperti Kantor Pos Indonesia, 
gedung Telkom, Balaikota 
Sukabumi, kantor Pegadaian, 
rumah singgah Bung Hatta 
di komplek Secapa Polri bisa 
terjaga dengan baik. Apalagi, 
bangunan itu peninggalan 
zaman Belanda. "Sebenarnya 
di Setukpa Polri itu banyak 

bangunan zaman Belanda 
yang memang harus kita 
jaga dan lestarikan. Kita kha-
watir bangunan-bangunan 
itu dirubuhkan atau beralih 
fungsi, makanya Perda Ca-

Mensos Minta Jangan Diskriminasi Terhadap ODHA
SUKABUMI-Menteri So-

sial Republik Indonesia,  
Juliari P. Batubara, meminta 
kepada masyarakat agar 
tidak melakukan diskrimi-
nasi terhadap Orang Den-
gan HIV dan AIDS (ODHA). 
Sebab, kondisi yang mereka 
alami dapat terjadi pada 
siapa saja." Saya meminta 

kepada masyarakat un-
tuk tidak mendiskriminasi 
teman-teman kita yang 
ODHA. Saat ini masih seba-
gian masyarakat yang mer-
asa takut dan memandang 
O DH A  dengan s eb elah 
mata," ujar Menteri saat 
berkunjung ke LRSODHA 
Kahuripan Kabupaten Su-

kabumi, belum lama ini.
Dia berharap, dunia kerja 

pun harus berani membuka 
kesempatan kerja seluas-
luasnya kepada ODHA . 
Sebab, tidak ada yang harus 
ditakutkan dari ODHA." 
Selama mereka mempunyai 
kemampuan dan keter-
ampilan, seharusnya di-

terima dengan normal," 
imbaunya. 

Juliari  menambahkan, 
melalui beberapa tempat 
rehabilitasi,  seperti LR-
SODHA Kahuripan Suka-
bumi, pihaknya berupaya 
untuk membangkitkan se-
mangat dan kepercayaan 
diri pada ODHA. Perlaku-

kan sebagaiaman orang 
normal dengan berbagai 
program dan terapi." Saya 
harap sepulangnya dari 
sini, teman-teman ODHA 
ini bisa kembali ke kelu-
arganya dan masyarakat 
dengan semangat baru, 
dan kepercayaan diri yang 
baru," pungkasnya.(job3)

gar Budaya sangat penting," 
ujarnya.

Terkait rencana peminda-
han pusat pemerintahan ke 
Kecamatan Cibeureum, Fajar 
juga khawatir jika bangunan 
balaikota saat ini dirobohkan 
atau beralih fungsi. Apalagi, 
bangunan tersebut meru-
pakan perjalanan sejarah 
Kota Sukabumi. “Saat ini 
ada empat Museum di Kota 
Sukabumi, diantaranya Mu-
seum Prabu Siliwangi, Kipa-
hare, Pegadaian dan Secapa. 
Semua ini harus dijaga dan 
dilestarikan,” kata dia.

Sementara Kabag Hukum 
Setda kota Sukabumi, Lulu 
Yuliasari, mengatakan, men-
jaga warisan cagar budaya 
menjadi kewajiban bersama. 
Pengusulan raperda tersebut 

merupakan salah satunya. 
"Nantinya lewat Perda Cagar 
Budaya ini kita jaga dan an-
tisipasi jangan sampai semua 
beralih fungsi milik warisan 
nenek moyang," kata Lulu di 
Balaikota, Selasa (10/3).

Bangunan bersejarah atau 
heritage maupun benda-ben-
da sejarah bisa dipertahankan 
jika ada payung hukumnya. 
Selanjutnya, bagian hukum 
akan mendata bangunan, 
benda-benda sejarah dan 
situs di Kota Sukabumi. “Se-
benarnya datanya sudah ada 
sebagian yang masuk. Peran 
pemda hadir untuk men-
data dan melestarikan, agar 
kekhawatiran masyarakat bisa 
tertangani, melestarikan bu-
daya yang kita miliki juga bisa 
maksimal," terangnya.(ist)

perjuangkan aspirasi rakyat 
dengan menolak kenaikan 
iuran BPJS. Langkah yang 
ditempuh dengan melay-
angkan surat terbuka kepada 
Presiden Joko Widodo." Dari 
sekian ratus anggora DPR 
RI, saya yang membuat surat 
terbuka tentang penolakan 
itu," katanya.

Secara teknis, lanjut dia, 
BPJS sebetulnya tidak perlu 
naik. Lantaran, tidak setiap 
peserta BPJS alami sakit atau 
klaim BPJS. Dengan adanya 
Iuran untuk saling mengisi, 
kebutuhan BPJS sudah ter-
penuhi." Kemudian, masalah 
pelayanan dasar adalah tang-
gung jawab pemerintah. Jika 
menganggap ini menghabis-
kan anggaran negara, maka 
lakukan langkah promotif 
kesehatan," tuturnya.

Dengan analisis kajian yang 
ada di Kota Sukabumi terkait 
pelayanan kesehatan gratis, 
bisa dilakukan di puskesmas 
dan di Rumah Sakit Al-Mulk. 
Kebutuhan biaya untuk pe-
serta BPJS  kelas III cukup 
dengan Rp100 ribu per ta-
hun, per orang.“Pemikiran 
saya kenapa tidak dibuat, 
di provinsi untuk rujukan 
cukup dengan biaya Rp100 
per tahun per orang. Kemu-
dian di tingkat pusat pun 
menerapkan hal yang sama,” 
imbuhnya.

Walau tidak ada kenaikan 
tarif iuran, seharusnya tidak 
ada pembengkakan hutang. 
Jika terjadi, maka Kementrian 
Kesehatan harus melakukan 
evaluasi terhadap pengelola." 
Alasannya kan karena se-
mua penyakit harus diklaim 

dan persentase pembayaran 
masyarakat kecil. Kalau ala-
sannya itu, maka dinaikkan 
berapapun BPJS tidak akan 
mampu," tegasnya.

Muraz berpesan kepada 
fasilitas yang melayani pe-

serta BPJS, agar tidak mem-
bedakan antara pasien BPJS 
dengan pasien umum." Tapi 
saya yakin di sukabumi se-
muanya dilayanindengan 
baik, tidak dibeda-bedakan," 
pungkasnya.(job3)

ASEP HENDRAYANA/JABAR EKSPRES

KUNJUNGAN MENSOS: Mensos RI, Juliari P. Batubara (tengah) saat berkunjung ke LRSODHA Kahuripan Kabupaten Sukabumi, belum lama ini.
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KABUPATEN BEKASI 
-  Jumlah kasus demam 
berdarah dengue (DBD) di 
Kabupaten Bekasi hampir 
merata di seluruh keca-
matan. Hal tersebut diung-
kapkan Kepala Dinas Kes-
ehatan Kabupaten Bekasi, 
Sri Enny Mainiarti. 

“Sepanjang bulan Janu-
ari sampai Februari 2020 
menurun jika dibandingkan 
dengan jumlah kasus pada 
kurun yang sama pada ta-
hun sebelumnya. Jumlah 
tercatat 30 kasus dan pada 
bulan berikutnya 21 kasus,” 
kata Enny, Rabu (11/3).

Lanjut Enny, sejak awal 
tahun hingga akhir Febru-
ari 2020 sebanyak 51 kasus, 

menurun drastis diband-
ing tahun lalu. Pada 2019, 
menurut Enny,  jumlah 
kasus DBD di Kabupaten 
Bekasi sampai 85 kasus pada 
Januari dan meningkat men-
jadi 153 kasus pada bulan 
Februari. 

Secara keseluruhan, menu-
rut Dinas Kesehatan, sepan-
jang tahun 2019 ada 512 
kasus DBD di Kabupaten 
Bekasi. Sebaran kasus DBD 
hampir merata di seluruh ke-
camatan. Pemerintah kabu-
paten berusaha meminimal-
kan penularan DBD dengan 
memaksimalkan peran juru 
pemantau jentik nyamuk 
(jumantik) dalam program 
satu rumah satu jumantik. 

Sementara itu, Kepala 
Bidang Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Di-
nas Kesehatan Kabupaten 
Bekasi, Irfan Maulana men-
gatakan, kasus DBD biasanya 
meningkat pada masa perali-
han musim dari kemarau ke 
penghujan. Ia mengimbau 
warga menggiatkan keg-
iatan pemberantasan sarang 
nyamuk dan menerapkan 
pola hidup bersih dan sehat 
untuk menghindari penu-
laran DBD. 

“Jangan biarkan barang 
bekas menampung air hu-
jan supaya tidak dipakai 
sebagai media berkembang 
biak nyamuk,” pungkasnya. 
(bbs/rie)

Dalam 2 Bulan, DBD 
Kabupaten Bekasi Menurun

ILUSTRASI

K A R A W A N G  -  C e g a h 
kenakalan di  kalangan 
pelajar. Polsek Ciampel 
sosialisasi di SDN Mulayasri 
1, Kampung Kaum, Desa 
Mulayasari,  Kecamatan 
Ciampel, Rabu (11/3). 

Kegiatan tersebut diikuti 
oleh kepala sekolah, guru 
dan staf, serta siswa siswi. 
Kapolsek Ciampel, Iptu Arief 
Bastomy melalui Bripka 
Koko. Ia menyampaikan 
himbauan cegah kenakalan 

dikalangan pelajar dengan 
m e l a k u k a n  b e b e r a p a 
cara yaitu perbanyaklah 
i l m u  d a n  m a n f a a t k a n . 
Berbuatlah kebaikan jauhi 
perbuatan tercela, bentengi 
diri dengan doa, perban-
yaklah bersyukur kepada 
Allah SWT.

Lanjut Koko, ia menam-
b a h k a n  ju ga  t at a  c a ra 
pencegahan virus korona, 
Kapolsek Ciampel Iptu Arief 
Bastomy, dalam keteran-

gannya mengatakan, pent-
ingnya memberikan wa-
wasan kebangsaan kepada 
pelajar dengan menjauhi 
narkoba dan prilaku nega-
tif. Agar pelajar-pelajar ini 
dapat meraih cita-cita yang 
sukses kelak. 

Sementara itu, Kapol-
s ek  Ci lamaya,  Ko mpol 
Sutedjo SH dan anggotanya 
yaitu Bhabinkamtibmas 
melakukan patroli terhadap 
anak-anak sekolah yang 

berada diluar kelas pada 
jam pelajaran. Salah satu 
lokasi yang disisir adalah 
w a r u n g  d i  J a l a n  R a y a 
Pertigaan Kecepet, Desa 
Mekarmaya, Kecamatan 
Cilamaya Wetan. 

Dilokasi tersebut didapati 
anak pelajar yang tengah 
nongkrong dan duduk-
d u d u k  p a d a h a l  s u d a h 
merupakan jam masuk 
sekolah. Kapolsek mendata 
identitas anak-anak sekolah 

t e r s e b u t ,  l a l u  l a k u k a n 
kordinasi dengan pihak 
sekolah agar siswanya ma-
suk kedalam sekolah. 

“Kegiatan ini sering di-
lakukan pelajar, mereka 
bolos sekolah hanya karena 
untuk ngumpul diwarung 
warung, sehingga diperlu-
kan tindakan untuk mene-
gur mereka minimal para 
guru untuk lebih memper-
ketat absen dijam pelaja-
ran,” ungkapnya. (hms/rie)

SOSIALISASI : Kapolsek Cilamaya, Kompol, Sutedjo bersama seorang anggotanya sedang mendata pelajar yang sedang nongkrong warung di Jalan Raya Pertigaan Kecepet, Desa 
Mekarmaya, Kecamatan Cilamaya Wetan. 

Antisipasi Tawuran, Polisi Berikan Imbauan Terhadap Pelajar

Polisi Lumpuhkan Begal 
Sadis dengan Timah Panas
PURWAKARTA - Polres Purwakarta dan Polda 

Jabar, ringkus tiga begal di salah satu apartemen di 
Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi. Petugas terpaksa 
dilumpuhkan dengan timah panas, karena berusaha 
melarikan diri dan melawan petugas saat dilakukan 
penangkapan.

Ketiganya tersangka begal diantaranya berinisial 
MF (21), warga Jakarta, MY (21), warga Karawang 
dan Fi (21). Salah seorang tersangka diketahui 
merupakan residivis kasus pencurian dengan 
kekerasan. Mereka pun sudah berkali-kali 
melakukan aksi curas di beberapa tempat. Dua 
aksi terakhirnya dilakukan di daerah Jatiluhur dan 
Campaka, Purwakarta.

Untuk penangkapan terhadap para tersangka 
berawal dari pengembangan atas kasus curas yang 
terjadi di Jatiluhur dengan pelapor berinisial RR. Dua 
aksi terakhirnya dilakukan di daerah Jatiluhur dan 
Campaka, Purwakarta.

“ D a l a m  p e n g e m b a n g a n  k a s u s  i t u ,  k i t a 
berkoordinasi dengan Resmob Polda Jabar. 
Kemudian dalam perkembangannya ditemukanlah 
penadah atau pengepul di daerah Cibitung, Bekasi. 
Dari informasi penadah ini mengarah kepada ketiga 
tersangka,” kata Kasat Reskrim Polres Purwakarta, 
AKP Handreas Ardian, kemarin.

Lanjut Handreas, dalam penangkapan itu, selain 
melumpuhkan tersangka dengan timah panas, polisi 
juga mengamankan barang bukti berupa sebuah 
garpu yang sudah dimodifikasi, sebuah mobil dan 
kunci-kunci astag. 

H a n d r e a s  m e n g a t a k a n ,  u n t u k 
mempertanggungjawabkan perbuatannya, 
ketiganya saat ini sudah diamankan di Mapolres 
Purwakarta. Mereka akan dilakukan pemeriksaan 
lebih lanjut untuk pengembangan. Dan dijerat pasal 
365 ayat 2 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. 

“Ketiganya saat ini sudah diamankan di Mapolres 
Purwakarta. Sedangkan tersangka yang residivis 
hukuman akan lebih berat,” pungkasnya. (bbs/rie)

ILUSTRASI

Wawalkot Bekasi Berikan Santunan 
Keluarga Korban Kecelakaan 

KOTA BEKASI - Wakil Wali Kota Bekasi, Tri 
Adhianto mengunjungi korban kecelakaan di rumah 
beralamat di Kelurahan Bojong Menteng Rt 05/02 
Kecamatan Rawalumbu,.

Wakil Wali Kota bersama pihak Jasa Raharja dan 
Lurah Bojong Menteng beserta jajaran Aparatur 
Pemerintah Kota Bekasi langsung mendapat 
sambutan hangat dari keluarga korban.

“Kedatangan saya untuk mengapresiasi kepada 
Ketua RW dan RT Kelurahan Bojong Menteng 
Rawalumbu, Karang Taruna, Jasa Raharja, 
membantu keluarga korban Almarhum Dela Ayu 
Natalia,” ujar Tri, kemarin.

Menurut Informasi, korban Dela Natalia (19) 
mengalami Kecelakaan di jalan Siliwangi Pangkalan 
1B saat berangkat kerja. Dan langsung dimakamkan 
kediaman kampungnya yang beralamat Cikampek.

Selanjutnya, Tri Adhianto memberikan santunan 
kepada keluarga kecelakaan Almarhum Budi 
Santoso sebesar Rp 50.000.000 melalui Jasa Raharja 
kepada ahli waris.

“Kejadian yang cukup berat ini, saya turut 
berbelasungkawa atas musibah yang tertimpa oleh 
keluarga korban,” tutup Tri. (hms/rie)

MENYERAHKAN : Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto  bersama 
Jasa Raharja menyerahkan santunan ke keluarga korban ke-
celakaan di Kelurahan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, 
kemarin (10/3).

KOTA BEKASI - Wakil 
W a l i  K o t a  B e k a s i ,  T r i 
A d h i a n t o  m e m b u k a 
kegiatan Pembinaan Politik 
bagi masyarakat khususnya 
pelajar di  Kota Bekasi, 
Bertempat di Aula Sekolah 
Ananda Kelurahan Duren 
Jaya Kecamatan Bekasi 
Timur Rabu, (11/3).

Kegiatan yang bertema 
Meningkatkan Partisipasi 
Aktif  dalam Kehidupan 
Berdemokrasi bertujuan 
memberikan pembekalan 
bagi pelajar untuk pintar 
dalam berdemokrasi.

“Kehidupan berdemokrasi 
selalu terjadi perbedaan 
p e n d a p a t .  K a r e n a  i t u 
melalui pendidikan ini, kita 
dialogkan segala sesuatu 
yang beda untuk kemudian 
di sinergikan agar menjadi 
input positif bagi kemajuan 
Kota Bekasi,” kata Wakil 
W a l i  K o t a  B e k a s i ,  T r i 
Adhianto.

Lanjut  Tri ,  pelaksaan 
p e n d i d i k a n  p o l i t i k  i n i 
penting bagi kita untuk 
m e n y a d a r i  b a h w a 

semangat dari pelaksanaan 
p e n d i d i k a n  p o l i t i k  i n i 
adalah untuk membangun 
pengetahuan, komunikasi, 
kesepahaman dan mencari 
solusi.

“Mari kita sama-sama 
gunakan data yang valid 
dalam mengupas isu politik 

dan mengedepankan etika 
sopan santun didalam 
menyampaikan pendapat,” 
tegas Tri.

Sementara itu pesan yang 
disampaikan kepada para 
pelajar ini tentu sangat 
harus disikapi bagaimana 
peran kita berperan aktif 

dalam pesta demokrasi baik 
Pilkada maupun Pilpres.

Wakil Wali Kota Bekasi Tri 
Adhianto bersama Kepala 
Seksi Pendidikan Sekolah 
Ananda Eriyani, Kepala 
Dinas Kesatuan Bangsa 
Politik Cecep Suherlan, 
Camat Bekasi Timur Widdy, 

Lurah Duren Jaya Fredy, 
Para Pelajar SMA Ananda 
serta Aparatur Pemerintah 
Kota Bekasi.

Terlihat kedatangannya Tri 
Adhianto disambut hangat 
dari pelajar siswa siswi yang 
siap melaksanakan kegiatan 
tersebut. (hms/rie)

Pemkot Bekasi Bekali Pelajar dalam Berdemokrasi

PEMBINAAN : Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto memberikan pemahaman pembinaan politik dikalangan pelajar dengan tema Meningkatkan 
Partisipasi Aktif dalam Kehidupan Berdemokrasi.
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Dipergunakan 
Untuk APD Corona

KOTA TASIK – Akibat 
minimnya bantuan Alat 
Pengaman Diri (APD) 
dari pemerintah pusat, 
Dinas Kesehatan Kota 
Tasik terpaksa memborong 
hampir 100 jas hujan. Kepala 
Dinas Kesehatan (Kadinkes) 
Kota Tasikmalaya, Uus 
Supangat mengakui kondisi 
tersebut. 

“Ya kemarin memang itu 

yang dipakai petugas kita jas 
hujan biasa. Itu dipakai untuk 
mengantarkan Orang Dalam 
Pemantauan (ODP) Corona, 
yang dikirim ke Cirebon,” 
ujar Uus seperti dilansir dari 
radartasikmalaya.com (Grup 
Radar Garut), Rabu siang 
(11/03).

Terang Uus, jas hujan 
tersebut dibeli di salah 
satu supermarket di Kota 
Tasik. Harganya pun cukup 
terjangkau. “Ya, kemarin 
hampir 100 pics kita beli. 
Karena kan sekali pakai. 

Penggunaan jas hujan itu 
memang efektif. Tapi secara 
SOP medis penggunaan jas 
hujan itu untuk dijadikan ADP 
tak boleh,” terangnya. 

Walaupun demikian, pihaknya 
terpaksa menggunakan jas 
hujan karena, kondisinya 
mendesak dan stok APD 
terbatas. Maka, pihaknya telah 
mengajukan kebutuhan APD 
ini ke pihak Dinkes Provinsi 
Jawa Barat. 

“Saat ini ada tapi minim. 
Paling ada sekitar 10 pics 
APD. Itupun tersebar di 

beberapa rumah sakit di Tasik,” 
bebernya. 

Dia menambahkan, selain 
menggunakan jas hujan, sepatu 
bot pun yang dipakai tim itu 
sepatu bot biasa yang dipakai 
untuk ke kebun atau ke lokasi 
banjir. 

“Yang pasti APD itu akan 
dipakai jika ada PDP (Pasien 
Dalam Pengawasan). Dan 
Alhamdulillah hingga hari 
ini di kita tak ada PDP. Masih 
ODP. Awalnya ada 9 orang. 
Tapi kondisinya telah sehat 
dan tersisa 7 orang lagi,” 

tambahnya. 
Dia berpesan, masyarakat 

Kota Tasik saat ini jangan terus 
khawatir soal corona. Karena, 
kondisi cuaca di Kota Tasik 
sangat tidak memungkinkan 
virus itu menyebar. 

“Virusnya akan mati 5 menit 
hingga 15 menit melalui 
dropley di suhu ideal. Tapi 
kan di suhu kita saat ini tropis 
atau panas, jadi lebih singkat 
lagi daya tahan virusnya. 
Sehingga, aman di kita itu 
sebenarnya,” tandasnya. 
(rezza rizaldi)

Pemkot Tasik Borong Jas Hujan

Pengaduan ke Kejari 
Bisa Lewat Sipelem

CIAMIS - Untuk memudahkan pelayanan 
informasi yang cepat untuk masyarakat, 
Kejaksaan Negeri (kejari) Ciamis 
meluncurkan program Sipelem (Sistem 
Informasi Pelayanan Cepat Masyarakat).

Pelayanan informasi itu khususnya diperlukan 
antara komunikasi masyarakat dengan Seksi 
Intelijen sebagai operator dari program tersebut.

“Sipelem salah satu program sistem intelijen 
Kejaksaan Negeri Ciamis dalam mewujudkan 
WBK-WBBM serta merupakan wadah tiap-tiap 
bidang yang ada di Kejaksaan Ciamis,” ujar kepala 
Kejari Ciamis, Sri Respatini, Rabu (11/03).

Dengan Sipelem ini lanjut Sri, 
masyarakat bisa berkoordinasi langsung 
dengan pihak kejaksaan dengan tujuan 
pengaduan tentang persoalan hukum.

“ Bila masyarakat akan konsultasi terkait hukum 
ataupun pengaduan-pengaduan bisa langsung 
menggunakan Sipelem, bila memang jauh 
untuk datang ke kantor kejaksaan,” ucapnya.

