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Potret Liburan di Pantai

Sepenggal Cerita Anak dari Suku Baduy

Oleh: Dahlan Iskan

SELEBRITI

Seperti masyarakat lain pada umumnya, 
warga Suku Baduy pun kerap mengalami 

kepenatan dengan aktivitasnya yang dilakukan 
saban hari. Untuk menghilangkan kejemuan 
tersebut, mereka pun terkadang melakukan 

traveling ke beberapa daerah, di luar kawasan 
Suku Baduy. Di antaranya ke Pantai Anyer, 

Cilegon, Banten.

 Baca Dendam... Hal 2

 Baca Waspadai... Hal 2

 Baca Penyanyi... Hal 2

KUSWANDI, Jakarta

ani,21, bersama Sani,20, istrinya, 
dan Satria,4, anaknya langsung 
berteduh, untuk menghindari 
guyuran rintik hujan yang kian 
membesar. ”Pantainya bagus, 
sayang hujan ya San,” kata pria 
yang akrab disapa Yayat ini, 
kepada Sani, istrinya.

Sementara itu, meski hujan 
deras mengguyur kawasan 
pantai dan membuat baju 
ketiga orang ini sedikit basah, 
Sani malah semringah. Pe-
rempuan yang berasal dari 
Suku Baduy luar ini, merasa 
senang diajak jalan-jalan ber-
sama dengan anaknya yang 

masih balita.
Tak berapa lama, hujan pun 

berhenti. Satria, anak tunggal 
Yayat langsung berlari-lari ke-
cil di sepanjang bibir pantai. 
Tak hanya itu, tangan kecilnya 
juga mencoba mengambil pa-
sir dan membuat gundukan 
menyerupai gunung. Setelah 
puas bermain-main di pantai 
dan berfoto-foto selama kurang 
lebih dua jam lamanya, Yayat 
pun mengajak anak istrinya 
bergegas pergi ke Stasiun Ci-
legon, untuk pulang kembali 
ke kawasan Suku Baduy.

MENDUNG menggelayut di 
Pantai Anyer, Cilegon, Banten, 
Sabtu (7/3) pagi. Tak berapa 

lama, rintik hujan pun turun 
membasahi pasir hitam yang 
ada di sekitar bibir pantai. Sam-

Waspadai Modus 
Penyemprotan!
Aduh warga kedah 
waspada ari kitu mah, 
pak polisi tewak weh 
upami aya pelakuna 
mah ah

Bangun Sinergitas 
Dua Lembaga
Harapana tiasa sinergi 
kanggo kamajuan 
daerah sareng kesejah-
teraan wargana pak 
sekda sareng pak dewan

BPJS Tunggu Arahan Pusat Soal 
Iuran yang Telah Dibayarkan 

ERIK TAOPIK/JABAR EKSPRES

BANGUN KEMITRAAN: Direktur Jabar Ekspres, Suhendrik (ketiga dari kiri) saat menyambut 
kedatangan jajaran Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jabar dalam kegiatan media visit, kemarin (12/3).

 Baca Sepenggal... Hal 2

Penyanyi Cita Citata 
Akan Menikah di Bali

Tingkatkan Sinergitas 
Dua Lembaga Pemerintah

BANDUNG- Pemerintah Da-
erah (Pemda) Provinsi Jawa 
Barat (Jabar) beraudiensi den-
gan DPRD Jabar terkait imple-
mentasi Peraturan Menteri 
Dalam Negeri (Permendagri) 
Nomor 90 Tahun 2019 di Mason 
Pine Hotel, Kabupaten Bandu-
ng Barat, Kamis (12/3).

Sekretaris Daerah (Sekda) 
Provinsi Jabar Setiawan 
Wangsaatmaja mengatakan, 
audiensi tersebut bertujuan 
untuk sinkronisasi kebijakan-ke-
bijakan, dan meningkatkan 

pemahaman soal implemen-
tasi Permendagri No.90 Tahun 
2019 tentang klasifikasi, kode-
fikasi, nomenklatur perenca-
naan pembangunan dan keu-
angan daerah.

Selain itu, Setiawan menam-
bahkan bahwa perencanaan 
pembangunan Pemda Prov-
insi Jabar mengacu pada Per-
mendagri No 86 Tahun 2017, 
dan dengan pendekatan tek-
nokratis, partisipatif, politis, 
top-down, dan bottom-up.

BANDUNG- Deputi Direksi 
BPJS Kesehatan Wilayah Jawa 
Barat, Siswandi angkat bicara 
soal pembatalan kenaikan 
iuran BPJS yang sebelumnya 
sudah ditetapkan oleh peme-
rintah pusat. 

Untuk diketahui, kebijakan 
kenaikan iuran BPJS ini sudah 
diberlakukan sejak 1 Januari 
2020 lalu, khususnya bagi 
Peserta Bukan Penerima Upah 
(PBPU) atau Peserta Mandiri. 

 Baca BPJS... Hal 2

JAKARTA– Pedangdut Cita Citata resmi dilamar oleh 
Roy Geurts, kekasih bulenya di Amsterdam, Belanda, 
pada 8 Januari 2020. Kini pedangdut yang naik daun 
lewat lagu Sakitnya Tuh Di Sini akan melangsungkan 
pernikahan di pulau Dewata Bali sekitar pada perten-

gahan tahun ini.
Cita Citata sengaja memilih 

pulau Dewata Bali sebagai 
lokasi pernikahan bukan tanpa 
alasan. Dia ingin menikah di 

Bali karena tempat tersebut 
menjadi saksi bisu awal 
berjumpaan Cita dan Roy, 
yang kemudian berujung 
pada berseminya cinta.

“Siapa yang bilang? 
Waduh bocor. Iya, 
penginnya di sana (Bali, 
red) Karena kita kan 

pertama kali ketemu di 
sana,” ucap Cita Citata 
saat ditemui di 
bilangan Tendean, 
Jakarta Selatan, 
Kamis (12/3).

ERWIN/JABAR EKSPRES

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

 Baca Tingkatkan... Hal 2

Tekan Stunting, Warga Olah Makanan Daun Kelor

HUMAS JABAR

GARUT– Ketua Tim Peng-
gerak PKK Provinsi Jawa Barat 
Atalia Praratya Ridwan Kamil 
mengapresiasi ide dan krea-
tivitas  Puskesmas Pasundan, 
di Kampung Taringgul, Kelu-
rahan Margawati, Kecamatan 
Garut, Kabupaten Garut.

Para pegiat puskesmas ini 
menciptakan olahan makanan 
kekinian berbahan daun kel-
or. Menurut Atalia, daun kel-
or khas nusantara ini mampu 
memenuhi gizi dan ampuh 
menekan angka stunting (ke-
cebolan) pada anak.

Demikian dikatakan Atalia 
saat Sarling (Siaran Keliling) 
di Posyandu Asyifa dan Pus-
kesmas Pasundan, Kabupaten 
Garut, Rabu (11/3/20).

Olahan dauh kelor made in 
Puskesmas Pasundan diker-
jasamakan dengan beberapa 
pengusaha dodol garut dan 
pemilik merek chocodot den-
gan membuat dodol daun 
kelor serta cokelat daun kelor. 
Selain itu ada pula olahan 
baso aci daun kelor dengan 
target pasar anak dan remaja.

HUMAS JABAR

TINGKATKAN KERJA SAMA: Sekda Jabar, Setiawan Wangsaatmaja bersama 
pimpinan DPRD Jabar saat beraudiensi untuk pembangunan daerah.

 Baca Tekan... Hal 2

Ketua Tim 
Penggerak PKK 

Provinsi Jawa 
Barat Atalia 

Praratya Ridwan 
Kamil saat 

Sarling (Siaran 
Keliling) di 

Posyandu Asyifa 
dan Puskesmas 

Pasundan, 
Kabupaten 

Garut, Rabu 
(11/3/20).

ISTIMEWA

NIKMATI LIBURAN: Samani alias Yayat, saat berfoto bersama anak 
dan istrinya di Pantai Anyer, Cilegon, Banten, Sabtu (7/3). pagi

Dendam Alumni
MANA yang lebih besar: Al Amien Prenduan, 

Sumenep atau Daar el Qolam Gintung, Tangerang?
Dua-duanya dibangun oleh alumni Pondok 

Modern Gontor, Ponorogo. 
Dua-duanya fastabikul khairat 

--sampai saya tidak bisa 
menilai mana yang lebih 
besar.