Sri menambahkan, masyarakat tidak 
perlu khawatir bila menggunakan Sipelem, 
karena Sipelem bisa dipertanggung 
jawabkan dengan baik. Semua pengaduan 
dan akses akan dijaga kerahasiaannya.

“ Kita telah bekerjasama dengan berbagai 
pihak, jadi masyarakan aman identitasnya 
dan kita lindungi. Pengaduan atau konsultasi 
akan langsung ditangani oleh tiap-tiap 
bidang di kejaksaan,” jelasnya.(mg2)

CIAMIS - Hujan deras yang 
melanda Desa Situmandala, 
Kecamatan Rancah, Kabupaten 
Ciamis, Rabu (11/03) 
mengakibatkan tanah menjadi 
labil. Akibatnya terjadi longsor 
dan menimpa rumah salah satu 
warga di Dusun Bunihilir.

Tebing setinggi 15 meter yang 
longsor di Dusun Bunihilir itu 
membuat kaget korban yang 
pada saat kejadian tengah 
berada di dalam rumah.

” Hujan yang deras 
mengakibatkan tebing seringgi 
15 meter longsor dan menimpa 
rumah milik warga,” ujar kepala 
Desa Situmandala, Dadang, 
Rabu (11/03).

Beruntung kata Kades, dalam 
kejadian tersebut tidak ada 
korban jiwa, hanya saja pemilik 
rumah mengalami kepanikan 
dan syok dengan terjadinya 
longsor yang menimpa 
rumahnya.

” Dalam kejadian tersebut, 
tidak ada korban jiwa hanya saja 
kerugian diperkirakan sebesar 
Rp 35 jutaan,” ucapnya.

Ia menambahkan, longsor 
yang menimpa rumah warga 
mengakibatkan jebol di bagian 
belakang dan depan. Sebagian 
peralatan rumah tangga juga 
ikut tertimbun material tanah 
longsor.

” Kerusakan hanya bagian 
dinding belakang dan depan 
jebol karena longsor dan 
alat-alat rumah tangga yang 

tertimbun material tanah,” 
ucapnya.

Sementara itu pemilik 
rumah, Dudung Fitriana (27) 
mengaku ketakutan akibat 
insiden tersebut. ”Untuk 
sementara kita pindah dulu 
ke rumah kerabat karena 
takut adanya longsor susulan 
di musim hujan saat ini, 
alhamdulilah tidak ada 
korban jiwa,” jelasnya. 
(mg2)

Rumah Dudung Rusak 
Ditimpa Longsor

RUSAK: 
Rumah warga 
di Kabupaten 
Ciamis 
mengalami 
kerusakan 
akibat ditimpa 
material 
longsor.

Peredaran Upal di 
Pasar Masih Tinggi

GARUT - Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan 
Jawa Barat menyebut bahwa transaksi uang 
palsu (upal) di pasar tradisional cukup tinggi 
dibanding tempat lainnya. Saat ini sendiri 
seiring kemajuan teknologi, uang palsu yang 
beredar semakin identik dengan uang asli.

Tri Septiadi, Plt Penyelia Perkasan Kantor 
Perwakilan BI Jawa Barat menyebut, 
bahwa saat ini pihaknya mendorong para 
pedagang pasar tradisional untuk melakukan 
transaksi non tunai saat berjualan. 

”Hal tersebut kita lakukan untuk meminimalisasi 
peredaran uang palsu di kalangan pedagang 
yang bisa merugikan,” ujarnya saat ditemui 
di Pasar Ciawitali, Kecamatan Tarogong 
Kidul, Kabupaten Garut, Rabu (11/03).

Saat ini sendiri, dikatakan Tri, para pedagang 
bisa menggunakan jasa keuangan apapun untuk 
bisa melakukan transaksi non tunai dan bisa 
menerima pembayaran dari jasa keuangan 
manapun. Dengan begitu, para pedagang tinggal 
menyiapkan atau memperlihatkan QRcode 
untuk media pembayaran para pembeli. 

”Bank Indonesia saat ini sudah menstandarkan 
kode QR standar pembayaran nasional dengan 
QRIS (Quick Response Code Indonesian 
Standard) Pedagang yang punya nomor 
rekening juga bisa meminta QRcode ke 
pihak bank dan menjadi media pembayaran 
pembeli. Jadinya nanti terintegrasi,” katanya.

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa 
transaksi tunai tetap akan terjadi sehingga para 
pedagang harus semakin teliti saat menerima 
uang karena ancaman uang palsu akan 
terus terjadi. Meski semakin identik antara 
uang asli dengan yang palsu, ia memastikan 
tetap akan ada perbedaan meski sedikit.

Melihat hal tersebut, pihaknya juga terus 
melakukan sosialisasi hal tersebut kepada para 
pedagang, khususnya di pasar tradisional.

”Namun memang idealnya para pedagang 
ini bertransaksi non tunai, karena selain bisa 
meminimalisasi transaksi menggunakan 
uang palsu, ini juga bisa lebih aman karena 
uangnya langsung masuk akun atau rekening 
sehingga lebih aman saat terjadi sesuatu 
hal yang tidak diinginkan, seperti kejahatan 
atau ancaman lainnya,” tutupnya. (igo)

MENUNJUKKAN: Petugas BI kantor perwakilan Jabar 
menunjukkan QRcode sebagai pembayaran virtual.

BORONG: Pemerintah Kota Tasik melalui Dinas Kesehatan memborong 100 jas hujan untuk menangani penyakit corona atau alat pengaman diri (APD) 
dari virus corona. Jas hujan ini terpaksa digunakan karena stok APD terbatas. Walaupun secara SOP sebetulnya jas hujan tidak boleh digunakan.
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LEGISLATIF

DPRD Minta Peranan Orangtua 
Soal Kecanduan Pada Internet

BANDUNG- Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat 
Achmad Ruyat menyikapi fenomena di era teknologi 
soal maraknya generasi milenial yang mengidap “ke-
canduan internet”.

Wakil rakyat itu 
mendukung perlindung-
an dan menghubungkan 
orang tua untuk menghi-
dari pengaruh negatif 
adiksi internet.

Ia menyebut, adiksi 
internet yang dihadiri 
oleh para generasi saat 
ini sedang menunggu 
pada tingkat konsentrasi 
belajar.

“Di sinilah pentingnya 
kerja sama bagaimana 
pola hubungan orang tua 
dengan anak dibangun 
dengan sabaik-didukung. 
Tapi disisi lain generasi 
terbaru ini harus 
diperbarui, tetapi mereka 
juga harus belajar tentang pendidikan,” kata Achmad 
Ruyat, di Gedung DPRD Jabar, belum lama ini.

Terkait dengan fenomena maraknya kasus adiksi 
internet pada generasi milenial di Jawa Barat, Ia 
mengungkapkan, bahwa pihaknya tengah melaku-
kan diskusi dengan pemangku kepentingan terkait 
untuk melakukan upaya penanggulangan.

“Perlu adanya kerjasama antara kurikulum 
sekolah, kerjasama orang tua di rumah dan terutama 
pola hubungan orang tua dengan anak-anak yang 
berpasangan dengan orang tua, orang tua yang 
menghasilkan teman, tempat curhat, jangan sampai 
anak-anak menyendiri atau menyepi dengan 
gadgetnya,” pungkasnya. (bbs/drx)

Usung Perubahan Rezim 
Dalam Pesta Demokrasi

BANDUNG- Jelang Pilkada 
Bandung 2020, Partai NasDem 
menyatakan siap untuk ber-
hadapan dengan politik di-
nasti jika memang Partai 
Golkar mengusung serta me-
nyiapkan kader dinastinya.

Anggota Komisi C DPRD 
Kabupaten Bandung dari 
Fraksi Partai Nasdem, Toni 
Permana menegaskan, pi-
haknya berusaha untuk me-
lawan politik dinasti di Kabu-
paten Bandung. Meski demi-
kian, program pembangunan 
pun harus terus ditingkatkan.  

“Ini dalam upaya perubahan 
rezim. Melawan politik dinas-
ti penting dilakukan untuk 
proses demokrasi yang lebih 
baik,” kata Toni di Soreang, 

kemarin (11/3).
Toni mengungkapkan, apa-

bila Partai Golkar tidak 
mengusung politik dinasti, 
maka sangat memungkinkan 
untuk bergabung dan menjalin 
koalisi dengan partai lainnya. 

Menurutnya, kondisi politik 
di Kabupaten Bandung masih 
adanya upaya politik dinasti. 
Untuk melawan politik dinas-
ti itu, katanya, pada jelang 
Pilkada Bandung mendatang, 
Partai Nasdem berusaha un-
tuk mengusung salah satu 
Calon Wakil Bupati Bandung. 

“Kita menargetkan calon 
Wakil Bupati Bandung, kare-
na kita (Nasdem) di DPRD 
Kabupaten Bandung hanya 
memiliki lima kursi. Apalagi 
Nasdem merupakan partai 
baru. Kita berusaha untuk 
koalisi dengan partai lain yang 
lebih besar dalam mengha-

dapi Pilkada Kabupaten Ban-
dung tersebut,” terangnya.

Sejauh ini, sebut dia, baru 
ada lima bakal calon Wakil 
Bupati Bandung yang men-
daftar ke Partai Nasdem, di 
antaranya Syahrul Gunawan 
dari kalangan artis. 

Toni menambahkan, secara 
regulasi tak ada yang melarang 
calon Wakil Bupati Bandung 
dari luar Kabupaten Bandung, 
sehingga Partai NasDem akan 
tetap mengusung calon di 
antaranya asal luar Kabupaten 
Bandung tersebut. 

“Calon kita diarahkan untuk 
turun ke lapangan. Salah sa-
tunya untuk kepentingan 
supaya memahami kondisi 
lapangan dan masyarakat yang 
ada,” kata Toni.

Toni menjelaskan, meski 
dalam pelaksanaan penjaring-
an bakal calon wakil Bupati 

Bandung dari Partai Nasdem 
itu, ada lima calon. Tetapi, 
apabila melihat keseriusan 
dan melakukan proses komu-
nikasi dengan masyarakat di 
lapangan hanya bakal calon 
Wakil Bupati Bandung Syah-
rul Gunawan. 

“Kita masih menunggu ke-
putusan dari DPP Partai Nas-
dem untuk mendapatkan 
rekomendasi dari kelima 
bakal calon tersebut. Namun, 
kita hanya menargetkan calon 
untuk posisi Wakil Bupati 
Bandung,” jelasnya.

Toni pun mengatakan, dalam 
proses politik di lapangan, 
Partai Nasdem terus menjalin 
komunikasi dengan hampir 
semua partai politik di Kabu-
paten Bandung. Namun sam-
pai saat ini pilihan dengan 
partai siapa hingga hari ini 
belum ditentukan. Bahkan 

Partai Nasdem sempat melaku-
kan komunikasi dengan PKB, 
PKS, PAN, Partai Demokrat, 
termasuk dengan PDI Perju-
angan. 

Ia melihat ada tiga kekuatan 
yang memungkinkan untuk 
mengusung pasangan bakal 
calon Bupati dan wakil Bu-
pati Bandung tersebut. Keti-
ga kekuatan itu, yakni poros 
Partai Golkar, PKS dan PDI 
Perjuangan. 

Tetapi tidak menutup kemu-
ngkinan hal itu akan mengalami 
perubahan konstelasi politik, 
baik di tengah proses perjalanan 
maupun pada akhir proses jelang 
Pilkada Bandung. “Kita cenderung 
pilihan pada poros PDI Perju-
angan dan PKS. Kita ada kek-
hawatiran, jika Golkar masih 
mengusung politik dinasti, kecil 
kemungkinan untuk bisa ber-
gabung,” tandasnya. (yul/drx)

NasDem Siap Lawan Politik Dinasti

ISTIMEWA

DAFTAR CALON: Sahrul Gunawan menjadi salah satu orang dari kalangan artis yang mendaftar ke Partai NasDem untuk mengikuti Pilkada Kabupaten Bandung 2020.

BANDUNG- Anggota DPRD 
Provinsi Jawa Barat Abdul 
Hadi Wijaya menyoroti piutang 
BPJS (Badan Penyelenggara-
an Jaminan Sosial) Kesehatan 
terhadap rumah sakit negeri 
dan swasta di Jawa Barat.

“Sebagai wakil rakyat Jawa 
Barat, termasuk juga rumah 
sakit yang ada di Jabar. Kami 
pada bulan Januari punya ang-
ka bahwa ada tunggakan BPJS 
total Rp 1,5 triliun kepada rumah 
sakit baik negeri maupun swas-
ta,” kata Abdul Hadi kepada 
Jabar Ekspres, Rabu (11/3).

Wakil Ketua Komisi V itu 
mengatakan bahwa penung-
gakan itu sudah terjadi dari 5 
sampai 7 bulan terakhir. Kare-
na menurut dia, dengan adanya 
tunggakan yang tidak terbay-
arkan dan menyulitkan rumah 
sakit-rumah sakit tersebut.

Kendati demikian, Wakil 
Ketua Fraksi PKS itu pun ke-
pada pihak BPJS untuk sege-
ra membayar tunggakannya 
terhadap rumah sakit tersebut.

“Kami mendesak memohon-
kan dengan sangat-sangat 
serius serta mendorong agar 

BPJS dengan uang yang sudah 
kelebihan kemarin selama 3 
bulan segera menggangarkan 
pengurangannya untuk pel-
unasannya,” tegasnya.

Disinggung mengenai kepu-
tusan Mahkamah Agung (MA) 
yang membatalkan kenaikan 
tarif iuran BPJS, menurutnya, 
merupakan keputusan yang 
sangat pro rakyat.

“Sebagai partai yang sejak 
awal menyampaikan pembe-
laan terhadap rakyat agar tidak 
sampai iuran BPJS ini tidak 
dinaikan, kami bersyukur 

bahwa ternyata MA dengan 
kekuasaan Yudikatif yang di-
milikinya bisa menyerap as-
piratif terhadap hal yang se-
lama ini menjadi permasalah 
masyarakat dengan mener-
bitkan keputusan yang pem-
batalan Perpres yang mena-
ikan biaya BPJS itu,” ucapnya.

Menurutnya, terkait perma-
salahan yang ada dari 3 bulan 
kemarin Januari, Febuari dan 
Maret yang sudah ada pem-
bayaran lebih, menurutnya 
saat mengonfirmasikan ke-
pada BPJS Jabar secara sistem 

tidak ada pengembalian dari 
BPJS melalui rekening yang 
sudah disetor.

“Namun yang ada kita harus 
membuat peraturan supaya 
bagaimana ada pembebasan 
pengurangan yang setara yang 
sudah dibayar secara berle-
bihan (3 bulan itu). Jadi mi-
salkan 3 bulan sudah pernah 
2 kali lipat apakah gratis 3 
bulan april mei juni apakah 
mau disusun diskon 50 persen, 
silahkan iti dibuat oleh ke-
menterian teknis yang terkait,” 
pungkasnya. (mg1/drx)

BANDUNG- Wakil Gubernur 
Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum 
mendorong keterwakilan pe-
rempuan 30 persen di parle-
men semua tingkatan. Pasa-
lanya, hingga saat ini keter-
wakilan perempuan di DPRD 
provinsi baru diangka 20 
persen, sedangkan kabupaten/
kota 19 persen. 

Hal itu diungkapkan Kang 
Uu - sapaan akrabnya- saat 
membuka Workshop Perce-
patan Pencapaian Keterwa-
kilan Perempuan 30 Persen 
melalui Affirmative Action di 
Hotel Harris, Kota Bandung, 
Rabu (11/3).

Workshop dihadiri Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak RI Bintang 
Puspa Yoga, Deputi Bidang 
Kesehatan Gender Kemente-
rian PPPA RI Agustina Erni, 
Kepala Dinas DP3AKB Prov-
insi Jawa Barat Poppy Sophia 
Bakur, DPD Kaukus Perempu-
an  Politik Indonesia Jawa Ba-
rat Ratna Ningsih, serta 19 Ketua 

DPD KPPI seluruh Indonesia 
dan 27 ketua DPC kabupaten/
kota di Jawa Barat.

Menurut Kang Uu, workshop 
ini adalah bentuk dorongan 
bagi kaum perempuan untuk 
lebih berani berkiprah di dunia 
politik. Tidak dipungkiri sepak 
terjang perempuan di dunia 
politik masih banyak hambatan 
mulai dari psikologi keluarga 
hingga dukungan partai. 

“Kalau masuk pada wilayah 
politik harus siap bersaing, 
siap bertanding dan siap ber-
lari dengan internal dan ek-
sternal partai,” ujarnya.

Uu mengapresiasi makin 
banyak perempuan yang mau 
terjun ke dunia politik dan 
tidak sedikit pula duduk di 
parlemen. “Tapi yang dikhawa-
tirkan oleh kami, masih ada 
perempuan yang belum siap 
berkorban perasaan demi 
sebuah perjuangan,” katanya.

Uu optimistis, keterwakilan 
perempuan di parlemen akan 
semakin meningkat seiring 

kesadaran dan banyak perem-
puan berlatar belakang pendi-
dikan tinggi yang terjun ke 
dunia politik. “Masyarakat Jawa 
Barat adalah masyarakat yang 
ingin maju, termasuk kemaju-
an kaum perempuan,” tuturnya.

Pemda Provinsi Jawa Barat, 
kata Kang Uu, memiliki ba-
nyak program pemberdayaan 
perempuan. Salah satunya 
adalah Sekoper Cinta (Seko-
lah Perempuan Capai Impian 
dan Cita- Cita) yang telah 
lama berjalan. Dalam Sekoper 
Cinta, perempuan diberikan 
pendidikan sesuai keilmuan 
dan keyakinan masing-masing.

“Yang keduanya kehadiran 
Dekranasda dan  PKK. Bera-
pa juta, berapa miliar uang 
yang digelontorkan untuk PKK 
dari provinsi dan kabupaten 
kota. Dan juga dalam bidang 
ekonomi diberikan Kredit 
Mesra, salah satu bentuk per-
hatian pemerintah terhadap 
ekonomi perempuan,” jelas 
Kang Uu.(mg1/drx)

BANDUNG- Sebanyak 31 
Desa Anti Politik Uang akan 
didirikan menghadapi pers-
iapan tahapan Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) 2020. 
Program tersebut diinisiasi 
oleh Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu) Kabupaten Bandung. 

Pembentukan Desa Anti Po-
litik Uang ini dilakukan sebagai 
upaya mempersempit ruak 
gerak aksi politik uang dan 
mencegah adanya politik tran-
saksional saat tahapan Pilkada 
di Kabupaten Bandung nanti.  

Koordinator Divisi Pengawa-
san pada Bawaslu Kabupaten 
Bandung, Hedi Ardia menga-
takan, kepala desa dinilai se-
bagai salah satu aktor politik 
yang mempunyai peranan 
penting dalam memutus poli-
tik transaksional saat pemilu.  

“Desa Anti Politik Uang ini 
merupakan pilot project bagi 
wilayah-wilayah lainnya. Pa-
ra kepala desa yang dipilih 
untuk bergabung dalam pro-
gram ini merupakan rekom-
endasi yang disampaikan oleh 
Panwaslu Kecamatan yang 
tersebar di 31 Kecamatan,” 
ujar Hedi seusai acara Sosia-
lisasi dan Pembentukan 31 
Desa Antipolitik Uang di Ho-
tel Sutan Raja, Soreang, Kab. 
Bandung, Rabu (11/3). 

Desa Anti Politik Uang ini 
terbentuk setelah 31 kepala 
desa dan perwakilannya men-
deklarasikan sikap untuk ber-
komitmen menolak segala 
bentuk money politic di wilay-
ahnya masing-masing. Kemu-
dian dilanjutkan dengan pe-
nandatangan deklarasi oleh 
seluruh kepala desa dan per-
wakilannya. “Setelah mereka 
menyatakan sikapnya juga 

Bawaslu Bentuk 31 Desa Anti Politik Uang

kami langsung sampaikan 
mengenai landasan filosofis, 
yuridis dan sosiologis dengan 
langsung memberikan sosia-
lisasi saat itu juga mengenai 
bahaya politik uang yang bisa 
merusak bangungan demo-
krasi bagi kepala desa,” katanya. 

Keberadaan Desa Anti Politik 
Uang ini selanjutnya diharap-
kan bisa memberikan pence-
rahan kepada masyarakat 
mengenai bahaya politik uang 
yang bisa diancam pidana.  

Dalam ketentuan pasal 187A 
Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2016 dinyatakan setiap 
orang yang dengan sengaja 
melakukan perbuatan melawan 
hukum menjanjikan atau mem-
berikan uang atau materi lain-
nya sebagai imbalan kepada 
warga negara Indonesia baik 
secara langsung ataupun tidak 
langsung untuk memengaruhi 
pemilih agar tidak mengguna-
kan hak pilih, menggunakan 
hak pilih dengan cara tertentu 
sehingga suara menjadi tidak 
sah, memilih calon tertentu, 
atau tidak memilih calon ter-
tentu akan dipidana dengan 

pidana penjara. 
“Sanksinya paling singkat 

hukuman penjara selama 36 
bulan dan paling lama 72 bu-
lan dan denda paling sedikit 
Rp 200 ribu dan paling bany-
ak Rp 1 milliar,” ungkapnya.  

Pidana yang sama, lanjut He-
di, diberikan kepada pemilih 
yang dengan sengaja melaku-
kan perbuatan melawan hukum 
dengan menerima pemberian 
atau janji seperti ketentuan 
pasal tersebut.  

“Melalui desa antipolitik uang 
diharapkan kepala desa bisa 
ikutnya mengingatkan warga-
nya bahwa terjadinya kecurang-
an dan pelanggaran Pemilu 
bisa diawasi dan dicegah den-
gan dilaporkan ke Bawaslu dan 
identitas pelapor bisa kami 
rahasiakan,” harapnya.  

Disamping secara yuridis 
memang melanggar, fakta 
sosiologis hasil penelitian yang 
dilakukan Edward Aspilnall 
dan Warb Berenschot, menurut 
Hedi, perlu dipahami bagai-
mana operasionalisasi para 
politisi memenangi pemilihan 
dengan mendistribusikan 

projek-projek berskala kecil, 
memberukan uang tunai atau 
barang kepada para pemilih. 