Begitu banyak pesantren 
yang dibangun oleh 
alumni Gontor. Mengapa 
bisa begitu?

Itu lantaran kebijakan 
pimpinan Gontor sejak 
dulu: ijazah tidak segera 
diberikan. Biar pun 
mereka sudah lulus 
sekolah 6 tahun di 
Gontor.

HUMAS JABAR

BANGUN KOORDINASI: Gubernur Jabar, Ridwan Kamil saat memimpin rapat koordinasi dengan seluruh pihak termasuk rumah sakit dalam penanganan wabah Covid-19 di Gedung Sate belum lama ini.

Waspadai Modus Penyemprotan!
Untuk Penanganan 
Covid-19 Pandemik 

BANDUNG- Modus peny-
emprotan disinfektan ke ru-
mah-rumah warga untuk 
penanganan virus corona atau 
Covid-19 pandemik menjadi 
sorotan jajaran dari Polda 
Jabar. Bahkan, pihak kepolisi-
an mengimbau masyarakat 
agar lebih mewaspadai ter-
hadap kejahatan tersebut.

“Kami mengimbau kepada 
warga untuk lebih waspada 
dengan adanya oknum petu-
gas yang melakukan penyem-
protan disinfektan. Modus ini 
tentunya sebagai antisipasi 
Polda Jabar, dengan adanya 
isu virus corona. Ini kan me-
nimbulkan kekhawatiran dan 
keresahan masyarakat dan 
kondisi ini sering dimanfaat-
kan oleh para pelaku kejaha-
tan,” tegas Kabid Humas Pol-
da Jabar Kombes Saptono 
Erlangga Waskitoroso di 
Mapolda Jabar, Kamis (12/3).

Erlangga menuturkan, modus 
seperti ini bisa saja oknum yang 
mengatasnamakan petugas 
penyemprotan disinfektan 
melakukan tindak kejahatan 
berupa pencurian barang ber-
harga di rumah serta penipuan 

KOMBES SAPTONO 
ERLANGGA WASKITOROSO

Kabid Humas Polda Jabar

Apabila ada 
kejanggalan laporkan 

melalui aparat 
pemerintah kepada 

RT-RW, kelurahan, dan 
kepolisian terdekat. 
Jadi harapan kami, 
masyarakat tetap 

hati-hati dan waspada, 
pelaku kejahatan akan 
menggunakan peluang 
kesempatan yang ada 

untuk melakukan 
kejahatan”

dengan meminta sejumlah uang.
Erlangga menyatakan sejauh 

ini memang belum ada kasus 
seperti itu di Jawa Barat. Namun, 
kata dia, hal ini patut jadi kewas-
padaan masyarakat. “Untuk di 
Jawa Barat tidak ada, kami ha-
nya menyampaikan imbauan 
dan antisipasi kepada masya-
rakat,” ucapnya.

Pada prinsipnya jelas BPJS 
akan tunduk kepada 
keputusan MA. Sehingga 
masyarakat tidak perlu 
panik, karena premi (iuran) 
yang dibayarkan tetap 
diperhitungkan”

SISWANDI 
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Barat



Untuk mencegah hal tersebut, 
menurut Erlangga, masyarakat 
yang mendapat tawaran perlu 
meneliti lebih dalam terhadap 
pemberi tawaran penyemprotan. 
Masyarakat perlu mengecek 
terlebih dahulu identitas dan 
surat perintah penyemprotan.

“Apabila ada kejanggalan 
laporkan melalui aparat peme-
rintah kepada RT-RW, kelura-
han, dan kepolisian terdekat. 
Jadi harapan kami, masyarakat 
tetap hati-hati dan waspada, 

pelaku kejahatan akan meng-
gunakan peluang kesempatan 
yang ada untuk melakukan 
kejahatan,” tuturnya.

Terpisah, Gubernur Jawa 
Barat Ridwan Kamil menyoro-
ti soal penanganan atau obat 
corona dengan cara riset 
bukti empirik kloroquin fos-
fat oleh perguruan tinggi. 
Sebab, banyak terkandung 
pada tumbuhan kina dapat 
mencegah pertumbuhan dan 
memblokade virus korona 
atau COVID-19.

Hal ini terkait dari hasil studi 
lembaga riset di Tiongkok dan 

Amerika Serikat yang menunjuk-
kan bahwa 100 orang terpapar 
virus korona di Wuhan bisa 
sembuh atau membaik.

“Jadi saya mengimbau uni-
versitas yang punya periset 
untuk segera dalam masa 
urgensi ini melakukan riset-ri-
set yang praktis mengecek 
apakah yang disampaikan di 
Tiongkok dan Amerika ini 
bisa kita jadikan sebagai upaya 
atau obat penyembuhan pe-
nyakit korona,” kata Gubernur 
di Gedung Sate Bandung.

Hasil penelitian di dua lem-
baga tersebut mengatakan 

bahwa ekstrak kloroquin fos-
fat pada kina efektif meng-
hambat pertumbuhan dan 
memblokade infeksi dari virus 
korona. Hal tersebut juga di-
benarkan oleh periset Unpad 
yaitu profesor Keri Lestari 
bahwa kina selain sebagai obat 
malaria juga ampuh menga-
tasi penyebaran virus korona 
dalam tubuh manusia.

“Saya sudah berdiskusi den-
gan profesor Keri Lestari da-
ri Unpad yang memang sudah 
meneliti terkait kloroquin 
fosfat ini,” ujar Kang Emil, 
sapaan akrab Gubernur.
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“Belum ada rencana liburan 
lagi, tapi ingin ke Pantai Ancol 
nanti sehabis dari Anyer,” ka-
ta Yayat saat berbincang den-
gan JawaPos.com, Rabu (11/3).

Destinasi wisata pantai mer-
upakan salah satu kawasan 
wisata yang digemari oleh 
Yayat. Maklum saja, selama 
lebih dari dua dasawarsa, 
Yayat hidup di hutan belan-
tara di kawasan Suku Baduy, 
yang kontur tanahnya mirip 
dengan pegunungan. Untuk 
menuju ke kampung halaman-
nya saja, butuh waktu ber-
jam-jam bagi orang kota yang 
ingin beranjangsana ke sana.

Dulunya, Yayat adalah ba-
gian dari warga Suku Baduy 
Dalam. Saat JawaPos.com 
bersua dengannya enam tahun 
silam, dia masih ‘gagah’ me-
makai pakaian adat khas war-
ga Suku Baduy Dalam, yang 
identik dengan warna putih. 
Ke Jakarta pun, dia masih 

berjalan kaki tanpa mengguna-
kan terompah.

Namun, sejak dirinya mem-
persunting Sani, seorang 
gadis dari warga Suku Baduy 
Luar sekitar 4 tahun silam, 
praktis, sesuai aturan adat, 
dia harus keluar dari wilay-
ah Suku Baduy Dalam dan 
tinggal di wilayah Suku Ba-
duy Luar.

Semenjak saat itu, kehidu-
pannya pun sedikit berubah. 
Dia bisa jalan-jalan dengan 
menggunakan kendaraan 
bermotor, naik kereta api, 
mobil, memakai pakaian be-
bas seperti masyarakat luar 
Baduy pada umumnya, serta 
memiliki handphone.

Saat hendak piknik ke Pan-
tai Anyer pekan lalu, Yayat 
sendiri berangkat Jumat pukul 
03.30 WIB dengan berjalan 
dari kediamannya, menuju 
Terminal Ciboleger. Termi-
nal ini merupakan batas 
desa terakhir dengan kawa-
san Suku Baduy. Sekitar sa-
tu jam kemudian, sampailah 

mereka di Terminal Cibole-
ger sekitar pukul 04.30 WIB. 
Tak lama kemudian, Yayat 
pun melanjutkan perjalanan 
ke Terminal Aweh, Rangkas 
Bitung. Dalam perjalanan 
tersebut, Yayat menumpang 
minibus bersama rombong-
an warga biasa yang hendak 
ke Kota Rangkas Bitung.