Mereka mendapatkan dana 
untuk membiayai kampanye 
mereka dengan memperju-
al-belikan kontrak, perizinan 
dan manfaat-manfaat lainnya 
dengan para pengusaha.  Me-
reka juga terlibat dalam per-
tarungan yang tak ada ujung-
nya dengan politisi saingan 
mereka dan dengan birokrat 
untuk merebut kendali atas 
sumber-sumber daya negara 
dalam rangka membiayai ke-
giatan politik mereka. Politi-
si Indonesia disebut-sebut 
lebih bergantung pada struk-
tur organisasi yang bersifat 
ad hoc dan personal, yang 
dikenal dengan sebutan “tim 
sukses” ketimbang partai.  

Hubungan yang terjalin bisa 
berbasis kekerabatan, perte-
manan, jaringan usaha, agama 
atau suku. Disamping itu, biro-
krat juga dianggap memegang 
kendali atas sumber daya ne-
gara dan merupakan aktor 
kunci dalam kampanye pemi-
lihan. (bbs/drx)

ISTIMEWA

LAWAN POLITIK UANG: Bawaslu Kabupaten Bandung menginisiasi pembentukan 31 Desa Anti Politik Uang jelang Pilkada Serentak.

ISTIMEWA

JADI SOROTAN: Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi 
Wijaya meminta pihak BPJS untuk melunasi tunggakan ke rumah sakit.

Dewan Jabar Soroti Tunggakan BPJS Rp 1,5 Triliun

HUMAS JABAR

HADIRI WORKSHOP: Kang Uu saat mengikuti Workshop Percepatan Pencapaian Keterwakilan Perempuan 30 Persen.

Keterwakilan Perempuan 
Masih di Bawah 30 Persen

ACHMAD RUYAT 
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat
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ISTIMEWA

GELARAN TAHUNAN: Penyelenggara peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) selalu menarik perhatian para wisatawan baik lokal mau pun manca negara.

ISTIMEWA

PERLU DEPO: Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) Kota 
Bandung terus menyosialisasikan pentingnya mengelola arsip.

ISTIMEWA

TERUS NAIK: Saat ini harga gula putih di pasar modern dan 
pasar tradisional masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

ILUSTRASI

BANDUNG – Gubernur Jawa 
Barat, Ridwan kamil meminta 
pihak panitia penyelenggara 
peringatan Konferensi Asia 
Afrika (KAA) ke-65 mengkalku-
lasikan dampak atau risiko yang 
akan terjadi dengan matang jika 
gelaran tersebut tetap dilaksana-
kan. Sebab, sejauh ini hampir 
semua negara telah banyak 
menunda atau membatalkan 
acara tempat berkumpulnya 
massa demi meminimalisasi 
penyebaran virus corona. Hal 
tersebut dikatakan Emil (sapaan 
untuk Ridwan Kamil) saat dite-
mui di Gedung Sate, Jalan Di-
ponegoro, Kota Bandung, belum 
lama ini.

”Saya pada dasarnya tidak ter-
lalu suka mendengar acara-
acara dibatalkan. Tapi harus 
diukur melalui kewaspadaan, 
apakah potensi terkait virus ini 
berhubungan langsung dengan 
acara, termasuk (peringatan 
konferensi) Asia Afrika,” kata Emil.

Emil Minta Panitia Pertimbangkan Peringatan KAA

BANDUNG – Kelangkaan 
gula putih di Kota Bandung 
diperkirakan akan masih 
tetap terjadi dengan jangka 
waktu yang belum diketahui. 
Hal itu terjadi karena kuota 
impor 2020 belum dicairkan 
oleh Pemerintah Pusat 
melalui Kementerian Per-
dagangan.

Saat ini harga gula putih 
di pasar modern dan pasar 
tradisional masih dikisaran 
Rp 16 ribu per kilogram (kg) 
dan dipastikan akan terus 

mengalami kenaikan terle-
bih saat menjelang Bulan 
Ramadan. 

Hingga sekarang harga 
gula putih sudah melebi-
hi  Harga Eceran Terting-
gi  (HET). Padahal jika 
mengacu pada Peraturan 
Kementerian Perdagangan 
Nomor 7 Tahun 2020, harga 
gula pasir tertinggi dikisaran 
Rp12 ribu per kilogram.

”Sampai sekarang kuota 
gula untuk di sini (Kota 
Bandung) saja belum jelas,” 

kata Kepala Dinas Perda-
gangan dan Perindustrian 
(Disdagin) Kota Bandung, 
Elly Wasliah saat ditemui di 
Horel El Royal, Jalan Mer-
deka, Bandung, (11/3).

Sebagai langkah konkret, 
Elly mengaku, pihaknya akan 
sesegera mungkin berkoor-
dinasi dengan Bulog. 

”Memang stok gula putih 
belum optimal. Kita sudah 
mengecek juga di pasar-
pasar tradisional dan modern 
ada juga yang pembeliannya 

dibatasi,” ucapnya. 
Elly mengungkapkan salah 

satu penyebab kelangkaan 
tersebut adalah proses 
pengadaan atau impor yang 
masih belum dibuka oleh 
pemerintah pusat. 

”Rencananya sekarang baru 
proses untuk impor, untuk 
sekarang stok gula putih 
masih yang 2019. Untuk ke-
bijakan impor ini ada di 
pemerintah pusat,” terangnya. 

Buntut kelangkaan itu, 
Elly mengaku pihaknya terus 

mendorong Diperindag Pro-
vinsi Jawa Barat untuk mem-
perhatikan Kota Bandung 
dengan melakukan Operasi 
Pasar bersama Bulog.

”Diharapkan upaya itu 
mengemabalikan pasokan 
normal. Kita ini Kota 
Bandung kota kuliner kalau 
setiap jelang Ramadan dan 
Lebaran itu banyak menya-
jikan kue. Kita berharap 
impor 2020 ini lebih cepat,” 
bebernya. 

BANDUNG – Guna mewu-
judkan Metropolitan 
Bandung, Wali  Kota 
Bandung, Oded M. Danial 
menyatakan pembangunan 
kota bakal mengarah in-
tegrasi bersama kota ka-
bupaten di sekitarnya.

”Dari sisi kebijakan saya 
berharap sekarang ini su-
dah tidak lagi parsial ha-
nya untuk Kota Bandung, 
tapi bagaimana harus 
membangun Kota Bandung 
dengan konsep terinte-
grasi untuk Metropolitan 
Bandung Raya, ini yang 
harus dilakukan ke depan,” 
kata wali kota saat Mu-
syawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musren-
bang) Rencana Kerja Pe-
merintah Daerah (RKPD) 
2021 di El Royale Hotel, 
Jalan Merdeka, Bandung, 
Rabu (11/3).

Oded memaparkan, arah 
pembangunan terinte-
grasi ini menjadi konsep 
rancangannya selama 
menjabat periode 2018-
2023. Sehingga sejak men-
jabat, dia langsung ber-
koordinasi dengan Kemen-
t e r i a n  Pe re n c a n a a n 
Pembangunan Nasional 
(PPN)/Badan Perenca-
naan Pembangunan Na-
sional (Bappenas).

Pembangunan Bandung Butuh Sokongan Dana Hingga Rp 42,4 T

Impor Gula Putih Diperkirakan Bakal Terlambat Hingga Akhir Maret

Dispusip Lakukan Pengawasan 
Kearsipan Ditiap OPD

BANDUNG – Dinas Perpustakaan dan Arsip 
(Dispusip) Kota Bandung terus menyosialisasikan 
pentingnya mengelola kearsipan dengan pembi-
naan. Karena arsip-arsip tersebut, seperti arsip 
dinamis dan statistik sangat diperlukan baik untuk 
pembuktian mau pun hari-hari di kantor.

Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan Dispusip 
Kota Bandung, Endrawati Padmadisastra mengata-
kan, selain pembinaan, pihaknya pun telah melaku-
kan pengawasan kearsipan ke Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) dan Kewilayahan di Kota Bandung.

”Jadi arsip ini terbagi dua, arsip dinamis dan 
statistik. Arsip dinamis terbagi lagi menjadi tiga arsip 
aktif, inaktif, dan arsip vital yang memang harus 
dilestarikan,” katanya saat Bandung Menjawab di 
Ruang Media Balai Kota Bandung, Selasa (10/3).

Sementara arsip statistik, arsip yang memuat 
sejarah-sejarah untuk dilestarikan yang bisa didistri-
busikan. Karena hal tersebutlah peran Dispusip yang 
sangat penting untuk disetujui hal-hal tersebut.

”Dengan pengawasan kearsipan ini, ada empat 
pilar yang menunjang kita untuk pembinaan, yaitu 
tata naskah dinas, klasifikasi arsif, jadwal retensi 
arsip, dan sistem klasifikasi keamanan akses arsip,” 
ucap Endrawati.

Menurutnya, setiap OPD di Kota Bandung dalam 
pelaksanaan kearsipan ini juga memiliki tanggung 
jawab organisasi dalam hal pengamanan arsip, 
setiap dokumen harus diarsipkan agar mudah dicari.

”Jangan sampai terjadi pada 2016, arsip di depo 
arsip Wastukencana ini disimpan di dus dan kotak, 
ada juga yang diikat, jadi arsipasi harus mengklasifi-
kasi dan memilah arsip-arsip tersebut,” katanya.

PEMERINTAHAN
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Sebagai Saksi 
Kasus Suap Pengadaan 
Lahan RTH 
BANDUNG – Penyidik Ko-

misi Pemberantasan Korup-
si (KPK) memeriksa mantan 
Kepala Dinas Tata Ruang dan 
Cipta Karya (Distarcip) Kota 
Bandung, Juniarso Ridwan 
terkait kasus dugaan suap 
pengadaan tanah ruang ter-
buka hijau (RTH) di Pemkot 
Bandung tahun 2012 dan 2013. 

Juniarso diperiksa dalam ka-
pasitasnya sebagai Kepala 
Dinas tahun 2008-2011.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bi-
cara Penindakan KPK Ali Fikri 
mengatakan, yang bersangku-
tan dimintai keterangan sebagai 
saksi untuk tersangka Herry 
Nurhayat (HN), mantan Ke-
pala Dinas Pengelolaan Keu-
angan dan Aset Daerah (DPKAD) 
Pemkot Bandung.

“Juniarso Ridwan, Kepala Di-
nas Tata Ruang dan Cipta Karya 
Pemkot Bandung tahun 2008 
sampai dengan 2011 diperiksa 

sebagai saksi untuk tersangka 
HN,” kata Ali, Rabu (11/3).

Selain Juniarto yang kini 
menjadi anggota DPRD Kota 
Bandung, penyidik turut 
menggali keterangan dari 
saksi lainnya, seorang ibu 
rumah tangga bernama Elly 
Harimurtini bagi tersangka 
Dadang Suganda, makelar 
tanah dalam kasus yang meru-
gikan negara mencapai Rp 
69 miliar itu.

Mantan 
Kadistarcip 
Diperiksa KPK
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Dalam kasus ini, selain 
Herry dan Dadang, KPK me-
netapkan dua anggota DPRD 
Kota Bandung periode 2009-
2014 sebagai tersangka. Me-
reka adalah Tomtom Dabbul 
Qomar (TDQ) dan Kadar 
Slamet (KS).

Pengadaan RTH tersebut 
sebenarnya berangkat dari 
rencana pembangunan jang-
ka menengah di Kota Bandung. 

RTH diusulkan dibangun 
dalam rangka menghadapi 

ancaman masalah keterse-
diaan air dan penurunan 
kualitas air di Kota Bandung, 
sehingga diperlukan penga-
daan tanah untuk merealisa-
sikan RTH tersebut.

”Namun, pengadaan tanah 
untuk kepentingan masyara-
kat Bandung itu justru diko-
rupsi hampir setengahnya dan 
uang puluhan miliar menga-
lir pada banyak pihak. Pem-
belian tanah pada sejumlah 
pemilik tanah atau ahli waris 
pun dilakukan dengan nilai 
lebih rendah dari Nilai Jual 
Objek Pajak (NJOP) setempat,” 

jelasnya.
Akibatnya, negara pun di-

rugikan cukup besar, yaitu 
sekitar Rp 69 miliar atau 60 
persen dari nilai anggaran 
yang direalisasikan sangat 
merugikan keuangan daerah. 

”Praktik korupsi makelar 
tanah ini juga merugikan ma-
syarakat pemilik tanah yang 
tahanya dibeli bahkan lebih 
murah dari NJOP,” terangnya.

Konstruksi perkara dalam 
kasus ini adalah pada tahun 
2011, Dada Rosada selaku 
Wali Kota Bandung saat itu 
menetapkan lokasi penga-

daan RTH untuk tahun 2012 
sebesar Rp 15 miliar dengan 
luas 10.000 meter persegi.

Setelah rapat pembahasan 
dengan Badan Anggaran 
DPRD Kota Bandung, di-
duga ada anggota DPRD 
meminta penambahan ang-
garan dengan alasan ada 
penambahan lokasi untuk 
pengadaan RTH. Besar 
penambahan anggarannya 
dari yang semula Rp 15 mi-
liar menjadi Rp 57,21 miliar 
untuk Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) 
murni tahun 2012.(bbs/ziz)

Peringatan KAA ke-65 sen-
diri akan digelar pada 17-19 
April 2020. Rencananya aca-
ra tersebut akan menghadir-
kan rangkaian karnaval yang 
targetnya dihadiri oleh pulu-
han ribu pengunjung.

Dia mengatakan, apabila ri-
siko acara tersebut telah diper-
hitungkan, maka penyeleng-
garaan peringatan KAA tidak 
dinilai sebagai masalah. Teru-
tama apabila tamu luar negeri 
yang hadir bukan dari daftar 

negara yang perlu perhatian 
khusus terkait corona. 

”Nanti diukur aja sama pa-
nitianya. Kalau ada keilmiahan 
yang bisa mengukur (resiko) 
itu, tidak masalah. Negara yang 
diundang nya juga bukan yang 
ada dalam list,” terangnya. 

Dijelaskannya, sejumlah agen-
danya di luar negeri terpaksa 
dibatalkan dengan alasan kese-
lamatan. Sehingga, dia memin-
ta agar seluruh pihak memberi 
pemakluman apabila terdapat 
acara-acara yang sewaktu-wak-
tu dibatalkan atau ditunda. 

”Saya juga mengalami ba-

nyak penundaan, contohnya 
kumpulan pengusaha Taiwan 
tadinya mau ke Indonesia 
Maret ini, diundur ke Sep-
tember. Saya dapat penghar-
gaan di Arab Saudi akhir 
Maret tapi ditunda sampai 
waktu yang tidak ditentukan. 
Penundaan ini harus kita 
maklumi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata 
(Disbudpar) Kota Bandung 
Dewi Kaniasari mengatakan, 
pihaknya akan terus mengu-
payakan perhelatan KAA ke-
65 berjalan meriah meskipun 

kemungkinan tidak dihadiri 
oleh perwakilan negara. 

Saat ini pihaknya masih menung-
gu konfirmasi terkait kedatangan 
para duta besar negara peserta 
KAA yang ada di Indonesia. 

”Kita masih menunggu kon-
firmasi Kemenlu (Kementrian 
Luar Negeri) karena yang ko-
ordinasi dengan dubes-dubes 
kan mereka,” ungkapnya. 

”Sekarang fokus kita adalah 
untuk menarik wisatawan 
domestik. Targetnya bisa lebih 
dari 40.000 pengunjung di AFF 
(Asia Africa Festival),” pung-
kasnya.(bbs/ziz) 

Sebelumnya Pemerintah 
pusat akan mendatangkan 
impor gula putih dari Negara 
India sebanyak 438 ribu ton, 
rencananya Kota Bandung 
mendapat 30 persen dari jum-
lah tersebut.

”Sementara kebutuhan se-
hari di Kota Bandung sekitar 
7.200 ton per bulan,” tandas-
nya. 

Sementara itu Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat melalui 

Dinas Perindustrian dan Per-
dagangan tengah berupaya 
menjaga ketersediaan gula 
pasir. 

”Akibat wabah virus corona 
berdampak pada merosotnya 
jumlah persediaan gula di 
tingkat Nasional maupun 
Jawa Barat. Persediaan gula 
pasir di Jawa Barat masih ada 
walaupun memang menga-
lami pengurangan,” ucap 
Kepala Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Provinsi 
Jawa Barat, Mohamad Arifin 
Soedjayana.

Arifin mengaku, pihaknya 
telah berkoordinasi dan 
menggelar rapat dengan 
Kementerian Perdagangan 
RI untuk menangani peni-
pisan persediaan gula pasir 
tersebut.

”Dari hasil kita komuni-
kasi dengan kementerian, 
izin impor sudah dibuka dan 
dilaksanakan. Hanya saja, 
paling akhir Maret barang 
gula pasir itu baru teridist-
ribusi, untuk yang impor 
baru ini,” pungkasnya.(mg1/
mg2/ziz).

Sementara itu, Kepala Sek-
si Pelestarian dan Pemeliha-
raan Kearsipan, Dini Dianti 
mengatakan, siklus arsip itu 
dimulai dari kompetisi ar-
sip. Menggunakan ASN pun 
membuat arsip.

”Arsip itu juga ada umurnya, 
ada yang masih digunakan 
arsip itu aktif. Sementara itu 
sudah tidak aktif lagi yang 
dimusnahkan dan ada yang 
dipindahkan ke depo arsip 
yang sifatnya punya nilai se-
jarah tentang organisasi atau 
pembangunan di Kota 
Bandung,” katanya.

Dispusip yang beberapa 
waktu lalu mendapat predikat 
memuaskan dari Lembaga 
Arsip Nasional Republik In-
donesia (ANRI) berharap 
bisa meningkatkan nilainya 
pada tahun berikutnya.

Dalam hal pelestarian arsip, 
Dini mengungkapkan pihaknya 
juga harus bisa merestorasi 
arsip, yaitu dengan memper-
baiki arsip yang rusak dengan 
perbaikan seperti sobek ke-
mudian disambungkan kem-
bali.

”Jadi arsip Pemkot dan ma-
syarakat yang mengeluarkan 
bencana bisa dilakukan di lab 
di depo arsip, mudah-memin-
ta lab tersebut di Depo Arsip 

yang akan dibangun di Ge-
debage nanti,” jelasnya.

Pada kesempatan itu juga, 
Dini pun memaparkan ada 
teknik dalam pembuatan do-
kumen pribadi seperti akta 
dan kartu keluarga dengan 
cara Enkapsulasi yang mirip 
dengan proses laminating.

”Jika laminating itu dipa-
naskan, sedangkan enkapsu-
lasi tidak. Sebenarnya lami-
nating itu bisa merusak ar-
sipnya yang dibuka, enkap-
sulasi tidak karena yang di-
rekatkan hanya untuk me-
mudahkan bagian luarnya dan 
ujungnya digunting agar ada 
udara masuk,” pungkasnya.
(rls/ziz)

Ikhtiar ini pun telah mem-
buahkan hasil, yakni pada 20 
Januari 2020 lalu pembangu-
nan Bandung Metropolitan 
disepakati oleh Presiden RI, 
Joko Widodo sebagai Proyek 
Strategis Nasional (PSN). Hal 
ini menjadi sinyal positif kon-
sep pembangunan terinte-
grasi bakal terakselerasi 
dengan dukungan dari pe-
merintah pusat.

”Ini sesungguhnya sudah 
berjalan. Progresnya dimulai 
dari sejak saya dilantik. Se-
bulan kemudin saya men-
coba untuk berkomunikasi 
berkolaborasi dengan kemen-
terian PPN/Bappennas. Al-
hamdulillah progresnya ada 
MOU kemudian membuat tim 
dan kemarin 20 januari 2020 
sudah menjadi program stra-
tegis nasional membangun 
konsep Bandung Raya,” pa-
parnya.

Dia mengungkapkan konsep 
pembangunan terintegrasi ini 
meliputi banyak aspek yang 
sekaligus menjadi solusi un-
tuk beragam masalah sosial 

seperti perekonomian, kema-
cetan ataupun banjir. Sehing-
ga membutuhkan sokongan 
dana cukup besar agar bisa 
mewujudkan Metropolitan 
Bandung Raya.

”Sudah tandatangan Pak 
Jokowi di angka 42,4 triliun. 
Berbagai macam infrastruktur, 
perhubungan, ekonomi, dan 
termasuk penanganan banjir. 
Barusan saya kaget malah 
informasi dari Bappenas un-
tuk Bandung Raya dibutuh-
kannya di angka Rp102 triliun. 
Alhamdulillah dari Pak Jo-
kowi sudah ada,” jelasnya.

Dia memberikan gambaran, 
kebutuhan untuk membangun 
Metropolitan Bandung Raya 
diantaranya dukungan infra-
struktur transportasi yang 
memadai. Dimana dia sen-
diri saat ini tengah konsen 
merealisasikan pembangunan 
jembatan layang di sejumlah 
ruas jalan untuk memperlan-
car akses ke Kota Bandung.

Selain itu, dia terus mengu-
payakan, pembangunan trans-
portasi masal yang menghu-
bungkan dengan kota kabu-
paten di sekitar Bandung Raya 
agar terealisasi sesuai harapan. 

Hal ini juga sekaligus men-
jadi solusi untuk mengurangi 
beban masalah lalu lintas.

”Contohnya di Kota Bandung 
dalam waktu dekat akan di-
bangun lagi flyover di kopo, 
disebutkan tadi di angka Rp351 
miliar. Untuk yang terintegra-
sinya itu yang kita prioritaskan 
itu LRT dari Tegaluar ke 
Bandung itu termasuk PSN 
juga, belum lagi angkutan 
masal dari Kota Bandung ke 
Cimahi, ke KBB bahkan sam-
pai ke Sumedang,” terangnya.

Dia menegaskan, masalah 
transportasi ini menjadi salah 
satu fokus utama dalam 
pembangunan infrastruktur 
di Kota Bandung. Hal itu tidak 
terlepas dari wilayah Kota 
Bandung yang menjadi pusat 
kegiatan masyarakat di seki-
tar Bandung Raya.

”Dengan adanya pembangu-
nan terintegrasi metropolitan 
ini akan memudhakan mobi-
litas warga masyarakat yang 
masuk ke Bandung. Sekarang 
kan kita penduduk kalau ma-
lam hari 2,5 juta kalau siang 
hari dengan masuknya dari 
tetangga-tetangga kita hampir 
empat juta,” katanya.(mg2/ziz)
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Rumah Terpidana Korupsi Alkes RSUD Cibabat Disita 
Untuk Tutupi Uang 
Pengganti Senilai Rp 4,8 M

CIMAHI – Rumah milik 
terdakwa kasus Tindak Pi-
dana Korupsi (Tipikor) 
pengadaan Alat Kesehatan 
(Alkes) di Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) Ci-
babat tahun 2013, Herry 
Supriyatna disita Kejaksaan 
Negeri Cimahi (Kejari) Ci-
mahi.