”1 orang bayarnya Rp 25 
ribu, saya bayar Rp 50 ribu 
karena anak nggak dihitung,” 
papar Yayat.

Sesampainya di Terminal 
Aweh, selanjutnya Yayat me-
lanjutkan perjalanan dengan 
menumpang angkutan kota 
menuju Stasiun Rangkas Bi-
tung. ”Ongkosnya Rp 5 ribu 
per orang,” ucap Yayat.

Selanjutnya, dari Rangkas 
Bitung ke Cilegon, Yayat dan 
keluarganya menumpang 
kereta api lokal seharga Rp 3 
ribu per orang. “Sampai di 
Cilegon nginep di rumah te-
man, baru besok paginya ke 
pantainya,” jelas Yayat.

Semenjak hidup di Baduy 

Luar, Yayat memang bisa per-
gi kemana-mana dengan 
menggunakan alat transpor-
tasi umum. Dia juga sudah 
bisa menggunakan handp-
hone untuk berkomunikasi 
dengan sejumlah koleganya 
yang kerap bertandang ke 
kampung halamannya. Hal 
ini menurutnya , memudah-
kan dirinya ketika hendak 
bepergian jauh, seperti yang 
dilakukannya kali ini.

Kondisi ini agak berbeda 
dengan anak Suku Baduy Da-
lam pada umumnya. Kenda-
ti dibolehkan bepergian ke 
luar kota, namun mereka tetap 
berjalan kaki, tidak boleh na-
ik kendaraan umum seperti 
yang dilakukan Yayat dan 
keluargnya. Mereka juga ma-
sih dilarang menggunakan 
alat komunikasi untuk seke-
dar bertegur sapa dengan orang 
luar. Terkait aturan ini, keba-
nyakan anak Suku Baduy 
Dalam masih memegang 
teguh prinsip dan segala atu-
ran ada istiadatnya. (*)

Siswandi menyatakan, iuran 
BPJS yang telah dibayarkan 
masyarakat tetap diperhitungkan, 
menyusul Mahkamah Agung 
(MA) mengabulkan judicial re-
view Peraturan Presiden (Perpres) 
Nomor 75 Tahun 2015 tentang 
Jaminan Kesehatan. 

Dengan demikian, MA telah 
membatalkan kenaikan iuran 
BPJS Kesehatan per 1 Janua-
ri 2020. “Pada prinsipnya 
jelas BPJS akan tunduk kepa-
da keputusan MA. Sehingga 
masyarakat tidak perlu panik, 
karena premi (iuran) yang 
dibayarkan tetap diperhitung-
kan,” katanya saat melakukan 
media visit di Kantor Harian 
Jabar Ekspres Kamis (2/3). 

Namun, kata dia, pihaknya 
belum menerima secara detil 
mulai kapan keputusan tersebut 
berlaku. Sehingga jika sudah 
diterima terkait mekanisme iuran 
yang sudah terlanjur dibayarkan 
tersebut, akan segera diinforma-
sikan kepada masyarakat. 

“Walaupun adanya keputu-

san MA ini, kami berharap 
tidak berdampak pada pelay-
anan masyarakat, sehingga 
tetap maksimal,” ujarnya. 

Siswandi menyebutkan, masy-
arakat yang telah terdaftar seba-
gai peserta BPJS Kesehatan, 
sekitar 84 persen dari jumlah 
penduduk di Jawa Barat. Semen-
tara kota/kabupaten yang telah 
melebihi 95 persen kepesertaan 
BPJS Kesehatan, baru Kota Ban-
dung dan Cirebon. 

Siswandi berharap, peme-
rintah memiliki solusi karena 
dikhawatirkan keputusan 
tersebut akan berpengaruh 
pada APBN.

“Karena kemarin kenaikan 
itu dipertimbangkan untuk 
bagaimana sustainability pro-
gram. Mudah-mudahan nan-
ti pemerintah bisa menjadikan 
alternatif penggantinya atau 
solusinya,” ujarnya.

Siswandi menambahkan, 
BPJS Kesehatan juga sudah 
menyiapkan berbagai langkah 
untuk menghadapi defisit 
anggaran, khususnya di Wi-
layah Jawa Barat.