Rumah milik terdakwa yang 
disita berada di Kompleks 
Aneka Bakti, RT 07 RW11, 
Kelurahan Leuwigajah, Ke-
camatan Cimahi Selatan, 
Kota Cimahi. Eksekusi penyi-
taan berdasarkan salinan 
putusan Mahkamah Agung 
(MA) Nomor 885 K/PID.
SUS/2018.

”Rumah kita sita untuk 
menutupi uang pengganti 
yang dibebankan sebesar 
Rp 4,8 miliar,” terang Ke-
pala Seksi Intelijen Kejari 
Cimahi, Andrie Dwi Subi-
anto saat ditemui di Kejari 
Cimahi, Jalan Sangkuriang, 
Kota Cimahi, Rabu (11/3).

Terdakwa Herry saat ini 
masih menjalani masa ta-
hanan di Rumah Tahanan 
Negara (Rutan) sejak 29 
Maret 2017. Perbuatannya 
melanggar Pasal 2 Ayat 1 
Undang-undang Tipikor, 
dengan total kerugian ne-
gara hingga Rp 4,8 miliar 
dari total anggaran Rp 20 

miliar dalam proyek peng-
adaan Alkes RSUD Cibabat 
Tahun 2013.

Selain menyita rumah ter-
kait kasus korupsi Alkes 
RSUD Cibabat, Kejari Cimahi 
juga menyita satu unit rumah 
milik Tatang Susanto alias 
Ko Cacang atas kasus Pi-
dana Umum (Pidum) pe-
malsuan faktur pajak.

Kejari Cimahi menyita satu 
unit rumah di Jalan Singo-
sari Estaten RT 04/27, Kelu-
rahan Melong, Kecamatan 
Cimahi Selatan, Kota Cimahi. 
Total kerugian negara yang 
dilakukan oleh terdakwa 
mencapai 12 miliar.

”Sebenarnya itu kerugian 
negaranya Rp 12 miliar, 
tapi karena tindak pidana 
perpajakan dendanya di-
kali dua, maka jadi Rp 24 
miliar,” sebut Andrie.

Penyitaan aset milik ter-
dakwa itu berdasarkan pu-
tusan Pengadilan Tinggi 
Bandung Nomor 12/PID.
SUS/2019/PT.BDG, sebagai 
konsekuensi Tatang yang 
telah melakukan perbuatan 
yang melanggar hukum.

Andrie mengungkapkan, 
setelah diputuskan bersalah 
dan menjalani hukuman, 
keduanya sama sekali belum 
melakukan penggantian atas 
kerugian negara. 

”Kedua kasus itu belum 
ada sama sekali uang peng-
ganti,” ucapnya.

Dikatakan Andri, jika me-

ISTIMEWA

SEGERA DILUNCURKAN: Pemkot Bandung terus mempercepat pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Pasar Kosambi, Jalan Jendral Ahmad Yani.

BANDUNG – Pemerintah 
Kota (Pemkot) Bandung terus 
mempercepat pembangunan 
Mal Pelayanan Publik (MPP) 
di Pasar Kosambi, Jalan Jendral 
Ahmad Yani. Upaya tersebut 
sebagai lanjutan dengan telah 
ditandatanganinya komitmen 
Pemkot Bandung membangun 
MPP oleh Wali Kota Bandung, 
Oded M. Danial di Kantor Ke-
menterian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Refor-
masi Birokrasi (Kemenpan RB) 
di Jakarta, Selasa (10/3) yang 
lalu.

Untuk melihat progres pem-
bangunan MPP, Wakil Wali 

Kota Bandung, Yana Mulyana 
pada hari yang sama menin-
jau lokasi pembangunan. 

”Kita tidak bikin kontruksi, 
hanya interior. Contoh lantai 
sudah disepakati menggu-
nakan granit 60 x 60 cm, 
lebih cepat karena sizenya 
besar. Juga beberapa seperti 
plafon kita cat,” ujarnya usai 
meninjau.

Yana memastikan, saat ini 
sudah terdaftar 33 instansi, 
baik internal dan vertikal yang 
akan membuka counter di 
MPP Kota Bandung. 

”Sementara yang sudah ter-
daftar sekitar 33 instansi, 

internal sama vertikal. Kita 
terus berproses, mudah-
mudahan di tahun ini ram-
pung, karena masih ada barang 
yang kita tunggu,” terangnya. 

Pembangunan MPP di Pas-
ar Kosambi ini, sedang 
menunggu kedatangan eska-
lator yang didatangkan dari 
Cina 

”Barang yang didatangkan 
dari Cina, yaitu eskalator. Itu 
mungkin belum terprediksi, 
terpenting biar saja proses ini 
berjalan,” ucapnya. 

Sebelumnya, Wali Kota Band-
ung, Oded M. Danial men-
gatakan, dengan adanya 

komitmen penandatanganan 
tersebut, Pemkot Bandung 
segera menyelesaikan pem-
bangunan MPP dalam waktu 
terdekat, yaitu pasar Kosam-
bi. Rencananya mulai berop-
erasi pada Mei mendatang.

”Insyaallah, untuk persiapan, 
Pemkot Bandung bersama 
Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (DPMTSP) siap mendiri-
kan dua MPP yaitu di pasar 
Kosambi yang beroperasi 
setelah Idulfitri, dan di wilayah 
Bandung Timur yaitu Lahan 
Hak Guna Pakai di Sumar-
recon Gedebage,” tuturnya. 

Menurutnya, Pemkot Bandung 
akan terus berusaha dengan 
dinas terkait melakukan studi 

komparasi ke berbagai kota. 
”Prinsipnya, kita harus mem-

berikan pelayanan umum 

terpusat terbaik kepada war-
ga Kota Bandung,” tegasnya.
(bbs/ziz)

Pemkot Kebut Pembangunan MPP di Pasar Kosambi

lihat rumah yang disita 
dari kedua kasus tersebut, 
kemungkinan tidak akan 

menutupi total kerugian 
negara. Namun untuk ke-
pastiannya, pihaknya akan 

melibatkan tim appraisal 
untuk menghitung total aset 
tersebut.

”Kita akan telusuri lagi, 
siapa tahu masih ada aset 
yang lain. Nanti pada akhir-

nya akan kita lelang dan 
masuk kas negara,” pung-
kasnya.(mg3/ziz)

ILUSTRASI

TUTUPI KERUGIAN: Petugas dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi memberi tanda jika rumah milik terdakwa kasus korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di RSUD Cibabat telah disita oleh negara.
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 KPKNL BANDUNG PT. CENTRAL ASIA BALAI LELANG  PT. BANK COMMONWEALTH

1. Samuel Surjadi Budianto, 1 (Satu) Unit Kios sesuai SHMASRS No. 376, Luas 15,30 m2, tercatat a.n. SAMUEL 
SURJADI BUDIANTO, terletak di Jalan Purnawarman No. 13 dan 15 Lantai LGF-18, Kel. Babakan Ciamis, Kec. 
Sumur Bandung, Kota Bandung, Wilayah: Cibeunying, setempat dikenal sebagai Bandung Electronic Centre I. 
(Nilai Limit Rp. 983.000.000,- / Jaminan Rp. 491.000.000,-)

2. Jani Rana, Sebidang tanah sesuai SHM No. 354, Luas  97 m2, berikut bangunan dan segala sesuatu diatasnya, 
tercatat a.n. JANI RANA terletak di Jl. Cisaranten Wetan III No. 14 RT. 03 RW. 05, Kel. Cisaranten Wetan, Kec. 
Cinambo, Kota Bandung. (Nilai Limit Rp. 485.540.000,- / Jaminan Rp. 242.000.000,-)

SYARAT DAN KETENTUAN LELANG :
1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik (e-mail) 

Aplikasi ALE yang diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id tata cara mengikuti lelang e-mail dapat dilihat 
pada alamat domain tersebut.

2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dengan merekam serta 
mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri.

3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan yang disetorkan sekaligus (bukan dicicil) dan sudah efektif diterima oleh 
KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang yang disetor 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.Jika penyetoran 
dilakukan melalui pemindahbukuan, maka nama pemilik rekening harus sama dengan nama peserta lelang

4.  Pemenang lelang akan diumumkan lewat e-mail masing-masing peserta. Pemenang lelang harus melunasi harga 
pembelian dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak melunasi 
maka dianggap Wanprestasi dan uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.

5. Semua obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya dan obyek dapat dilihat pada alamat diatas paling lambat 1 (satu) hari 
sebelum pelaksanaan lelang. Info: 081 3901 99000 / 081 852  7700                                                                                                                                                                                  

PENGUMUMAN LELANG KEDUA
PT. Bank Commonwealth dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung, akan 
melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996 dengan penawaran secara 
tertulis melalui surat elektronik (e-mail) tanpa kehadiran peserta lelang melalui jasa Pra Lelang PT. Central Asia Balai Lelang, 
terhadap barang jaminan debitur :

Jakarta, 12 Maret 2020

Batas Akhir Penawaran : Kamis, 26 Maret 2020; Pk. 10.00 WIB (Closed Bidding)
Tempat Lelang             : KPKNL Bandung, Gedung “N” , Gedung Keuangan Negara, Jl.  Asia Afrika No. 114, Bandung.
Penetapan Lelang          : setelah batas akhir penawaran

Berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4 Th.1996, PT. Bank Central Asia, Tbk akan melakukan Lelang 
Eksekusi Hak Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang 
melalui internet dengan metode penawaran tertutup (close bidding) dengan perantara Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung melalui jasa Pra Lelang PT. Balai 
Lelang Star terhadap debitur Mitra Octa Petra PT, berupa: 

1. Sebidang tanah seluas 266 m2 berikut bangunan diatasnya yang terletak di Blok 
Hadir (saat ini setempat dikenal dengan Perumahan Taman Kopo Indah III Blok A 
III No. 54) Desa Rahayu, Kec. Margaasih, Kab. Bandung sesuai dengan SHM No. 
2681/ Desa Rahayu a/n SANTOSA.
(Limit Rp. 1.545.100.000,-; Jaminan Rp. 310.000.000,-)

2. Sebidang tanah seluas 275 m2 berikut bangunan diatasnya yang terletak di Kav. 
IV-2 (saat ini setempat dikenal dengan Perum. Taman Kopo Indah II Blok IV No. 2) 
Desa Rahayu, Kec. Margaasih, Kab. Bandung sesuai dengan SHM No. 3658/ Desa 
Rahayu a/n IIN WAHIDIN. 
(Limit Rp. 3.254.400.000,-; Jaminan Rp. 651.000.000,-)

Pelaksanaan Lelang :

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

2. Hari/Tanggal : Kamis, 26 Maret 2020

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

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

5. Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

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

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

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

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

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

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

6. Pemenang lelang akan dikenakan bea lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan 

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

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

Bandung, 12 Maret 2020
Pemohon Lelang Eksekusi /Penjual

PT. Bank Central Asia Tbk

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

KPKNL Bandung

Polisi Tetapkan Tiga DPO 
Pembunuh Warga Jelegong

SOREANG – Satreskrim Polresta Bandung berhasil 
membekuk tiga dari enam orang pelaku 
pembunuhan sadis terhadap Candra (36) warga 
Kampung Cisaat, Desa Jelegong, Kecamatan 
Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Ketiga pelaku 
tersebut berinisial EK (35), IS (34), dan YD (40). 

Kapolres Bandung, Kombes Pol Hendra Kurniawan 
mengatakan, Candra yang tewas dibunuh dengan 
sadis dengan menggunakan senjata tajam oleh para 
pelaku tersebut bukanlah target pembunuhan yang 
sesungguhnya. 

”Target para pelaku sebetulnya bukan kepada 
korban, melainkan kepada A yang notabene saudara 
dari korban yang sering menginap di rumah korban,” 
kata Hendra di Mapolresta Bandung, Rabu (11/3).

Menurut Hendra, kasus pembunuhan dengan 
korban salah sasaran tersebut berawal dari kasus 
rebutan lahan parkir di Curug Jompong. Pasalnya, 
setelah dibuka Presiden Joko Widodo, Curug 
Jompong jadi kebanjiran pengunjung. 

”Jadi ayah dari F, salah seorang pelaku ini sudah 
mengelola lahan parkir terlebih dahulu. Karena 
ramai, A kemudian meminta bagian lahan parkir 
untuk dikelola. Namun, caranya dengan nada 
mengancam,” jelasnya. 

Karena merasa diancam, pengelola parkir tersebut 
kemudian mengadu kepada F. Karena tidak terima, F 
mengajak lima orang untuk merencanakan 
pembunuhan terhadap A. Karena mengetahui jika A 
sering menginap di rumah korban, F dan lima pelaku 
lainnya langsung mendatangi rumah korban. 

”Keenam pelaku ini dalam keadaan mabuk 
langsung mendatangi rumah korban mendobrak 
pintu. Saat korban ke luar dari kamar, para pelaku 
langsung dengan sadis menyabetkan senjata tajam 
ke tubuh korban,” tuturnya. 

Hendra menjelaskan, para pelaku yang 
terpengaruh alkohol tersebut mengira jika Candra 
adalah targetnya. Sebab, dari penuturan pelaku, A 
sendiri memiliki banyak tato di tubuhnya seperti 
Candra. ”Korban dikira A karena korban memiki 
banyak tato juga seperti A. Jadi salah sasaran,” 
katanya.

Aksi pembunuhan kepada Candra tersebut terjadi 
pada Senin 2 Maret 2020, sekitar pukul 03.00 WIB. ” 
Korban meninggal saat akan dibawa ke rumah sakit. 
Korban menderita 29 luka bacokan di sekujur 
tubuhnya dari hasil autopsi,” kata Hendra.

Atas perbuatan jahatnya, tiga orang pelaku 
pembunuhan yang kini sudah mendekam di sel 
tahanan Mapolresta Bandung tersebut dijerat Pasal 
340 KUHPidana tentang pembunuhan berencana 
yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

”Tersangka mendapat ancaman hukuman minimal 
15 tahun penjara atau maksimal penjara seumur 
hidup,” pungkasnya. (yul/rus)

YULLY S YULIANTY/JABAR EKSPRES

GUNAKAN SAJAM: Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra 
Kurniawan, memperlihatkan barang bukti senjata tajam.

Komisi IX Siap Memfasilitasi 
Peralatan Medis dari Pusat

SOREANG – Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Bandung 
menargetkan Pembangunan 
Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Soreang, selesai pada 
akhir tahun 2020 mendatang. 

Wakil Bupati Bandung Gun 
Gun Gunawan mengatakan, 
untuk mengejar target tersebut, 
pelaksanaan pembangunan 
tersebut perlu upaya percepa-
tan. Sehingga, progresnya se-
suai dengan rencana.

”Ini merupakan proyek ter-
besar sepanjang sejarah 
pembangunan insfrastruktur 
di Kabupaten Bandung, yang 
dibiayai murni APBD. Jadi 
jangan sampai pengerjaan 
proyeknya asal-asalan. Ma-
kanya sejak dari ground brea-
king, pengerjaannya kita 
pantau terus,” kata Gun Gun 
disela-sela meninjau progress 
pembangunan RSUD di So-
reang, Rabu (11/3).

Gun Gun menjelaskan, un-
tuk mengoptimalkan pelaya-
nan kesehatan kepada masy-
arakat. Pihaknya  mengalo-
kasikan anggaran sekitar Rp. 
315 Miliar untuk alokasi 
pembangunan RSUD Soreang. 
RSUD tersebut, dibangun di 
atas lahan seluas seluas 63.000 
m2. 

”Kami terus mengawal pro-
gres pembangunan ini, agar 
sesuai progres dan sesuai 
harapan masyarakat. Target-
nya selesai pada bulan No-
vember mendatang, sekarang 
baru 35 persen. Untuk menge-
jar target, secara teknis harus 
ada upaya-upaya percepatan. 
Tapi, tanpa mengurangi kua-
litas dari bangunan itu sen-
diri,” jelasnya.

Sementara itu, anggota Ko-
misi IX DPR RI Adang Sudra-
jat yang turut meninjau pro-
gress pembangunan RSUD 
Soreang mengapresiasi ini-

siasi Pemkab Bandung, dalam 
membangun sebuah rumah 
sakit yang cukup megah.

”Secara keseluruhan, desain-
nya sudah sesuai dengan 
rumah sakit kelas internasio-
nal. Jadi saya tidak khawatir, 
tidak memalukan lah walau-
pun nanti digadang-gadang 
menjadi rumah sakit rujukan 
regional. Karena dari sisi per-
syaratannya cukup terpenuhi,” 
kata Adang.

Adang mengaku siap mem-
bantu untuk memfasilitasi 

pengajuan kepada pemerin-
tah pusat terkait pengadaan 
peralatan medis. ”Kita coba 
cari anggaran, untuk bisa 
melengkapi peralatan medis-
nya.” Tuturnya.

Menurutnya, RSUD Soreang 
cukup megah karena berka-
pasitas 314 tempat tidur. Se-
hingga memenuhi syarat 
menjadi rumah sakit Tipe A. 
Namun untuk menjadi ruju-
kan di tingkat regional, perlu 
dilakukan penyesuaian dari 
kelengkapan fasilitas.

”Menurut permenkes baru 
dengan jumlah 314 tempat 
tidur, ini kurang lebih Tipe A. 
Tipe A tidak melihat dari kel-
engkapan fasilitas. Oleh ka-

rena itu, kami akan mendorong 
pemerintah pusat untuk mem-
berikan anggaran agar perala-
tan medisnya lebih lengkap,” 
pungkasnya. (yul/rus)

Progres RSUD harus Dipercepat
ISTIMEWA

OPTIMISTIS: Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat (paling kanan) didampingi Wakil Bupati Bandung Gun Gun Gunawan (kedua kiri) dan Direktur Rumah Sakit 
Umum Daerah Soreang Iping Suripto (kedua kanan), mengaku progress pembangunan RSUD Soreang selesai sesuai rencana awal beres pada akhir tahun 2020.

PLTP Patuha Diklaim 
Energi Ramah Lingkungan

PASIRJAMBU – Potensi panas bumi di Gunung Api 
Patuha cukup besar. Setidaknya, potensi panas bumi 
dari gunung tersebut bisa digunakan untuk 
menghasilkan energi listrik hingga 400 Mega Watt. 

Kementerian ESDM sendiri berencana 
mengembangkan dengan menambah satu unit 
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 
sebesar 55 Mega Watt. Sebelumnya, energi listrik 
yang sudah terlebih dahulu diolah oleh PT Geodipa 
Energi dari panas bumi dengan kapasitas yang sama. 

”Satu PLTP sudah terbangun dan mencapai COD 
sejak 2014 dengan nilai investasi sebesar Rp1,2 
triliun. Saat ini, kami akan mengembangkan 1 PLTP 
lagi,” kata Direktur Panas Bumi Ida Nuryatin Finahari 
di PT Geodipa Energi, Rabu (11/3).

Menurut Ida, pengembangan dengan membangun 
1 unit PLTP tersebut rencananya akan rampung pada 
2023 dengan nilai investasi mencapai USD 179. 
Setelah pembangunan PLTP yang kedua rampung, 
Kementerian ESDM 
direncanakan akan 
menambah PLTP yang 
ketiga di Patuha.

”Jadi nanti setelah PLTP 
yang kedua terbangun, 
kapasitasnya menjadi dua 
kali lipat, atau sebesar 110 
Mega Watt. Masih ada 290 
Mega Watt lagi yang bisa 
dimanfaatkan,” jelasnya. 

Ida mengklaim, PLTP 
Patuha memanfaatkan 
energi panas bumi yang 
bersih dan ramah 
lingkungan. 
Pemanfaatannya mampu 
menurunkan emisi gas 
rumah kaca sebesar 377 ribu 
ton karbon dioksida per 
tahunnya.

Ida menjelaskan, untuk 1 unit 
PLTP yang sudah beroperasi 
terlebih dahulu, produksinya 
mampu meningkatkan 
kehandalan sistem transmisi 
Jawa-Bali dengan tambahan 
suplai listrik sebesar 441 GWh 
per tahun. 

”Dari 1 unit PLTP ini, 
produksi listriknya mampu 
mengaliri listrik lebih dari 
60 ribu rumah,” 
pungkasnya. (rus)

KRIMINAL

POTENSI ALAM



Selama Dua Bulan Ada 
151 Pasien Dirawat di 
RSUD Cibabat

CIMAHI - Paparan virus 
corona (Covid-19) memang 
membuat resah. Namun, ma-
syarakat diminta agar tidak 
lengah dengan virus Demam 
Berdarah Dangue (DBD). 
Terutama saat memasuki mu-
sim penghujan.

Di Rumah Sakit Umum Dae-
rah (RSUD) Cibabat, Kota 
Cimahi, tercatat ada 151 pasien 
yang dirawat sejak Januari 
hingga Februari 2020. Rinci-
annya, pasien asal Kota Cimahi 
sebanyak 79 pasien, Kabupa-
ten Bandung Barat (KBB) 
sebanyak 64 pasien, Kota 
Bandung ada lima pasien dan 
Kabupaten Bandung ada em-
pat pasien.

”Untuk yang sampai hari ini 
(Rabu, 11 Maret) ada 20 lebih 
pasien DBD yang masih di-
rawat di RSUD Cibabat,” terang 
Kepala Bidang Pelayanan 
RSUD Cibabat, Ars Agus-
tiningsih saat ditemui di RSUD 

Cibabat, Jalan Jenderal Amir 
Machmud, Rabu (11/3).

Dikatakan Ars, jumlah pasien 
yang dirawat akibat DBD me-
mang tak sebanyak tahun 2019 
pada bulan yang sama. Namun, 
cuaca saat ini yang terkadang 
hujan bisa membuat per-
kembangbiakan nyamuk Ae-
des Aegypti lewat kubangan 
air berpotensi meningkat.

”Alhamdulillah tahun ini 
masih bisa tertangani dengan 
tempat tidur yang tersedia di 
rumah sakit. Jadi tidak seperti 
tahun sebelumnya,” ujar Ars.

Untuk mencegah pening-
katan virus DBD, Ars mengim-
bau masyarakat tetap mene-
rapkan pola Pemberantasan 
Sarang Nyamuk (PSN) dengan 
3 M plus, yakni menguras bak 
penampungan air, mengubur 
barang-barang bekas, kemu-
dian mendaur ulang bahan-
bahan yang bisa dipakai lagi.