“Kami sebenarnya sejak 2014, 

sejak program ini jalan kan 
sudah di atas kertas dan fakta-
nya memang defisit. Lang-
kah-langkahnya tentu banyak, 
termasuk kami menindaklanju-
ti rekomendasi berbagai pihak. 
Mulai dari rekomendasi KPK, 
auditor BPK, dan DJSN, terma-
suk pasti dari rekomendasi 
Kementerian Keuangan. Jadi 
secara teknis banyak yang su-
dah kami lakukan,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut 
juga, BPJS Kesehatan melakukan 
media visit ke kantor Harian 
Jabar Ekspres. Direktur Jabar 
Ekspres, Suhendrik didampingi 
Pimpinan Redaksi, Erik Taopik 
beserta jajaran redaksi meny-
ambut hangat Direksi dari BPJS 
Kesehatan Jabar.

“Kunjungan ini merupakan 
upaya membangun dan me-
ningkatkan koordinasi yang 
baik dengan seluruh media 
yang ada di Jawa Barat,” ka-
ta Siswandi.

Selain silaturahmi, kata 
Siswandi, pada 2020 BPJS 
Kesehatan fokus pada edu-
kasi publik dan sosialisasi 
kepada masyarakat. Sehingga 

dia juga menganggap perlu 
adanya peran media untuk 
turut menyampaikan infor-
masi kepada masyarakat.

“Untuk bisa menjangkau 
masyarakat Jawa Barat yang 
begitu besar, kalau tidak meng-
gandeng media tentu kami 
tidak mampu menjangkau 
seluruh masyarakat,” urainya.

Di balik hal itu, dia juga 
mengaku, masih banyak item 
yang perlu ditingkatkan. Khu-
susnya dalam ranah pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat.

“Di Jawa Barat sendiri, ma-
sih kita dengar belum men-
dapatkan pelayanan prima, 
itu masih menjadi PR bagi 
BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Siswandi berharap, ke de-
pan media bisa memberikan 
pemberitaan berbagai hal 
yang berkaitan dengan BPJS 
Kesehatan.

“Mungkin tadi yang spesi-
fik bagaimana bisa mening-
katkan performa pelayanan 
dari mitra kerja kami mela-
lui penilaian masyarakat yang 
bisa diwakili oleh media,” 
pungkasnya. (mg7/drx)

Berhubung pernikahan Ci-
ta Citata dengan kekasih bu-
lenya itu tinggal menghitung 
bulan, mereka pun mulai 
mengurus administrasi per-
nikahan. Apalagi Cita dan Roy 
diketahui sebagai pasangan 
beda negara. Mereka pun 

harus memastikan semua 
administrasinya terpenuhi 
semuanya.

“Kita masih sibuk ngurusin 
berkas-berkas. Karena kan 
kita beda negara ya, ada do-
kumen yang perlu ditambah-
kan. Dari dokumennya sen-
diri ada expired-nya,” kata 
Cita Citata

Selain itu, pedangdut beru-

sia 25 tahun itu juga mulai 
memikirkan semua persiapan 
pernikahannya dari sekarang. 
Mulai dari yang besar sampai 
yang kecil-kecil seperti sou-
venir dan yang lainnya.

Pernikahan Cita Citata dan 
Roy Geurtz sendiri akan di-
helat secara sederhana. Hal 
itu atas permintaan dari 
keluarga dari pihak Roy di 

Belanda dan disetujui oleh 
keluarga Cita Citata. Pelan-
tun Goyang Dumang itu pun 
meminta didoakan supaya 
semua proses persiapan 
hingga hari H pernikahannya 
nanti dilancarkan tanpa ada 
kendala.

“Mohon doanya mudah-mu-
dahan semuanya lancar,” 
pinta Cita Citata. (jpc/drx)

“Beberapa pengusaha se-
perti yang kita kenal, ada 
dodol garut dan chocodot, 
mereka menghasilkan juga 
produk-produk yang berkai-
tan dengan kesehatan dan 
menurunkan angka stunting,” 
ujar Atalia, Rabu (11/3). “Ini 
bagus sekali sebagai inovasi, 
mudah-mudahan betul-betul 
bisa menekan kaitannya den-
gan stunting.”