”Plusnya itu menggunakan 
obat nyamuk, seperti sem-
portan, kelambu dan seba-
gainya,” imbuh Ars.

Terpisah, Kepala Seksi 
Pengendalian dan Pencegahan 
Penyakit Menular pada Dinas 

Kesehatan Kota Cimahi, 
Romi Abdurakhman menga-
takan, temuan kasus DBD di 
Kota Cimahi Pada tahun ini 
memang mengalami penu-
runan dibandingkan awal 
tahun lalu pada bulan yang 
sama.

DBD yang tercatat ada 80 
masyarakat Kota Cimahi yang 
dilaporkan mengalami DBD. 
Rinciannya, Febru-
ari 48 orang dan 
Maret 32 orang. 

”Memang turun 
dibandingkan 
tahun kemarin. 
Kita dapat laporan-
nya satu pintu 
dari Puskes-
mas se-Kota 
Cimahi,” Romi.

Menurut Ro-
mi, turunnya 
kasus DBD di 
Kota Cimahi 
disebabkan 
beberapa fak-
tor. Seperti 
faktor cuaca 
dan imunitas 
tubuh. Tahun 
lalu, bisa jadi 

imunitas tubuh tidak berha-
sil melawan dan membasi 
virus dangue yang masuk, 
sehingga virus akan merangs-
ang sistem imunitas sampai 
tubuh pasien menjadi imu-
nopatogenesis atau kacaunya 
sistem imunitas yang terjadi 
pada irang yang digigit nyamuk 
perantara virus dangue. 

”Bisa faktor cuaca. Kemu-
dian faktor imunitas. 

Cuaca enggak ter-
lalu ngaruh ba-

nyak, pengaruh 
tingginya dari 

imunitas,” je-
lasnya.

Hal yang 
paling ampuh 

adalah dengan 
menggalakan PSN 3 

M plus secara terus me-
nerus, yang dilakukan 
oleh Puskesmas dan 
kelurahan. 

”Kalau ada laporan 
kita tindaklanjuti ter-
gantung kasus. Kalau 
butuh fogging, kita la-

kukan tergantung hasil 
identifikasi di lapangan,” 
pungkasnya. (mg3/ziz)

CIMAHI EKSPRESKAMIS
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Janjikan Revitalisasi Sangkuriang 
Jadi Program Prioritas 2021

CIMAHI – Setelah gagal menunaikan janjinya 
tahun ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi 
lagi-lagi mengumbar janjinya dihadapan para 
stakeholder soal revitalisasi Stadion Sangkuriang. 
Perbaikan stadion yang terbengkalai itu masuk 
program prioritas tahun 2021.

Hal itu disampaikan Wali Kota Cimahi, Ajay 
Muhammad Priatna dalam Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat 
Kota Cimahi di Techno Park Cimahi, Jalan Raya 
Baros, Kota Cimahi, Rabu (11/3).

”Stadiun Sangkuriang yang representatif menjadi 
prioritas pembangunan di tahun 2021. Kita sedang 
mengupayakan berbagai alternatif pembiayaan,” 
sebut Ajay.

Sebetulnya, revitalisasi Stadion Sangkuriang sudah 
diagendakan sejak beberapa tahun ke belakang. 
Bahkan, tahun 2019 Pemkot Cimahi sudah 
menjanjikan akan memulai perbaikan stadion 
berkapasitas 12 ribu penonton tersebut.

Sebab anggaran bantuan tahun ini batal dicairkan 
dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov 
Jabar), akhirnya perbaikan pun tertunda lagi. 
Anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan Stadion 
Sangkuriang mencapai Rp 300 miliar.

Untuk menunaikan janjinya tahun 2021, Pemkot 
Cimahi masih akan mengandalkan berbagai bantuan 
pendandaan dari berbagai sumber, seperti 
pemerintah pusat, Pemprov Jabar hingga 
pembiayaan lain yang sah sesuai dengan 
perundangan.

”Rencananya juga kita akan membuat creative 
center, revitalisasi Pasar Cimindi hingga penataan 
Alun-alun Kota Cimahi, yang rencananya akan 
mengoptimalkan bantuan dari Pemprov Jabar,” 
terang Ajay.

Dalam Musrenbang tingkat kota tahun ini juga 
tergambar sejumlah target yang dicanangkan 
Pemkot Cimahi. Seperti target pertumbuhan 
ekonomi bisa naik 6,04 persen tahun 2021, 
penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,11 persen, 
dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka 
(TPT) menjadi 7,58 persen.

Sekedar cacatat, capaian indikator pembangunan 
Kota Cimahi di tahun 2018, dari target 5,64 persen 
pertumbuhan ekonomi mencapai pertumbuhan naik 
sedikit mencapai 5,68 persen, penurunan tingkat 
kemiskinan mencapai 4,39 persen dari target 5,61 
persen di tahun 2019. 

”Penurunan TPT masih menjadi catatan karena 
belum mencapai target yang diharapkan yaitu 
sebesar 7,52 persen, untuk 2019 baru mencapai 
angka 8,08 persen,” terang Ajay.

Sekedar informasi, pelaksanaan Musrenbang Kota 
Cimahi 2021 diawali dengan Pra-Musrenbang yang 
merupakan forum musyawarah pembangunan 
partisipatif melibatkan seluruh pemangku 
kepentingan tingkat Kota Cimahi.

”Hal itu dalam upaya merumuskan usulan 
program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan 
target kinerja serta lokasi pada perencanaan 
pembangunan tahun 2021 atau Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD),” pungkasnya. (mg3/ziz)

PEMERINTAHAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang – undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah 
beserta benda– benda yang berkaitan dengan tanah, PT. Bank CIMB Niaga, Tbk akan melakukan 
Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Cirebon melalui jasa Pra Lelang PT. Balai Lelang Bandung terhadap obyek hak tanggungan 
atas debitur  :
1. Andi Sastra Mulia

- Sebidang tanah dan  bangunan  sesuai SHM No. 863 luas tanah 295 m2 atas nama RENA
ANGGREANA, S. KOM yang terletak di Perumahan Platinum Residence Kav. A.9 dan A.11, 
Desa Ancaran, Kec. Kuningan, Kab. Kuningan. Harga Limit Rp. 1.521.150.000, Uang Jaminan 
Rp. 456.345.000.

2. Ibrahim Abdullah Aff
- Sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No. 3616 luas tanah 858 m2 atas nama NAJIBAH 

AFIFF yang terletak di Blok Siwodi (Setempat dikenal Perum Sapphire Boulevard Blok E-1 & 18), 
Kel. Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon. Harga Limit Rp. 2.273.700.000, Uang Jaminan 
Rp. 682.110.000.

3. Maswin Kelana
- Sebidang  tanah dan bangunan  sesuai SHM No. 2471 luas  tanah 125 m2 atas nama MASWIN 

KELANA yang terletak di D-05 (d/h Blok Siklumpuk) Setempat dikenal Komp. Griya Kinara Blok 
D No.5, Desa Adidharma, Kec. Gunungjati, Kab. Cirebon. Harga Limit Rp. 503.250.000, Uang 
Jaminan Rp. 150.975.000.

4. Budi Ertanto
- Sebidang  tanah dan bangunan sesuai SHM No. 2239  luas  tanah 90 m2 atas nama BUDI 

ERTANTO, Sarjana Ekonomi yang  terletak di Blok E No. 4 (Setempat dikenal Perum Graha 
Estetika Kav. E4) Desa Tuk, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon. Harga Limit Rp. 203.600.000, Uang 
Jaminan Rp. 61.080.000.

Penawaran Lelang diajukan melalui alamat domain https://www.lelang.go.id/ (Clossed Bidding) 
sejak pengumuman lelang terbit sampai dengan : 
Hari / Tanggal :  Kamis, 26 Maret 2020
Batas Akhir Penawaran :  14.00 Waktu Server (WIB)
Tempat Lelang :  PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cabang Cirebon. 

Jln. Siliwangi No. 110, Cirebon
Penetapan Pemenang :  Setelah Batas Akhir Penawaran
Syarat – Syarat Lelang :
1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis melalui internet yang diakses pada alamat 

domain https://www.lelang.go.id/ . Tata cara lelang internet dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan 
Prosedur” pada domain tersebut. 

2. Calon peserta / kuasanya harus mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada Aplikasi Lelang 
Internet (ALI) dengan merekam softcopy KTP, NPWP, dan nomor rekening tabungan atas nama 
sendiri). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dan badan hukum diwajibkan 
mengunggah surat kuasa dari direksi, akta pendirian perusahaan dan perubahannya dan NPWP
perusahaan dalam 1  le.

3. Peserta lelang diwajibkan menyetorkan uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
- Jumlah / nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual 

dalam pengumuman ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil)
- Setoran uang jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari 

sebelum pelaksanaan lelang
- Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor VIRTUAL ACOOUNT (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 data identitas dinyatakan valid 
dan memilih barang yang dilelang.

4. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 5 (lima) 
hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Penyetoran pelunasan ditunjukkan ke nomor VA pemenang 
lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran ketentuan diatas, uang 
jaminan akan disetorkan ke kas Negara. 

5. Kondisi tanah dan bangunan yang dijual dalam kondisi sesungguhnya sesuai lokasi dan dengan 
semua cacat  kekurangannya, dan bilamana ada tunggakan PAM, PBB, PLN dan Telepon 
sehubungan dengan property yang dimenangkan, seluruhnya menjadi tanggung jawab Pemenang 
Lelang. Kami menganjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa obyek yang bersangkutan 
sebelum pelaksanaan lelang.

6. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank CIMB Niaga Tbk, atau PT. Balai Lelang Bandung, 
      Jln. Gunung Batu No. 201, Tlp. (022) 86065475 / 081233345830 (pada jam kerja).

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

KPKNL
Cirebon

Cirebon, 12 Maret 2020
Ttd

PEMOHON
PT. Bank CIMB Niaga Tbk.

PT Balai
Lelang Bandung

Berdasarkan Pasal 6 Undang – undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah 
beserta benda– benda yang berkaitan dengan tanah, PT. Bank Syariah Mandiri akan melakukan 
Lelang  Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL) Cirebon melalui jasa Pra Lelang PT. Balai Lelang Bandung terhadap obyek hak 
tanggungan atas debitur  :
1. Sumber Sarana Tani

a. 2 (Dua) bidang  tanah dan bangunan sesuai SHM No. 201, luas tanah 1.010 m2 dan SHM  No. 
202 luas tanah 1.515 m2  keduanya atas nama DONNY INDRAWAN, yang terletak di Blok 
Sikasur (Setempat dikenal Jln. Ki Ageng Tepak) Desa Semplo, Kec. Palimanan, Kab. Cirebon. 
Harga Limit Rp. 3.032.053.985, Uang Jaminan Rp. 758.013.496,25

b. Sebidang  tanah dan bangunan sesuai SHM No. 172 luas tanah 6.670  m2 atas nama 
DONNY INDRAWAN, yang terletak di Blok Beran (Setempat dikenal Jln. Desa Gintung 
Lor) Desa Gintung Lor, Kec. Susukan, Kab. Cirebon. Harga Limit Rp. 6.260.969.377, 
Uang Jaminan Rp. 1.565.242.344,25

c. 3 (Tiga) bidang  tanah dan  bangunan di jual dalam 1 (satu) paket sesuai SHM No. 
429 luas tanah  520  m2, SHM  No. 430 luas tanah 2770  m2  yang  terletak di Blok 
Tatanguna, Desa Watubelah, Kec. Weru, Kab. Cirebon, dan SHM No. 51 luas tanah 102 
m2 yang terletak di Blok Simeda, Desa Palir, Kec. Tengah Tani, Kab. Cirebon. (Setempat 
dikenal Jln. Ki Ageng Tapa), Ketiganya atas nama DONNY INDRAWAN. Harga Limit 
Rp. 2.122.877.291, Uang Jaminan Rp. 530.719.322

Penawaran Lelang diajukan melalui alamat domain https://www.lelang.go.id/ (Clossed Bidding) 
sejak pengumuman lelang terbit sampai dengan : 
Hari / Tanggal :  Jumat, 27 Maret 2020
Batas Akhir Penawaran :  10.00 Waktu Server (WIB)
Tempat Lelang :  Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Cirebon)

Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 48, Cirebon
Penetapan Pemenang :  Setelah Batas Akhir Penawaran
Syarat – Syarat Lelang :
1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis melalui surat internet yang diakses pada 

alamat domain https://www.lelang.go.id/ . Tata cara lelang email dapat dilihat pada menu “Tata Cara 
dan Prosedur” pada domain tersebut. 

2. Calon peserta / kuasanya harus mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada Aplikasi Lelang 
Internet (ALI) dengan merekam softcopy KTP, NPWP, dan nomor rekening tabungan atas nama 
sendiri). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dan badan hukum diwajibkan 
mengunggah surat kuasa dari direksi, akta pendirian perusahaan dan perubahannya dan NPWP
perusahaan dalam 1  le.

3. Peserta lelang diwajibkan menyetorkan uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
- Jumlah / nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual 

dalam pengumuman ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil)
- Setoran uang jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) 

hari sebelum pelaksanaan lelang
- Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor VIRTUAL ACOOUNT (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 data identitas dinyatakan valid 
dan memilih barang yang dilelang.

4. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% paling lambat 
5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Penyetoran pelunasan ditunjukkan ke nomor VA
pemenang lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran ketentuan 
diatas, uang jaminan akan disetorkan ke kas Negara. 

5. Kondisi tanah dan bangunan yang dijual dalam kondisi sesungguhnya sesuai lokasi dan dengan 
semua cacat  kekurangannya, dan bilamana ada tunggakan PAM, PBB, PLN dan Telepon 
sehubungan dengan property yang dimenangkan, seluruhnya menjadi tanggung jawab Pemenang 
Lelang. Kami menganjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa obyek yang bersangkutan 
sebelum pelaksanaan lelang.

6. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Mandiri Syariah WHC Bandung atau PT. Balai 
Lelang Bandung, Jln. Gunung Batu No. 201, Tlp. (022) 86065475 / 081233345830 (pada jam kerja).

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

KPKNL
Cirebon PT Balai

Lelang Bandung

Cirebon, 13 Maret 2020
Ttd

PEMOHON
PT. Bank Syariah Mandiri

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Berdasarkan pasal 6 UUHT No. 4 Th.1996, PT. Bank DKI akan melakukan Lelang Eksekusi Hak 
Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui melalui 
internet dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor 
melalui jasa pra lelang PT. Balai Lelang Star terhadap debitur: 
1. John  Femili Sinaga, berupa sebidang tanah seluas 129 m2 berikut bangunan terletak 

di 14/214 ( setempat dikenal dengan Perumnas Depok 2 Baru Timur, Jalan Cimanuk VI 
No. 214 RT/RW. 011/02), Kel. Bakti jaya, Kec. Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat 
sesuai dengan SHM No. 7174/Bakti Jaya atas nama Tuan JOHN FEMILI SINAGA
(Limit Rp. 1.126.480.000,-  ;  Jaminan Rp. 225.300.000,-).

2. Elly Rosita, berupa sebidang tanah seluas  72 m2 berikut bangunan terletak di BLOK A No. 9 
( setempat dikenal dengan Griya Sekar Asri Blok A No. 09), Kel. Cilangkap. Kec. Tapos, Kota 
Depok, Jawa Barat sesuai dengan SHGB No. 02448/CILANGKAP atas nama Nyonya ELLY
ROSITA (Limit Rp. 313.942.500;  Jaminan Rp. 62.800.000,-).

Persyaratan Lelang :
1. Memiliki akun yang telah terverikasi 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 :  Kamis, 26 Maret 2020
3. Batas Akhir Penawaran :  Pk. 10.00 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 :  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. 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 DKI, Pejabat Lelang, PT. Balai Lelang Star, dan/atau KPKNL Bogor.

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

KPKNL
BOGOR

Bogor, 12 Maret 2020
Ttd

PT. Bank DKI

Berdasarkan Pasal 6 Undang – undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda– benda yang berkaitan dengan 
tanah, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk,  SME & Micro Collection & Recovery Bandung (SMCR Bandung) akan melakukan Lelang Eksekusi Hak 
Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung terhadap obyek hak tanggungan atas debitur :
1. Ifan Chandra, berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan diatasnya sesuai dengan SHM No. 1409 tanggal 26/02/1992 a.n Ifan Chandra terletak 

di Jalan Terusan Sukadamai II No. 5 RT. 003 RW. 001, Kel. Sukagalih, Kec. Sukajadi, Kota Bandung Wilayah Bojonagara, Prop. Jawa Barat. 
(Nilai Limit Rp.  6,607,000,000.-/ Jaminan Rp. 3,303,500,000.-) 

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 kalender sebelum pelaksanaan lelang.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Peserta lelang diwajibkan melihat, mengetahui, dan menyetujui aspek legal dari obyek yang dilelang dengan kondisi apa – adanya (as is).
Pelaksanaan Lelang:
- Cara Penawaran :  Melalui Aplikasi Lelang Internet cara tertutup (Closed Bidding) pada alamat domain https://lelang.go.id/ 
- Hari / Tanggal : Kamis, 26 Maret 2020
- Jam : 09.00 WIB
- Waktu Penawaran : s/d Tgl. 26 Maret 2020 Pk.09.00 WIB (waktu server)
- Pelunasan Harga Lelang : 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
- Bea Lelang Pembeli : 2% dari harga lelang
- Tempat Pelaksanaan Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL), Gedung ”N” Gedung Keuangan Negara

Jl. Asia Afrika No. 114, Bandung.
Persyaratan Lelang:
- Memiliki Akun yang telah terveri kasi pada website https://lelang.go.id/. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada 

menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada alamat website tersebut. Peserta lelang dapat melihat objek lelang semenjak 
pengumuman ini terbit.

- Informasi Lebih Lanjut dapat menghubungi PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. SME & Micro Collection & Recovery Bandung (SMCR Bandung), 
Jl. Asia Afrika No. 92 Bandung. Tlp: 022-4224767, 022- 4224655, 022-4218722, 082123448656.

Demikian Kami Beritahukan. 

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Bandung, 12 Maret 2020 
PT. Bank Mandiri (Persero),Tbk.KPKNL Bandung

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Berdasarkan pasal 6 UUHT No. 4 Th.1996, PT. Bank DKI akan melakukan Lelang Eksekusi Hak 
Tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui melalui 
internet dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor 
melalui jasa pra lelang PT. Balai Lelang Star terhadap debitur: 
1. Jhon  Femili Sinaga, berupa sebidang tanah seluas 129 m2 berikut bangunan terletak 

di 14/214 ( setempat dikenal dengan Perumnas Depok 2 Baru Timur, Jalan Cimanuk 
VI No. 214 RT/RW. 011/02) Kel. Bakti jaya, Kec. Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat 
sesuai dengan SHM No. 7174/Bakti Jaya atas nama Tuan JHON FEMILI SINAGA
(Limit Rp. 1.126.480.000,-  ;  Jaminan Rp. 225.300.000,-).

2. Elly Rosita, berupa sebidang tanah seluas  72 m2 berikut bangunan terletak di BLOK A No. 9 ( 
setempat dikenal dengan Griya Sekar Asri Blok A No. 09) Kel. Cilangkap. Kec. Tapos, Kota Depok, 
Jawa Barat sesuai dengan SHGB No. 02448/CILANGKAP atas nama Nyonya ELLY ROSITA
(Limit Rp. 313.942.500;  Jaminan Rp. 62.800.000,-).

Persyaratan Lelang :
1. Memiliki akun yang telah terverikasi 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 :  Kamis, 26 Maret 2020
3. Batas Akhir Penawaran :  Pk. 10.00 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 :  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. 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 DKI, Pejabat Lelang, PT. Balai Lelang Star, dan/atau KPKNL Bogor.

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

KPKNL
BOGOR

Bogor, 12 Maret 2020
Ttd

PT. Bank DKI

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 terverikasi 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 terverikasi 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 (disertikat 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 terverikasi 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.

Bandung, 12 Maret 2020
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Berdasarkan pasal 6 Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah 
berikut benda-benda yang berkaitan dengan tanah. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Consumer 
Collection & Recovery Bandung akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan 
penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik (e-mail) 
dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung 
terhadap debitur-debitur dibawah ini yang telah dikategorikan kredit bermasalah (Cidera Janji / 
Wanprestasi) sebagai berikut :
1. Debitur an. ERNYTA LUBIS, berupa:

 Sebidang tanah seluas 98 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada
diatasnya sesuai dengan SHGB No. 822 / Desa Rancamanyar tercatat atas nama
ERNYTA LUBIS terletak di Jl. Graha Anggrek IV No. 06, Desa Rancamanyar, Kec.
Baleendah, Kab. Bandung setempat lebih dikenal dengan Komplek Graha Rancamanyar, 
Jl. Graha Anggrek IV RT. 02 RW. 18 No. 06. 
(Harga Limit Rp. 370,000,000.00; Uang Jaminan Rp.111,000,000.00) 

2. Debitur an. HARIS SURPARISA, berupa:
 Sebidang tanah seluas 112 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatasnya 

sesuai dengan SHM No. 378 / Desa Cangkuang tercatat atas nama HARIS SURPARISA 
terletak di Blok Bojong Menje, Desa Cangkuang, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, setempat 
lebih dikenal dengan Kampung Bojong Menje, RT. 01 RW. 02.
(Harga Limit Rp. 338,000,000.00; Uang Jaminan Rp.102,000,000.00) 

3. Debitur an. TRI WAGIANTONO, berupa:
 Sebidang tanah seluas 84 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada

diatasnya sesuai dengan SHGB No. 1772 / Desa Bojongmalaka tercatat atas nama TRI 
WAGIANTONO terletak di  Blok C7 No. 5, Desa Bojongmalaka, Kec. Baleendah, Kab.
Bandung, setempat lebih dikenal dengan Perumahan Bojong Malaka Indah Blok C7 No. 5.
(Harga Limit Rp. 234,000,000.00; Uang Jaminan Rp.71,000,000.00) 

Keterangan :
- Nominal Jaminan yang distorkan ke Rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan

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

sebelum pelaksanaan Lelang.
- Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta Lelang.
- Peserta Lelang diwajibkan melihat, mengetahui, dan menyetujui aspek legal dari obyek yang 

dilelang dengan kondisi apa – adanya (as is).
Pelaksanaan Lelang:
- Cara penawaran :  Melalui aplikasi Lelang internet cara tertutup (close bidding)  

pada alamat domain https://www.lelang.go.id
- Hari/Tanggal :   Kamis, 26 Maret 2020, 
- Jam :   Waktu penawaran s/d Pk. 10.00 WIB
- Pelunasan Harga :   5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
- Tempat Lelang :   PT Bank Mandiri Consumer Collection & Recovery Bandung 

Jl. Asia Afrika 118, Bandung
Syarat-syarat lelang :
- Memiliki akun yang telah terveri kasi pada website https://www.lelang.go.id/. Syarat

dan ketentuan serta tata cara mengikuti Lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan
Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada alamat website tersebut. Peserta Lelang dapat 
melihat objek Lelang semenjak pengumuan ini terbit

- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Consumer
Collection & Recovery  Bandung (CCR Bandung), Jl. Asia Afrika No.118-120 Lt. 2 Bandung. 
Tlp:022-4240289.

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

KPKNL  Bandung

Warga Harus Tetap 
Waspada Terhadap DBD

CIMAHI – Dibatalkannya 
kenaikan iuran Penyeleng-
gara Jaminan Sosial Keseha-
tan (BPJS Kesehatan) belum 
berpengaruh terhadap iuran 
kepesertaan di Kota Cimahi 
dan Kabupaten Bandung Bae-
rat (KBB). Tarif masih meng-
acu Peraturan Presiden (Per-
pres) Nomor 75 Tahun 2019 
tentang Jaminan Kesehatan.

Seperti diketahui, Mahkamah 
Agung (MA) akhirnya mem-
batalkan kenaikan iuran BPJS 
Kesehatan tersebut pada 9 
Maret lalu. Pembatalan itu 
dilakukan melalui putusan 
judicial review terhadap Per-
pres Nomor 75 Tahun 2019 
tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam putusannya, MA me-
nyatakan Pasal 34 Ayat 1 dan 
2 Perpres Jaminan Kesehatan 
tak memiliki kekuatan hukum 
mengikat. Selain itu, pasal 
tersebut juga dinyatakan ber-
tentangan dengan sejumlah 
undang-undang.

”Dari Januari sudah naik, 
tagihan (ke peserta) pakai 
Perpres Nomor 75 Tahun 2019,” 
kata Kepala Bidang SDM 
Umum dan Komunikasi Publik 
BPJS Kesehatan Cabang Ci-
mahi, Ilham Muttaqien saat 
ditemui di Kantor BPJS Kese-
hatan Cabang Cimahi, Jalan 
Sangkuriang, Rabu (11/3).

Sejak Januari 2019, iuran 
BPJS Kesehatan menggunakan 
tarif baru sesuai Perpres No-
mor 75 Tahun 2019 tentang 
Jaminan Kesehatan. Termasuk 
di Kota Cimahi dan KBB.

Dalam Perpres baru itu, iu-
ran BPJS Kesehatan naik 100 

persen. Untuk Kelas III naik 
dari Rp 25.500 per bulan men-
jadi Rp 42.000, Kelas II dari 
Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 
dan Kelas I dari Rp 80.000 
menjadi Rp 160.000.

Dikatakan Ilham, hingga saat 
ini BPJS Kesehatan belum 
menerima salinan putusan 
MA tersebut. Untuk itu, BPJS 
Kesehatan Cabang Cimahi 
akan menunggu kebijakan 
selanjutnya dari pusat.

”Belum tau kebijakannya, 
nunggu pusat. Intinya mah 
ketika ada kebijkan, BPJS 
mengikuti,” tegasnya.

Dia mengakui, sejak adanya 
informasi kenaikan tarif, ter-
catat ad 3.763 peserta di Kota 
Cimahi dan KBB yang turun 
kelas. Data itu tercatat sejak 
Oktober 2019 hingga Febru-
ari 2020.

Perihal apakah ada peng-
embalian (refund) bagi pe-
serta yang membayar iuran 
menggunakan tarif baru, Ilham 
belum bisa memastikannya. 
Namun yang pasti, kata dia, 
saat ini BPJS Kesehatan masih 
berlandaskan Perpres terbaru 
soal tarif.

”Regulasi kita tetap jalankan. 
Prinsipnya dengan ada peru-
bahan kebijakan, intinya kita 
siap. Kita buat kebijakan yang 
mempermudah peserta,” 
pungkasnya. (mg3/ziz)

ISTIMEWA

UMBAR JANJI: Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna beri 
sambutan di acara Musrenbang tingkat Kota Cimahi.

BPJS Kesehatan Masih Menunggu Kebijakan Pusat 
MENUNGGU 
PELAYANAN: 
Para peserta BPJS 
Kesehatan Cabang 
Cimahi melakukan 
penurunan kelas 
beberapa waktu lalu. 
Penurunan tersebut 
dilakukan setelah 
pihak BPJS Kesehatan 
menaikkan iurannya.

ISTIMEWA

Kalau ada laporan 
kita tindaklanjuti 

tergantung kasus. 
Kalau butuh fogging, 

kita lakukan 
tergantung hasil 

identifikasi di 
lapangan.”

Romi Abdurakhman 
Kasi Pengendalian dan 

Pencegahan Penyakit Menular 
pada Dinkes Kota Cimahi

ILUSTRASI/ISTIMEWA
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Dalam Program PBI-
JKN di Bandung Barat

NGAMPRAH- Kementerian 
Sosial (Kemensos) dan BPJS 
Kesehatan Pusat mencabut 
hak penerimaan 30 ribu Pe-
nerima Bantuan Iuran (PBI) 
Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) di Kabupaten Bandung 
Barat (KBB).

Menanggapi hal tersebut, 
Kepala Dinas Sosial Kabupa-
ten Bandung Barat, Heri Par-
tomo, menyebutkan bahwa 
cut-off yang diberlakukan 
terhadap 30 ribu peserta PBI-
JKN tersebut lantaran para 
penerima telah meninggal 
dunia maupun pindah domi-
sili.

Dengan demikian, Pemerin-
tahan KBB diberi kewenangan 
untuk melakukan verifikasi 
dan validasi (verivali) bagi 
calon peserta PBI-JKN baru.

“Terkait PBI-JKN ini kalau 
yang ternyata sudah dicut-off 
ini masih berhak, silakan 
diusulkan kembali untuk 
mendapatkan kembali pada 
periode berikutnya,” ujar 
Heri saat ditemui, Rabu (11/3).

Pendataan peserta PBI-JKN, 
merupakan kebijakan dari 
pemerintahan pusat yang 
berhubungan dengan penanga-
nan kemiskinan berdasarkan 
data dari Pusdatin Kemensos 
RI.

Kebijakan proses verivali 
untuk Data Terpadu Kesejah-
teraan Sosial (DTKS) tersebut 
telah menggunakan Sistem 

Informasi Kesejahteraan So-
sial berbasis Android (Siks-
droid).

“Proses pendataan di la-
pangan terus dilakukan, jadi 
update datanya terus-mene-
rus. Tapi kan yang mengelu-
arkan kebijakan siapa yang 
masuk detil berapa dari Ke-
mensos, kita hanya sebatas 
mengusulkan ke Kemensos,” 
bebernya.

Disinggung soal kuota 14 
ribu untuk peserta PBI di KBB 
yang masih kosong itu meru-
pakan kuota Jamkesda tahun 
2019. Namun pihaknya belum 
bisa memastikan anggaran 
maupun jumlah kuota yang 
akan dialokasikan karena 
Dinsos difasilitasi data Ke-
mensos.

“Makanya melalui siks-droid 
itu kita kan punya personel 
pendata itu di tiap desa satu 
orang jadi itu yang mendata. 
Kita berikan yang bersangku-
tan android untuk melakukan 
pendataan jadi datanya bisa 
langsung diupdate di la-
pangan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS 
KBB, Belza Rizki Ananta men-
gatakan, dari total kuota pe-
serta PBI sebanyak 80.772 
orang, hingga akhir Januari 
2020 baru terisi sebanyak 
66.000 orang sehingga terjadi 
kekosongan kuota sebanyak 
14.000 belum terisi.

“Masih belum tercover 
menjadi peserta BPJS Kese-
hatan 14.000 lagi. Padahal 
alokasi dananya sudah ada,” 
bebernya. (mg6/drx)

30 Ribu Orang Digraduasi 

CAPTION:

DAFTAR KEPESERTAAN: Petugas BPJS Kesehatan saat melayani werga yang hendak mendaftar menjadi peserta baru untuk mendapatkan layanan menggunakan kartu BPJS.

Pelaku Belum Ditangkap, 
Ibu Korban Kecewa

NGAMPRAH- Ibu korban S,5, anak yang dicabuli 
ayah kandungnya sendiri meminta pihak kepolisian 
agar segera menangkap pelaku yang saat ini masih 
berkeliaran bebas.

Pelaku atas nama Rangga Mulyana,25, yang dulu 
bekerja sebagai pedagang cilok, saat ini beralih 
profesi menjadi pekerja bengkel di Cipageran, 
perbatasan antara Kota Cimahi dan Kabupaten 
Bandung Barat.

Ibu kandung korban, P,21, mengaku geram pelaku 
belum juga ditangkap. Padahal ia sudah melaporkan 
kasus pencabulan dan perkosaan terhadap anaknya 
itu sejak bulan Januari lalu.

“Saya inginnya dia segera ditangkap. Saya juga engga 
tahu kenapa polisi masih membiarkan pelaku bebas, 
padahal saya sudah lapor dua bulan lalu,” kata P saat 
ditemui di kediamannya, Rabu (11/3).

P mengaku anaknya saat ini sering mengeluh sakit 
pada alat vital dan pada perutnya. Ditambah sang 
anak sudah tak mau bertemu dengan ayah 
kandungnya, meskipun hanya sesaat.

“Minggu kemarin sempat sakit perut dan masuk 
rumah sakit, ngeluh juga sakit di kemaluannya. Dia 
udah ga mau ketemu ayahnya, sempat waktu itu saya 
tanya soalnya,” katanya.

Menurut P, pihak kepolisian juga tidak 
memberitahukan hasil visum yang dilakukan 
terhadap anaknya. “Katanya udah keluar, tapi polisi 
bilang saya engga perlu tahu. Padahal saya penasaran 
kondisi anak saya gimana,” terangnya.

Rangga saat ini sudah menikah lagi dengan seorang 
wanita warga Desa Gadobangkong, Kecamatan 
Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, pascacerai 
dari P tahun 2017 lalu.

“Saya pokoknya ingin pelaku segera ditangkap. 
Karena ini kasusnya sudah berlarut-larut, padahal 
yang jadi korban itu anak saya dan pelakunya juga 
engga susah dicari, saya heran sama polisi,” tegasnya.

Beruntung saat ini S sudah tidak mengalami depresi 
dan murung seperti dulu, setelah ia dicabuli dan 
diperkosa ayah tirinya. “Alhamdulillah dia udah bisa 
main dan senyum lagi,” tandasnya.

Sementara Kasatreskrim Polres Cimahi, AKP 
Yohannes Redhoi Sigiro, mengaku saat ini pihaknya 
akan melakukan gelar perkara terlebih dahulu. “Mau 
gelar perkara dulu, soal penangkapan pelaku setelah 
gelar perkara ini selesai,” katanya singkat saat 
dihubungi. (mg6/drx)

NGAMPRAH- Sektor pari-
wisata ditetapkan sebagai 
leading sector pembangunan 
ekonomi daerah di Kabupaten 
Bandung Barat (KBB).Saat ini, 
Pemkab Bandung Barat tengah 
fokus membangun infrastruk-
tur pariwisata. Hal itu dite-
tapkan melalui acara Musya-
warah Rencana Pembangunan 
(Musrenbang) tingkat KBB 
2021 di Hotel Mansion Pine 
Kota Baru Parahyangan, Rabu 
(11/3).

Fokus Pemkab Bandung 
Barat pada pembangunan 
Infrastruktur diharapkan ca-
paian industri pariwisata akan 
lebih terukur, dan semakin 
maju.

“Pertumbuhan ekonomi 
daerah didorong kuat oleh 
sektor pariwisata. Sehingga, 
perbaikan infrastruktur akan 
menjadi prioritas kami. Ten-
tunya, ini agar industri pari-
wisata bisa menunjukkan 
capaian yang lebih baik ke 
depannya,”  kata Bupati 
Bandung Barat, Aa Umbara 
Sutisna, kemarin (11/3). 

Bupati juga mengatakan, 
pemerintah daerah segera 
membuka akses untuk pari-
wisata sejauh 100 kilometer 
dengan pelebaran jalan dari 
4 meter hingga 8 meter. Di-
targetkan, pada Desember 
2020 pembangunan akses 
infrastruktur tersebut akan 
rampung. 

“Ya pembangunan dimulai 
pada Mei pada tahun ini, 

dengan total anggaran sekitar 
Rp 400 miliar. Selain itu, pada 
tahun ini juga akan ada 7 de-
stinisasi wisata yang akan 
menjadi maskot baru,” kata-
nya.

Menurut Bupati, segala po-
tensi yang ada di Bandung 
Barat akan terus dikembang-
kan. Diharapkan, efek pari-
wisata mampu meningkatkan 
perekonomian daerah dan 
menjadi potensi dalam pe-
ningakatan pendapatan asli 
daerah (PAD). 

“Perekonomian mulai dari 
desa, peternakan, dan perta-
nian di KBB semua akan kena 
efeknya. Sehingga hasilnya 
akan berdampak pada pening-
katkan PAD,” kata bupati.

Lebih lanjut Bupati menam-
bahkan, anggaran sebesar 
Rp76 miliar disiapkan pe-
merintah daerah untuk dibe-
rikan ke setiap RW yang ada 
di 165 desa di KBB tahun 
depan. Adapun ini menjadi 
salah satu program yang ma-
suk dalam Musrembang KBB 
tahun 2021.

“Saya mengalokasikan pro-
gram bantuan anggaran satu 
RW sebesar Rp30 juta untuk 
memperbaiki jalan lingkungan. 
Karena, saat menjalankan 
program ngariksa lembur, 
ternyata banyak jalan ling-
kungan di setiap RW yang 
masih berupa jalan tanah,” 
tuturnya.

Bupati menjelaskan, spesi-
fikasi jalan lingkungan terse-
but berupa paving blok. Ia 
menyebut daya tahannya pun 
dinilai lebih lama dibanding 
aspal maupun beton biasa.

“Nanti juknisnya akan di-
buat di DPMD, karena kalau 
dari paving blok peman-
dangannya pun akan enak 
dilihat,” jelasnya.

Jika rencana tersebut dapat 
direalisasikan dan selesai te-
pat waktu, kata Bupati, dam-
pak positif peningkatan kun-
jungan wisatawan yang datang 
ke desa cenderung bakal 
meningkat.

“Mudah-mudah 2 atau 3 
tahun ke depan selesai, ka-
rena desanya bersih dan sehat 
serta nyaman dikunjungi,” 
pungkasnya. (mg6/drx)

ISTIMEWA

AKP Yohannes Redhoi Sigiro
Kasatreskrim Polres Cimahi

PERISTIWA

NGAMPRAH- Setelah Jawa 
Barat berstatus Siaga 1 wabah 
Novel Corona Virus atau Co-
vid-19, sektor pariwisata di 
Jawa Barat terkena dampaknya 
sehingga mengalami penu-
runan.

Kepala Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan (Disparbud) 
Provinsi Jawa Barat, Dedi Tau-
fik, penurunan jumlah kun-
jungan wisatawan di Jawa 
Barat tercatat sekitar 5 persen.

“Ya betul memang ada pen-
urunan kurang lebih sampai 
5 persen. Ada penurunan 
terutama di kawasan Bandung 
Raya, kemudian juga ada di 
Bekasi dan Karawang,” kata 
Dedi saat ditemui di Padala-
rang, Rabu (11/3).

Untuk pencegahan meluas-
nya penyebaran Covid-19, 
pihaknya turut membatasi 
kedatangan wisatawan asing 
dari sejumlah negara, teru-
tama yang sudah terdeteksi 
positif Covid-19.

“Kita tentu tidak mau ambil 
resiko, jadi perlu ada pemba-
tasan kunjungan wisatawan 
dari beberapa negara. Se-
perti dari Italia, Saudi Arabia, 
apalagi dari Cina,” katanya.

Menyadari ada penurunan 
kunjungan wisatawan, teru-
tama dari luar negeri, Dedi 
menjelaskan Pemprov Jabar 
tengah merancang beberapa 
strategi demi menjaga kesta-
bilan kunjungan wisatawan 
dalam negeri.

“Kita minta pengelola wi-
sata itu memberikan suguhan 
wisata yang unik untuk wisa-
tawan lokal, jangan mengan-
dalkan yang sudah ada saja. 
Kemudian juga membuat 
beberapa atraksi atau festival 
yang ada di kabupaten kota. 
Supaya menggeliatkan minat 
wisatawan lokal,” terangnya.

Pihaknya juga mengimbau 
agar pengelola wisata me-

nyiapkan alat pengukur suhu 
tubuh serta menyediakan 
masker dan hand sanitizer 
sebagai langkah antisipasi 
penyebaran Covid-19 di de-
stinasi wisata.

“Bisa juga minta ke Dinas 
Kesehatan di masing-masing 
daerah untuk menyediakan 
pendeteksi suhu tubuh di 
lingkungan wisata. Atau peng-
elola wisata mau pengadaan 
mandiri juga bagus,” tegasnya.

Terkait imbauan dari Gu-
bernur Jawa Barat untuk 
menunda sejumlah kegiatan 
yang sifatnya massal atau 
mendatangkan banyak orang, 
Dedi menyebut yang dimaksud 
Ridwan Kamil bukan penun-
daan acara, melainkan pihak 
pengelola harus memiliki 
langkah antisipasi.

“Bukan ditunda ya. Saya 
pikir perlu kehati-hatian. 
Tapi yang penting kan kita 
berperilaku hidup bersih dan 
sehat,” paparnya. (mg6/drx)

Kita minta 
pengelola wisata 
itu memberikan 
suguhan wisata 
yang unik untuk 
wisatawan lokal, 

jangan mengandalkan 
yang sudah ada 
saja. Kemudian 
juga membuat 

beberapa atraksi 
atau festival yang 
ada di kabupaten 

kota. Supaya 
menggeliatkan minat 

wisatawan lokal.”

Dedi Taufik 
Kepala Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Provinsi 
Jawa Barat 
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ASYIK BERMAIN: Ratusan pengunjung terlihat saat menikmati wahana di 
kolam renang. Namun, sejak wabah corona kunjungan alami penurunan.

Kunjungan Wisatawan 
Turun Lima Persen

Pertumbuhan 
ekonomi daerah 

didorong kuat oleh 
sektor pariwisata. 

Sehingga, perbaikan 
infrastruktur akan 
menjadi prioritas 
kami. Tentunya, 
ini agar industri 
pariwisata bisa 

menunjukkan capaian 
yang lebih baik ke 

depannya.”

Aa Umbara Sutisna
Bupati Bandung Barat

Sektor Pariwisata Jadi 
Pendobrak Ekonomi 
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BERIKAN ARAHAN: Bupati Aa Umbara Sutisna meyakini sektor pariwisata menjadi pendobrak 
ekonomi dalam Musrenbang tingkat KBB 2021 di Padalarang, Rabu (11/3).



PEMERINTAH telah meny-
erahkan draft RUU Omnibus 
Law Ciptaker kepada DPR. 
Masyarakat dari berbagai ka-
langan menyatakan diri siap 
mengawal RUU sapu jagat 
tersebut. Upaya ini  dilakukan 
demi terwujudnya Kemandi-
rian dan ketahanan Ekonomi 
Rakyat yang Kuat dan ber-
kualitas Menuju Indonesia 
makin maju.

Kabar Omnibus Law yang 
telah sampai di meja DPR 
disambut antusiasme yang 
begitu besar. Hal ini berarti 
impian mewujudkan Indo-
nesia maju semakin dekat. 
Sehubungan dengan hal ini, 
dukungan untuk mengawal 
RUU sapu jagat juga berda-
tangan. Tak hanya dari ka-
langan masyarakat, pejabat 
atau elite politik juga mem-
berikan dukungan mereka.

Ombinus Law atau yang di-

kenal dengan RUU sapu jagat 
ini telah melalui pembahasan 
yang cukup panjang. Hingga 
diwarnai hoax dan isu tak sedap. 
Namun, kini mampu survive 
dan berada di tangan yang te-
pat. Penerapan omnibus law 
sejatinya ialah mengurai se-
gala macam permasalahan 
terkait tumpang tindih aturan, 
birokrasi, juga regulasi yang 
menghambat tata kelola Eko-
nomi di Indonesia.

Melalui RUU sapu jagat ini 
diharap akan memberikan 
angin segar. Sehingga pelaks-
anaan UU baru akan lebih 
efektif dan mampu menggenjot 
peningkatan perekonomian 
negara, yang berimplikasi 
pada kesejahteraan masyara-
kat secara nasional. Salah 
satu hal yang paling disoroti 
ialah Omnibus law Cipta 
Kerja. RUU ini dianggap paling 
sensitif. Karena memiliki sifat 

berkesinambungan. 
Apalagi pemerintah telah 

memastikan dua isu besar 
terkait omnibus law cipta 
kerja ini akan mampu di-
tangani dengan baik. Dua isu 
tersebut ialah ,pengangguran 
dan pengadaan lapangan 
kerja. Omnibus law Cipta 
kerja sendiri akan berfokus 
pada perbaikan iklim investa-
si. Karena seperti yang kita 
tahu, peningkatan investasi 
didalam negeri nantinya 
bakal memicu pembukaan 
lapangan kerja sebesar-be-
sarnya, seluas-luasnya. 

Yang akan berimplikasi 
pada penyerapan tenaga 
kerja. Mengingat, masalah 
pengangguran ini menjadi 
polemik yang tak berkesuda-
han. Maka dari itu, memang 
diperlukan terobosan seper-
ti omnibus law cipta kerja ini 
untuk mewujudkan tata 

kelola lebih baik dan mum-
puni.

Sebelumnya, Partai NasDem 
dan PKS akan memastikan 
jika pembentukan empat 
undang-undang sapu jagat 
alias omnibus law Betul-betul 
memihak kepada kepenting-
an rakyat. Kedua parpol ter-
sebut berjanji akan bersikap 
kritis selama proses pemben-
tukan RUU ini.

Wakil Ketua DPR dari Partai 
NasDem, Rachmat Gobel, 
menuturkan pihaknya ingin 
menyamakan persepsi. Pa-
salnya mereka juga belum 
mengetahui terkait isi omni-
bus law. Yang jelas jika hal 
tersebut baik bagi masyarakat, 
tentu akan didukung bersama. 

Menurut Gobel, pertemuan 

tersebut untuk menguatkan 
sinergitas serta menyikapi 
pembentukan RUU sapu jagat 
tersebut. NasDem menging-
inkan UU dalam omnibus law 
mampu memberikan manfaat 
lebih banyak bagi rakyat In-
donesia.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Ju-
waini, mengaku senang dapat 
membahas isu terkini dengan 
partai NasDem. Semangat 
kedua partai adalah mendo-
rong serta memastikan pem-
bentukan UU berpihak ke-
pada kepentingan publik atau 
masyarakat.

Secara khusus, Jazuli berharap 
agar RUU Omnibus Law Cipta 
Kerja akan lebih matang dan 
menghilangkan pasal yang se-
lama ini bermasalah. Termasuk, 
perihal hak dan kewajiban pe-
modal dan pekerja haruslah 
mencerminkan keadilan.

RUU Omnibus Law Cipta 

Kerja disebut-sebut bakal 
menyatukan 79 undang-un-
dang dan 1.244 pasal. Sub-
stansinya ialah mencakup 
hingga 11 klaster, yakni; peny-
ederhanaan perizinan, kete-
nagakerjaan, persyaratan 
investasi, kemudahan, pem-
berdayaan, dan perlindungan 
usaha mikro, kecil, dan me-
nengah (UMKM), adanya 
kemudahan berusaha, du-
kungan riset beserta inovasi, 
administrasi pemerintahan, 
pengadaan lahan, pengenaan 
sanksi, investasi dan proyek 
pemerintah, maupun kawasan 
ekonomi.

Pedoman pemerintah akan 
Omnibus law ini memang 
layak kita dukung. Bukan ha-
nya sebagai solusi sementara 
saja, harapan kedepannya 
penerapan skema UU sapu 
jagat dapat berjalan dengan 
lancar. Jika demikian tentunya 

tujuan untuk mewujudkan 
Kemandirian dan Ketahanan 
Ekonomi Rakyat yang Kuat 
dan Berkualitas Menuju In-
donesia Maju akan lebih cepat 
tercapai. Lebih tepatnya, eko-
nomi meningkat, kesejahte-
raan masyarakat akan didapat. 

Lebih lanjut, Indonesia 
dengan sistem perekonomian 
yang lebih maju akan diper-
hitungkan kiprahnya di dunia 
Internasional. Sehingga akan 
menjadi negara adidaya me-
nyusul negara-negara lain 
yang telah melesat melalui 
sistem omnibus law yang se-
belumnya telah mereka te-
rapkan. Jadi, tunggu apa lagi? 
Mari kita kawal Omnibus Law 
ini agar segera dapat dijadikan 
napas baru Indonesia lebih 
maju! (**)

* Penulis adalah warganet 
tinggal di Yogyakarta
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Masyarakat Siap Kawal RUU Omnibus Law Cipta Kerja Guna Wujudkan Indonesia Maju
OPINI

Oleh:

ZAKARIA*

Ridwan Kamil: Kerjasama 
Jabar-ITB, Dorong Program 
Satu Desa Satu Perusahaan

BANDUNG – Gubernur Jawa 
Barat (Jabar) Ridwan Kamil 
mengatakan, Kampus Institut 
Teknologi Bandung (ITB) Ci-
rebon sudah bisa menggelar 
perkuliahan pada Agustus 
2020. Selama gedung Kampus 
ITB Cirebon dibangun, ma-
hasiswa berkuliah di Kampus 
ITB Jatinangor.

”Kita lagi semangat meng-
update ITB di Cirebon. Salah 
satunya, bulan Agustus (2020) 
insyaallah akan perdana ku-
liah secara fisik di sana ka-

rena bangunannya sudah 
jadi yang tahap satu,” kata Kang 
Emil sapaan Gubernur Jabar 
saat audiensi dengan Rektor 
ITB Reini Wirahadikusumah 
di Gedung Sate, Selasa (10/3).

”Jadi, dengan bangga tolong 
sampaikan ke masyarakat Ci-
rebon. Per Agustus tahun ini 
warga Ciayumajakuning sudah 
bisa kuliah di Kampus ITB di 
Cirebon yang akan terus kita 
kembangkan,” tambahnya.

Kang Emil pun berharap, 
Kampus ITB Cirebon bisa 
merespons kebutuhan sum-
ber daya manusia (SDM) di 
Pantura Jawa. ”Jadi artinya 
SDM-SDM di Pantura enggak 
usah kemana-mana, sekolah 
saja di ITB Cirebon,” ucapnya.

”Semua jurusannya sudah 
didesain untuk merespons 
masa depan Rebana yang akan 
menjadi pusat pertumbuhan 
Jawa Barat di masa depan. 
Rebana ini kalau jadi, 5 juta 
lapangan pekerjaan, menum-
buhkan lapangan pekerjaan. 
Ini cocok dengan semangat 
visi kabinet (Indonesia Maju) 
yang sekarang fokus di SDM,” 
imbuhnya.

Selain itu, Kang Emil juga 
menyatakan, pihaknya akan 
membentuk lembaga khusus 
terkait berbagai program kerja 
sama yang dilakukan antara 
Jabar dengan ITB. Menurut 
Kang Emil, lembaga ini penting 
agar program kerja sama yang 
dilakukan cukup diurus oleh 

satu lembaga saja.
”Kerja sama (Jabar-ITB) ba-

nyak sekali, kita bersepakat 
membentuk institusi yang 
mengelola kerja sama ini. 
Karena banyak riset-riset ITB 
yang keren-keren, tapi sering 
kali ini kami tidak tahu pada-
hal bisa kita manfaatkan,” 
katanya.

”Sebaliknya juga sama, kita 
banyak kebutuhan yang mun-
gkin ITB bisa suplai. Contoh-
nya untuk program Satu 
Desa Satu Perusahaan. Saya 
titip ke SBM (Sekolah Bisnis 
dan Manajemen) ITB bagai-
mana di kuliahnya itu meng-
gunakan desa-desa di Jawa 
Barat sebagai tempat dari 
tesisnya untuk dijadikan pe-

rusahaan,” tambahnya.
Sementara itu, Rektor ITB 

Reini Wirahadikusumah men-
gatakan bahwa pihaknya ber-
komitmen untuk terus 
mengembangkan Kampus ITB 
Cirebon. Hingga saat ini, Kam-
pus ITB Cirebon memiliki ma-
hasiswa sebanyak 250 orang 
dengan empat program studi. 
”Sekarang baru satu gedung 
tapi dengan pra sarana jalannya, 
nanti ke depan akan kembang-
kan terus,” kata Reini.

”Namun, ada sedikit perbe-
daan (realisasi program studi), 
tapi secara umum sesuai 
dengan rencana awal terma-
suk (program studi) kriyanya 
ada di sana (Kampus ITB Ci-
rebon),” pungkasnya. (rls/rus)

2020 ITB Cirebon Gelar Perkuliahan 

SMK Negeri 6 Bandung 
Terapkan Teaching Factory

BANDUNG – Untuk 
meningkatakan kompetensi 
siswa dan menciptkan 
lulusan yang memiliki daya 
saing sesuai kebutuhan. 
SMKN 6 Bandung terapkan 
model pembelajaran 
teaching factory. Model 
pembelajaran tersebut, 
memiliki konsep 
pembelajaran berbasis 
industry melalui kerjasama 
dengan berbagai industry.

Wakil Manajemen Mutu 
SMKN 6 Bandung, Agus Surahmat mengungkapkan, 
Selain menerapkan Kurikulum tahun 2013 (Kurtilas). 
Pihaknya menerapkan sistem pembelajaran industry 
disekolah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya 
untuk meningkatkan jiwa kompetitif siswa di dunia 
kerja.

”Jadi kita sudah membuat sistem pembelajaran 
seperti di industri, pembelajaran seperti di pabrik 
atau di perusahaan gitu. Itu sudah diterapkan di 
kita,” kata Agus kepada Jabar Ekspres, Rabu (11/3).

Agus menjelaskan, selain penerapan model 
pembelajaran teaching factory. SMK yang terletak di 
Jalan H. Hasan, Cisaranten Kidul, Kota Bandung 
tersebut, juga turut mengembangkan berbagai 
kompetensi siswa melalui esktrakurikuler.

”Dari ekskul itu unggulannya paskibra, pramuka, 
PMR. Kalau paskibra itu tingkat juaranya sudah 
nasional. Kemudian drum band, setiap kegiatan 
upacara 17 Agustus itu selalu tampil di Kota ataupun 
Provinsi,” jelasnya.

Sekolah yang sudah berdiri sejak 1953 ini 
menyediakan enam kompetensi keahlian bagi siswa. 
Antara lain Desain Pemodelan dan Informasi 
Bangunan (DPIB), Teknik Instalasi Tenaga Listrik( 
TITL), Teknik Audio Video(TAV), Teknik Pemesinan 
(TPM), Teknik Kendaraan Ringan (TKR atau 
Otomotif), dan Teknik Pengelasan baru ada di kelas 
XI satu kelas.

Menurut Agus, berdasarkan data sekolah per-
Januari 2020, SMKN 6 Bandung tercatat memiliki 
2.476 siswa.yang terdiri siswa laki-laki 2.096 siswa 
wanita 383. ” kami terus membeikan pembelajaran 
dengan sistem kerja nyata dan menerapkan 
kompetensi melalui esktrakurikuler. Sehingga, siswa 
lulusan SMKN 6 siap kerja dan memiliki prestasi,” 
pungkasnya. (mg7/rus)

Tepis Stigma SMK Sebagai 
Penyumbang Penganguran

BANDUNG – Adanya stigma bahwa SMK 
merupakan penyumbang pengguran ditepis oleh 
Wakil Manajemen Mutu SMKN 6 Bandung Agus 
Surahmat.

Menurutnya, statemen tersebut masih datable. 
Sebab, relevansi di lapangan pekerjaan SMK 
memiliki berbagai kompetensi keahlian. 

”Jadi tidak bisa digeneralisasikan. Hal tersebut 
dikarenakan terdapat siswa yang bekerja sesuai 
dengan kompetensinya, dan ada juga yang 
tidak,”jelas Agus ketika ditemui Jabar Ekspres di 
Bandung, (11/3).

Dia menilai, jika ada pertanyaan apakan 
kompetensi SMK sekarang sudah sesuai dengan 
kubutuhan lapangan pekerjaan, maka harus dilihat 
ketersediaan jurusan di SMK masing-masing.

Akan tetapi, kalau memang SMK sebagai 
penyumbang angka pengangguran terbesar, maka 
kurikulum SMK harus melalkukan perubahan yang 
mengacu dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. 

”Salah satu caranya dengan meningkatkan 
kompetensi siswa dengan membuat sistem 
pembelajaran seperti kelas Industri,”ucapnya.

Menurutnya, di SMK 6 sendiri ada kelas khusus 
dimana para siswa yang masuk kelas Industri adalah 
anak yg terseleksi baik secara pengetahuan maupun 
keterampilan. Contohnya di kelas industri PT BUMA. 

Siswa yg telah menyelesaikan pendidikannya 
langsung diterima bekerja di PT BUMA, ada juga 
kelas Industri  seperti TTEP (Toyota Technical 
Education Program),” ungkapnya.

”Muatan khusus juga turut menjadi acuan SMKN 6 
Bandung dalam penerapan pembelajaran kepada 
siswa,”tambah dia.

Agus mengatakan, dalam dokumen Kurikulum 
2013 sendiri terdiri dari 3 dokumen, di antaranya 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 
Silabus, dan Administrasi Guru. 

”Nah disini ada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP). Pada kelas industry pada KTSP SMKN 6  ada 
Kompetensi Dasar (KD), yang merupakan sisipan dari 
industri,” pungkas Agus. (mg7/yan)

MODEL PEMBELAJARAN

KEJURUAN

ISTIMEWA

Agus Surahmat 
Wakil Manajemen Mutu 

SMKN 6 Bandung

ISTIMEWA

BAHAS PROGRAM: Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat audiensi dengan Rektor ITB Reini Wirahadikusumah di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (10/3). by Humas Jabar

BANDUNG – Ketua Sekolah 
Tinggi Pariwisata (STP) NHI 
Bandung, Faisal memberikan 
apresiasi terhadap kebijakan 
Merdeka Belajar: Kampus Mer-
deka yang dicetuskan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan, 
Nadiem Makarim. Menurutnya, 
perguruan tinggi memiliki pe-
ran strategis untuk kemajuan 
suatu bangsa.

“Dalam setiap perjalanan 
sejarah bangsa yang maju 
selalu dapat kita temukan 
program perguruan tinggi 
dalam dinamika masyarakat-
nya. Bahkan PT dapat dika-
takan sebagai isntitusi tertua 
yang ada di sebuah negara, 
karena tidak mungkin sebuah 
negara berkembang tanpa 
memiliki mutu pendidikan 
yang bagus,” ujar Faisal dalam 
pidato peringatan Dies Nata-
lis STP NHI Bandung ke-58,  
Rabu (11/3).

STP NHI Bandung memi-
liki visi menjadi institusi pen-
didikan vokasi yang unggul 
dalam bidang pariwisata yang 
memiliki kapabilitas keramah-
tamahan, dan kewirausahaan 
untuk mendukung pariwi-
sata Indonesia. 

Faisal mengatakan Sumber 

Daya Manusia yang unggul 
semestinya proporsi terba-
nyak diisi oleh lulusan program 
studi vokasi yang memiliki 
kualifikasi untuk bekerja dan 
berkontribusi di tengah ma-
syarakat. Namun SDM unggul 
dari kalangan akademisi dan 
peneiliti juga tidak bisa dike-

sampingkan.
Dies Natalis ke-58 ini men-

gusung tema Dedikasi Tanpa 
Henti Membangun SDM Pa-
riwisata Unggul Indonesia 
Maju yang diharapkan mam-
pu menjadikan sekolah ting-

gi ini sebagai pelopor pendi-
dikan pariwisata Indonesia. 
Kegiatan yang dilangsungkan 
pada Rabu (11/9) ini juga 
diisi dengan berbagai rang-
kaian kegiatan. Seperti ke-
giatan bakti sosial, peduli 

lingkungan kampus, Jumat 
Bersih, dan Orasi Ilmiah 

“Implementasi Quality 
Tourism melalui Penguatan 
Produk Wisata Experiental 
pada Desa Wisata,” pung-
kasnya. (mg7/yan)

STP NHI Bandung Apresiasi Kebijakan Kampus Merdeka

Dalam setiap 
perjalanan sejarah 
bangsa yang maju 
selalu dapat kita 

temukan program 
perguruan tinggi 
dalam dinamika 
masyarakatnya. 

Bahkan PT dapat 
dikatakan sebagai 

isntitusi tertua 
yang ada di sebuah 
negara, karena tidak 

mungkin sebuah 
negara berkembang 
tanpa memiliki mutu 

pendidikan yang 
bagus.”

Faisal 
Ketua STP NHI Bandung ISTIMEWA

FOTO BERSAMA: Peserta Dies Natalis ke-58 STP NHI mengusung tema Dedikasi Tanpa Henti 
Membangun SDM Pariwisata Unggul Indonesia Maju. 
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PraMel Lolos 16 Besar, 
Jojo Angkat Koper

JAKARTA – Sebanyak 15 wakil indonesia sudah 
bersiap untuk menjalani pertandingan pada 
turnamen All England Open 2020 yang bakal 
berlangsung di Arena Brimingham, Inggris.

Pada turnamen level Super 1000 tersebut, Pengurus 
Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP 
PBSI) menargetkan satu gelar juara, seperti capaian 
tahun lalu. PP PBSI berharap gelar juara didapat dari 
semua nomor yang dipertandingkan.

”Target kami tetap satu gelar, mempertahankan 
tahun lalu. Tapi saya tidak menyebutkan sektor 
mana, karena tidak ingin membebani atlet tertentu. 
Memang yang paling berpeluang ada di sektor ganda 
putra. Namun bukan berarti di sektor lain tidak ada 
peluang,” kata Kepala Bidang Pembinaan dan 
Prestasi PBSI, Susy Susanti beberapa waktu lalu.

Ya, pada ajang ini selain Hendra/Ahsan yang 
datang dengan status juara bertahan, kans terbesar 
untuk meraih titel kampiun juga ada pada pasangan 
ganda putra nomor satu dunia, Kevin Sanjaya 
Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon. Selain itu, dua 
tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan 
Christi juga memliki peluang yang sama. Apalagi, 
keduanya saat ini berada dalam tren bagus. 

Pada pertandingan babak pertama, pemain 
campuran Indonesia Praveen Jordan/Melati Daeva 
Oktavianti PraMel menjadi wakil pertama yang 
tembus 16 Besar All England 2020. Setelah 
mengalahkan pasangan Taiwan Wang Chi Lin/Cheng 
Chi Ya.

Mereka menang straight game 21-9, 21-18 hanya 
dalam durasi 26 menit. PraMel melanjutkan 
dominasinya atas ganda peringkat 24 dunia itu. Di 16 
Besar, PraMel akan berhadapan dengan pemenang 
duel antara wakil Kanada Joshua Hurlburt Yu/
Josephine Wu melawan pasangan Malaysia Tan Kian 
Meng/Lai Pei Jing. 

Sementara tunggal putra Indonesia Jonatan 
Christie alias Jojo menjadi pemain pertama 
Indonesia yang harus angkat koper. Setelah 
ditumbangkan wakil Malaysia, Lee Zii Jia. Jojo gagal 
mengembangkan permainan terbaiknya. Peringkat 
enam dunia itu harus bermain bertahan, meladeni 
smes-smes pemain Negeri Jiran ranking 13 dunia itu.

Ini merupakan kekalahan pertama Jojo dari lima 
pertemuan dengan Zii Jia. Jojo kalah dalam 
pertandingan berdurasi 41 menit. Sementara buat Zii 
Jia, kemenangan tersebut mengantar dia lolos ke 16 
Besar. (fin/jpnn/rus)

ALL ENGLAND OPEN 2020

Akibat Virus Corona, 
FIFA Batalkan Finalisasi 
Venue Piala Dunia 2021

JAKARTA – Akibat corona, 
perwakilan Federasi Sepak 
Bola Dunia (FIFA) yang hendak 
hadir ke Indonesia untuk fi-
nalisasi penentuan enam 
kota dan venue yang akan 
menjadi tuan rumah Piala 
Dunia U-20 2021 terpaksa 
menunda kedatangannya.

Hal itu disampaikan langs-
ung oleh Ketua Umum Per-
satuan Sepak Bola Seluruh 
Indonesia (PSSI) Mochamad 
Iriawan usai rapat koordi-
nasi (rakor) rutin persiapan 
Piala Dunia U-20 2021 ber-
sama Menteri Pemuda dan 
Olahraga (Menpora), Zainu-
din Amali di kantor Kemen-
terian Pemuda dan Olahraga, 
Jakarta, Selasa (10/3) kemarin.

Semula, delegasi FIFA di-

jadwalkan datang pada 10-11 
Maret 2020 untuk memantau 
kesiapan Indonesia sebagai 
tuan rumah Piala Dunia U-20 
2021. Rencananya perwakilan 
FIFA itu bakal berkeliling me-
lihat venue-venue yang diu-
sulkan PSSI untuk menjadi 
tuan rumah Piala Dunia U-20 
2021.

Akan tetapi, karena wabah 
virus korona (Covid-19) yang 
meluas di Benua Eropa bah-
kan sudah masuk ke Indone-
sia, maka kedatangan dele-
gasi FIFA pun menunda ke-
datangannya. Hal itu juga yang 
menjadi laporan PSSI kepada 
Kemenpora dalam rakor ter-
sebut.

”Hari ini kami menyampai-
kan atau melaporkan kepada 
Kemenpora berkaitan dengan 
kesiapan untuk Piala Dunia 
U-20 2021. FIFA rencananya 
akan ke Indonesia pada 10-11 
Maret ini, tapi karena situasi 
Korona, mereka menunda 

kedatangannya hingga 20-22 
Maret, mendatang,” ujar Iria-
wan kepada awak media.

Meskipun ada penundaan, 
PSSI dikatakan Iriawan akan 
tetap mengirimkan berkas-
berkas yang dibutuhkan ter-
kait venue yang diajukan 
sebagai tuan rumah kepada 
FIFA. Tujuan PSSI mengirim-
kan berkas-berkas tersebut 
adalah agar FIFA dapat mem-
pelajarinya lebih dulu se-
hingga punya dasar yang 
bagus untuk memilih.

“Namun, kami tetap mengi-
rimkan semua berkas kesiapan 
calon tuan rumah kepada 
FIFA. Tujuh hari kami kirim 
lengkap dengan skema dan 
apa yang diinginkan FIFA ada 
disitu. Nanti mereka akan 
mempelajarinya. Hasil koor-
dinasi terakhir rencananya 
FIFA akan datang selama dua 
hari karena kami ingin me-
reka melihat dengan konkret 
sesuai fakta di lapangan ber-

kaitan venue-venue yang akan 
ditunjuk menjadi 6 dari 11 
stadion,” jelasnya.

Lebih lanjut, pria yang akrab 
disapa Iwan Bule itu menga-
takan penentuan enam kota 
atau venue yang akan men-
jadi tuan rumah Piala Dunia 
U-20 2021 harus segera dite-
tapkan. Hal itu demi mem-
persiapkan secara maksimal 
enam venue yang nantinya 
ditunjuk sebagai tuan rumah 
ajang sepak bola usia muda 
paling bergengsi di dunia 
tersebut.

”Ini karena pembangunan, 
renovasi maupun revitalisasi 
stadion harus segera dilaku-
kan oleh Kementerian Peker-
jaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR),” tuturnya.

Terkait hal tersebut, Men-
pora Zainudin Amali menga-
takan masalah venue memang 
dibutuhkan penyelesaian 
cepat. Namun pada prinsip-
nya Dirjen Cipta Karya Kemen 

PUPR yang mengerjakan ini 
tidak ada halangan apapun 
sepanjang ada perintah.

”Perintah itu adanya di In-
pres, karena itu harus Inotes 
dan Keppresnya segera di-
realisasi agar kita bisa berge-
rak. Kita berharap semua 
wilayah yang akan menjadi 
tempat Piala Dunia U-20 2021 
ada wakilnya sehingga kita 
berencana untuk mengundang 
pemerintah daerah,” terang-
nya.

Dia mengatakan, rapat ko-
ordinasi antara PSSI dan 
Kemenpora terkait persiapan 
Piala Dunia U-20 2021 akan 
berlangsung secara reguler. 
Hal itu mengingat pelaks-
anaan ajang tersebut sudah 
semakin dekat. ”Apalagi 
waktunya sudah semakin 
mendekat menjelang Mei 
2021. Kami akan terus ber-
sinergi menyesuaikan wak-
tu masing-masing,” pung-
kasnya.( fin/rus)

ISTIMEWA

MEMBANGGAKAN: Ganda campuran Indonesia, Praveen/Melati, pastikan 
lolos babak 16 besar All England 2020 setelah kalahkan perwakilan Taiwan.

PSSI Usulkan Enam Stadion
ISTIMEWA

PASTIKAN KESIAPAN: Untuk memastikan kesiapan sarana stadion jelang perhelatan Piala dunia U-20 2021, Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mengunjungi stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung.

JAKARTA – Tim Piala Davis 
berhasil mempertahankan 
posisi di Grup Dunia II dalam 
pertandingan playoff melawan 
Kenya akhir pekan lalu. Tim 
Fed Cup tidak mau kalah. 
Aldila Sutjiadi dkk juga sukses 
bertahan di Grup I Zona Asia/
Oseania.

Dalam rangkaian pertan-
dingan di Dubai Duty Free 
Tennis Center, Dubai, sepan-
jang minggu lalu (3-7/3) me-
reka memetik dua kemenangan 
dari lima laga.

Dua kemenangan itu diraih 
atas Taiwan (2-1) dan Uzbe-
kistan (3-0). Itu hasil yang 
memuaskan. Mengingat, tim 
Fed berangkat ke Dubai dengan 
skuad seadanya. Indonesia 
hanya diperkuat tiga petenis. 
Yakni, Aldila, Priska Madelyn 
Nugroho, dan Janice Tjen. 
Sedangkan negara lain rata-
rata membawa lima pemain. 
Dari enam anggota grup I, 
Indonesia berada di peringkat 
keempat.

Ketua Umum PP Pelti Rildo 
Ananda Anwar mensyukuri 
hasil tersebut. Keputusan pi-
haknya menerjunkan tiga 
pemain, dan bukan lima, ter-
nyata berbuah manis. ”Kami 
pilih lima pemain kalau benar-

benar siap. Jangan buat meng-
genapi saja. Tiga orang kalau 
memang memenuhi syarat 
ya tidak apa. Lihat, mereka 
bisa membawa bertahan di 
grup I,” katanya.

Menurutnya, dengan dua 
kemenangan, Indonesia me-
nempati peringkat keempat 
grup I. Di bawah Tiongkok, 
India, dan Korea Selatan. 
Sayang, dalam pertandingan 
penentuan melawan India, 
kita kalah 1-2. Priska meme-
nangi laga pertama atas Ru-
tuja Bhosale dengan skor 6-3, 
0-6, 6-3. Sayang, Aldila takluk 
kepada Ankita Raina. 3-6, 3-6.

Sementara di sektor ganda, 
Priska/Aldila kalah oleh Sania 
Mirza/Ankita Raina 6-7(4), 0-6. 
”Kemarin itu hampir banget 
(masuk grup dunia, Red) kalau 
bisa menang lawan India. 
Mudah-mudahan ke depan 
bisa. Itu membuat kami sema-
kin optimistis,” tutur Priska.

Dia menjelaskan, perjuangan 
Aldila dkk untuk mengaman-
kan dua kemenangan sang-
atlah berat. Dengan tiga pe-
main, setiap orang setidaknya 
harus bermain dua partai 
setiap hari. Aldila dan Priska 
paling sering kebagian terjun 
dua kali. baik, di sektor tung-

gal dan ganda. 
Aldila mengakui bahwa per-

juangan timnya begitu sulit. 
”Saya tahu dari awal ini akan 
berat. Jadi, kami hanya men-
coba untuk fokus di tiap pertan-
dingan dulu. Fokus untuk 
hari ini dulu, besok dipikirkan 
belakangan. Kami cukup 
senang bisa merebut dua ke-
menangan karena semua tim 
bermain maksimal,” kata Al-
dila setelah Indonesia men-
galahkan Uzbekistan.

Dengan hasil di grup I, Ril-
do menargetkan capaian yang 
lebih baik tahun depan. Ya-
kni, lolos ke grup dunia. 
Skuad yang ada saat ini sang-
at potensial. Mereka juga 
masih muda-muda. Aldila 
adalah petenis paling senior. 
Sedangkan Priska dan Janice 
masing-masing masih beru-
mur 16 tahun dan 17 tahun. 
Ada waktu untuk menambah 
dua pemain muda lagi agar 
kuota lima pemain di Piala 
Fed terpenuhi.

”Mungkin setahun atau dua 
tahun lagi bisa lihat hasilnya. 
Kuncinya, sering bertanding 
di luar negeri. Dan kalau da-
tang ke Indonesia langsung 
masuk camp,” pungkasnya 
Rildo. (jpc/rus)

JAKARTA – Beberapa gela-
ran olahraga di seluruh dunia 
banyak yang ditunda atau 
dibatalkan karena wabah vi-
rus corona. Salah satunya 
Italia. Negeri Pizza itu secara 
resmi menghentikan semua 
kegiatan olahraga hingga 3 
April 2020.

Menanggapi hal tersebut, 
badan organisasi sepak bola 
antar negara-negara di benua 
Eropa atau yang biasa disebut 
UEFA dikabarkan sedang 
mempertimbangkan untuk 
menangguhkan Liga Cham-
pions dan Liga Europa ka-
rena ancaman virus corona.

Beberapa pertandingan 16 
besar Liga Champions seperti 
Paris Saint-Germain vs Borus-
sia Dortmund (pekan ini) di 
Prancis dan Barcelona melawan 

Napoli (pekan depan) di Spa-
nyol akan dimainkan secara 
tertutup. Pertandingan Wolves 
melawan Olympiakos di kom-
petisi Liga Europa, yang digelar 
di Yunani Kamis malam, juga 
dimainkan tanpa penonton.

Menurut CAT Radio, Spa-
nyol, UEFA sekarang mem-
pertimbangkan opsi untuk 
menunda Liga Champions 
dan Liga Europa begitu pu-
taran 16 besar selesai. Namun 
sejauh ini belum ada pernya-
taan resmi dari UEFA.

Sementara itu, Pemerintah 
Italia memutuskan untuk mem-
berhentikan semua kompetisi 
sepak bolanya untuk menganti-
sipasi penyebaran virus co-
rona. Meskipun begitu, UEFA 
memutuskan untuk tetap me-
langsungkan laga Liga Cham-

pions dan Liga Europa untuk 
pertandingan yang dilakoni tim 
asal Italia.

Menanggapi hal tersebut, 
pelatih AS Roma, Paulo Fon-
seca mempertanyakan kepu-
tusan UEFA untuk tetap men-
jalankan kompetisi (Liga 
Champions maupun Liga 
Europa). Menurut dia, kese-
hatan sangat jauh lebih pen-
ting dari pada sepak bola.

”Ada yang lebih penting 
pada kehidupan ini dari hanya 
sekedar sepak bola, dan itu 
termasuk kesehatan. Kepu-
tusan yang sangat penting 
seharusnya dibuat bukan 
hanya oleh masing-masing 
liga dan pemerintah, tapi 
juga oleh UEFA. Kita tidak 
bisa saat ini memberhentikan 
Serie A dan kemudian Valen-

cia-Atalanta bermain be-
soknya,” ujar Paulo Fonseca 
seperti dikutip Football5Star 
dari media Spanyol EFE.

Pertandingan babak 16 be-
sar Liga Champions yang 
melibatkan klub Italia, Valen-
cia vs Atalanta dan Barcelona 
vs Napoli tetap akan dimain-
kan dalam keadaaan tanpa 
penonton. Sedangkan laga 
Juventus vs Lyon belum ada 
pengumuman resmi.

Hal ini juga berlaku pada 
pertandingan Inter vs Getafe 
dan Sevilla vs Roma di8 Liga 
Europa. Bahkan, ada juga 
kemungkinan terburuk jika 
laga 16 besar Liga Europa tidak 
akan dimainkan sama sekali. 
Hal ini karena Spanyol sudah 
melarang penerbangan menu-
ju Italia. (dbs/rus)

ISTIMEWA

PENUH SEMANGAT: Para pemain Piala Fed Indonesia (bawah) berpose bersama Deddy Tedjamukti, Tim 
Manager Samuel L Simon, dan Duta Besar Indonesia untuk Bahrain, Nur Syahrir Rahardjo. 

Optimistis Tiga Wakil 
Indonesia Lolos Grup Dunia

Corona Usik Liga Champions, 
UEFA Mendapat Kritik Pedas

JAKARTA – Juru taktik Tot-
tenham Hotspur Jose Mou-
rinho kehabisan kambing 
hitam setelah timnya kandas 
di 16 Besar Liga Champions.

Tottenham tampil di bawah 
standar dan kalah 0-3 melawan 
RB Leipzig dalam leg kedua 
16 Besar Liga Champions Red 
Bull Arena Leipzig, Rabu (11/3). 
Hasil itu membuat Leipzig 
membukukan kemenangan 
agregat 4-0 atas Tottenham.

Lini pertahanan Tottenham 
tampil mengecewakan ham-
pir sepanjang laga dan dua 
antisipasi tak optimal kiper 
sekaligus kapten Hugo Lloris 
harus dibayar mahal. Sempat 
tampil sedikit membaik dan 
beberapa kali menebus ke-
burukan koordinasi pertaha-
nan Tottenham, tetapi rekan-
rekannya di lini depan juga 

tak bekerja lebih baik.
Satu-satunya keberhasilan 

Lloris adalah mencegah Wer-
ner mengemas gol kandang 
Liga Champions perdananya 
dengan menghalau peluang 
pada menit keenam injury time, 
tetapi Tottenham yang meru-
pakan finalis musim lalu, tetap 
tersingkir sedangkan Leipzig 
melangkah ke perempat final. 

Mourinho memilih reaksi 
realistis dengan menjadikan 
cedera yang bertubi-tubi men-
dera para pemainnya sebagai 
alasan kekalahan di Leipzig. 
”Tak ada yang bisa disalahkan 
ketika hampir di setiap pertan-
dingan kami mendapat ce-
dera traumatis yang sepertinya 
selalu membuat pemain absen 
berbulan-bulan,” kata Mou-
rinho selepas pertandingan 
dilansir laman resmi UEFA. 

”Itulah catatan kami musim 
ini. Memang ada masalah lain, 
tetapi catatan buruk dimulai 
ketika Hugo (Lloris) menga-
lami cedera pertamanya. Sejak 
itu cedera datang bertubi-tubi. 
Saya tidak bisa menyalahkan 
pemain, mereka sudah mem-
berikan segalanya,” jelasnya.

Tottenham memang cukup 
sering diterpa badai cedera 
musim ini, bahkan Mourinho 
kehilangan tak kurang dari 
empat pilar penting hingga akhir 
musim yakni Harry Kane, 
Moussa Sissoko, Son Heung-
min dan rekrutan baru Steven 
Bergwijn. Bahkan, Mourinho 
mengaku ia baru tahu bek 
tengah Davinson Sanchez tidak 
bisa tampil melawan Leipzig 
hanya beberapa jam sebelum 
sepak mula leg kedua. 

Juru taktik asal Portugal itu 

bahkan mengklaim tidak ada 
seorang pelatih pun di dunia 
bisa mengatasi situasi yang 
tengah dialaminya di Totten-
ham. ”Kami mempersiapkan 
pertandingan ini dengan baik, 
tiba-tiba beberapa jam sebe-
lum dimulai saya baru menge-
tahui Sanchez tidak bisa main. 
Itu sungguh buruk bagi semua 
orang dan saya pikir tidak 
seorang pun bisa mengatasi 
keadaan ini,” akunya.

Selain tersingkir dari Liga 
Champions, Tottenham teran-
cam musim depan tidak bisa 
tampil di kompetisi antar klub 
Eropa paling bergengsi tersebut. 
Sebab, saat ini Tottenham ter-
tahan di urutan kedelapan 
klasemen dengan koleksi 41 
poin dan masih harus menge-
jar jarak tujuh poin di sisa mu-
sim yang ada. (ant/jpnn/rus)

Tottenham Hotspur Kandas, 
Mou Kehabisan Kambing Hitam
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Persib Akan Men-
jamu PSS Sleman 

BANDUNG- Panpel Persib 
akan berkoordinasi dengan 
Dinas Kesehatan (Dinkes) Ka-
bupaten Bandung, guna mela-
kukan pencegahan penyebaran 
virus covid-19 atau coron, jelang 
laga kandang Persib menjamu 
PS Sleman di Stadion Si Jalak 
Harupat Minggu (15/3).

“Jadi memang sekarang se-
perti kita ketahui sedang mere-

bak virus corona itu. Ada eda-
ran khusus dari PT Liga (Indo-
nesia Baru), sebagai panitia 
pelaksana. Kita sudah mengi-
rimkan surat ke Dinkes setem-
pat untuk sumbang saran dan 
seperti apa dan bagaimana 
sebaiknya,” kata General Koor-
dinator Kandang Persib Budhi 
Bram Rachman dilansir sima-
maung.com, kemarin (11/3).

Seperti apa yang sudah di-
terangkan dokter tim Rafi 
Ghani bahwa langkah pen-
cegahannya adalah dengan 

menerapkan pola hidup sehat, 
terus membuat badan bersih 
terutama tangan. Upaya peny-
ediaan hand sanitizer juga cek 
suhu badan akan dilakukan 
di pintu masuk setiap tribun 
pada saat hari pertandingan.

“Kami pun berupaya untuk 
menyediakan hand sanitizer 
di setiap tribun, semoga bisa 
tersedia. Seperti tim tim lain 
yang sudah dilakukan, yakni 
cek suhu badan, mudah-
mudahan kita bisa segera 
laksanakan,” tambah Bram.

Lebih lanjut perihal teknis, 
dirinya akan melakukan ko-
ordinasi jelang pertandingan 
nanti dengan Dinas Kesehatan. 
“Teknis kita serahkan, maka-
nya kita minta Dinkes Kabu-
paten Bandung, bagaimana 
bagusnya, apakah nanti ran-
dom, atau setiap orang –meski 
agak sulit– tapi mereka lebih 
paham,” terangnya.

Sementara, Dokter Tim Per-
sib, M. Rafi Ghani menyatakan, 
pemainnya diminta untuk 
lebih waspada pada penye-

baran corona. Hal itu disam-
paikannya dalam sesi konfe-
rensi pers khusus yang dige-
lar di 1933 Dapur & Kopi, 
Jalan Sulanjana No.17, 
Bandung.

Seperti diketahui, Covid-19 
telah menyebar ke sejumlah 
negara dan menjadi ancaman 
cukup serius. Rafi berpendapat, 
virus yang pertama kali dite-
mukan di kota Wuhan, Cina ini 
mesti dicegah melalui hal-hal 
sederhana dari masing-masing 
individu.   Misalnya dengan 

memakai masker dan mencuci 
tangan dengan baik. 

“Begitu juga untuk bobotoh 
yang ke stadion. Kami imbau 
jangan ke stadion kalau me-
rasa kekebalan tubuhnya 
menurun. Sebaiknya istirahat 
yang cukup. Kalau mau ke 
stadion sebaiknya gunakan 
masker dan mencuci tangan 
dengan bersih,” ujar Rafi.

Persib menyampaikan dua 
komitmen yang diharapkan 
dapat dimaklumi. Pertama, 
seluruh pemain diminta un-

tuk meminimalisir kontak 
fisik (jabat tangan, selfie dan 
bersentuhan) dan kedua men-
jaga kebersihan masing-ma-
sing (mencuci tangan). 

“Mudah-mudahan suporter 
bisa mengerti. Kalau misalnya 
untuk sementara waktu ini, 
ada pemain yang tidak mau 
selfie atau jabat tangan, itu 
untuk kebaikan kita semua. 
Tentunya kita berharap virus 
ini bisa diatasi dan semua 
kembali normal,” tutur Rafi. 
(bbs/drx)

Waspadai Covid-19 di Kandang
ISTIMEWA

BERIKAN PENJELASAN: Dokter Tim Persib, Muhammad Rafi Ghani saat terlihat tengah menjelaskan soal ancaman penyebaran virus corona atau Covid-19 bagi para pemain saat laga berlangsung, kemarin (11/3).

BANDUNG- Kemenangan 
atas Arema membuat ekspek-
tasi Bobotoh lebih tinggi soal 
prestasi Persib musim ini. 
Kini Persib memimpin klase-
men sementara dengan enam 
poin dan menjadi satu-satu-
nya klub yang menyapu ber-
sih dua laga awal. Hanya 
Persija yang mungkin bisa 
menyamai catatan itu namun 
laga kontra Persebaya dit-
unda.

Memang performa menawan 

Persib di awal musim mem-
buat suporter punya keyakinan 
tim kebanggaanya bisa men-
jadi juara. Terlebih ketika 
melihat Maung Bandung 
bisa menunjukan taringnya 
ketika tampil di Stadion 
Kanjuruhan. Meski begitu 
Robert Rene Alberts mewa-
jarkan ekspektasi tinggi dari 
Bobotoh.

“Ekspektasi Bobotoh selalu 
tinggi dan mereka selalu men-
dukung tim dan pantas untuk 

selalu mengharapkan tiga poin. 
Itu suatu hal yang normal 
bagi suporter,” tutur Robert 
saat diwawancara wartawan 
usai memimpin latihan di 
Stadion GBLA, Rabu (11/3) 
dilansir simamaung.com.

Robert bersama anak asuh-
nya pun sudah siap untuk 
membawa asa dari suporter 
pada musim ini. Karena me-
mang target yang jadi patokan 
Persib di tahun 2020 begitu 
tinggi yaitu mendapatkan 

titel juara. Kondisi itu pun 
dikatakan Robert terus me-
lecut semangat pemain untuk 
terus tampil maksimal.

“Kami berusaha untuk me-
mikul (harapan) itu sebisa 
mungkin dan kami tahu, 
kami akan bermain untuk 
mendapat tiga poin di hari 
Minggu nanti. Ekspektasi me-
mang datang dari kami sen-
diri, dan juga dari Bobotoh,” 
tutup mantan pelatih PSM 
dan Arema itu. (bbs/drx)

Manajemen Maklumi Ekspektasi Bobotoh 

ISTIMEWA

SAPA PENONTON: Para pemain Maung Bandung saat menyapa Bobotoh usai menumbangkan lawan dalam lanjutan Liga 1.

BANDUNG- Pelatih Persib 
Robert Alberts terus meman-
tapkan persiapan untuk me-
natap laga pekan ketiga Liga 
1 2020 menghadapi PSS Sle-
man, Minggu 15 Maret 2020 
mendatang. Menjelang pertan-
dingan, Robert meminta semua 

pemain tetap fokus meskipun 
laga akan dimainkan di kan-
dang.

Tak hanya itu, pelatih ber-
kebangsaan Belanda ini pun 
menegaskan bahwa pemain-
nya tidak boleh terlarut dalam 
euforia kemenangan atas 

Arema FC pada laga pekan 
kedua lalu. 

«Kami harus lebih mening-
katkan konsentrasi agar tetap 
konsisten. Tidak ada mengang-
gap enteng lawan, semua 
lawan sama,» ujar Robert, 
Rabu 11 Maret 2020 dilansir 

laman resmi klub.
Selain itu, Robert pun ber-

tekad meraih tiga poin dalam 
setiap pertandingan. Walau-
pun tidak mudah, eks pelatih 
PSM Makassar ini optimistis 
terhadap kemampuan skuat-
nya saat ini. 

«Pemain semua telah 
menunjukan perkembangan 
dan kerja keras yang luar 
biasa. Kami harus coba tiga 
poin, terutama harus me-
nyapu bersih semua pertan-
dingan kandang,» tandasnya. 
(bbs/drx)

Robert Alberts Tak Anggap Enteng Lawan

BANDUNG- Erwin Ram-
dani masih harus mencari 
kesempatan bermain dari 
pelatih Robert Alberts di kom-
petisi Liga 1 2020. Ia tentu 
menyadari jika persaingan di 
dalam tim Persib sangat ketat 
hingga ia mesti bersabar sem-
bari bekerja keras dalam la-
tihan.

Erwin mengungkapkan per-
saingan adalah hal normal 
dalam sepakbola. Sikapnya 
selain bekerja maksimal ya-
kni turut mendukung rekan 
sekompatriotnya berjuang di 
lapangan. Pasalnya sebagai 
orang Bandung, Erwin akan 
turut senang andai timnya 

menang.
“Ya, itu lah sepakbola pro-

fesional, biasa. Di saat teman 
kita lagi in, kita harus support. 
Kita sebag pesaingnya harus 
segera mengejar, jadi bagus 
buat tim. Apalagi mereka 
engga mau posisinya tergeser, 
ditambah orang yang ingin 
dapat kesempatan, latihannya 
semakin bagus dari mereka,” 
beber Erwin pada hari ulang 
tahunnya 11 Maret dilansir 
simamaung.com.

“Meski saya tidak ambil alih 
pada kemenangan tapi Bobo-
toh dan warga Bandung juga 
ikut senang, mudah-mudahan 
di 32 pertandingan sisa bisa 

mendapatkan kesempatan 
meskipun beberapa pertan-
dingan,” harapnya.

Jika Liga 1 sulit mendapat 
menit bermain eks. pemain 
PS Tira dan PSMS ini meng-
incar kesempatan bermain 
di Piala Indonesia. Rencana-
nya akan kembali digelar 
tahun 2020 ini. Ia mengaku 
akan terus meningkatkan 
performa individu.

“Ada Piala Indonesia juga 
kan, ya harus dipersiapkan 
masing masing individu biar 
ke tim berdampak bagus. 
Mudah-mudahan (persaing-
an ketat) positif buat tim,” 
tandasnya. (bbs/drx)

Soal Bermain, Erwin 
Tunggu Arahan Pelatih

ISTIMEWA

FOKUS BERLATIH: Erwin Ramdani terus mengasah kemampuannya agar bisa dilirik oleh sang pelatih untuk memperkuat tim.

Robert Alberts
Pelatih Persib Bandung