Sanitarian Puskesmas Pas-
undan Meisya Dewi Rahayu 
menyebutkan, selain untuk 
menekan angka stunting, ola-
han daun kelor juga bertuju-
an mengurangi angka kema-
tian ibu (AKI) dan angka 
kematian bayi (AKB) yang 
masih cukup tinggi di wilayah 
kerja Puskesmas Pasundan.

Masuk akal Puskesmas Pas-
undan menjadikan remaja 
putri sebagai sasaran utama, 
mengingat pentingnya mem-
persiapkan para remaja ini 

sebelum menjadi ibu.
“Daun kelor itu memiliki 

kandungan Fe (zat besi) ting-
gi. Alasannya, AKI AKB di 
wilayah kerja Puskesmas ka-
mi masih tinggi, jadi kita ‘tem-
baknya’ remaja putri. Rema-
ja putri kan calon ibu hamil, 
jadi harus dipersiapkan dari 
awal, mulai dari makanan yang 
bernutrisi,” tutur Meisya.

Puskesmas Pasundan meng-
gagas gerakan yang dicetus-
kan bernama Gadis Pasun-
dan, kependekan dari Ger-

akan Antisipasi Defisiensi 
Zat Besi. Meisya menjelaskan, 
gerakan ini menggerakkan 
berbagai stakeholders, mu-
lai dari kader, masyarakat, 
maupun sektor industri yang 
ada di wilayah kerja Puskes-
mas Pasundan.

“Kelornya dari masyarakat 
yang ada di sekitar, industri 
yang mengolah, kita punya 
idenya, kita punya gerakannya. 
Jadi kita berkolaborasi, ber-
koordinasi menjadi satu ino-
vasi,” ujar Meisya. (rls/drx)

Hilangkan Kepenatan dengan Aktivitas Traveling

Pelayanan Kepada Masyarakat Harus Tetap Prima

Dilamar Bule Asal Amsterdam Belanda

Atalia Dorong Kreativitas Setiap Puskesmas di Jabar
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Polda Antisipasi Keresahan di Masyarakat
Sementara, pohon kina terta-

nam di Jawa Barat sejak zaman 
kolonial Belanda, di antaranya 
di kawasan Jayagiri Lembang, 
Kabupaten Bandung Barat den-
gan ikonnya Taman Junghun, di 
Bukti Unggul Cilengkrang, Ka-
bupaten Bandung sekitar seluas 
735 hektare, Pasirjambu, Kabu-
paten Bandung, dan kawasan 
Subang. Saat ini kina dikelola 
dua institusi yakni PT Kimia 
Farma dan PTPN VIII.

“Kloroquin fosfat yang dalam 
bahasa awamnya adalah obat 
kina memang dari zaman 
kolonial ditanamnya di Jabar,” 
kata Kang Emil.

Terkait penemuan tersebut, 
Kang Emil pun mengaku su-
dah menyampaikannya ke-
pada Kementerian Kesehatan. 
Menurut Emil, Kemenkes pun 
sudah mengonfirmasi bahwa 
kloroquin fosfat punya bukti 
dan potensi luar biasa.

“Sudah saya sampaikan ta-
di malam ke Kemenkes dan 
mereka mengonfirmasi bahwa 
kloroquin fosfat punya bukti 
dan punya potensi luar biasa 
hanya belum jadi mainstream 
maka saya imbau universitas 
di Jabar salah satunya Unpad 
untuk lebih meyakinkan lagi 
dengan bukti-bukti empirik 
bahwa kloroquin fosfat bisa 
kita jadikan sebagai obat,” 
pungkasnya. (bbs/mg1/drx)

 SEPENGGAL
Sambungan dari hal 1

 BPJS
Sambungan dari hal 1

 PENYANYI
Sambungan dari hal 1

 TEKAN
Sambungan dari hal 1

Ada syarat untuk bisa meng-
ambil ijazah itu: mereka harus 
sudah melakukan pengabdian 
di masyarakat selama dua tahun.

Ilmu itu harus diamalkan. 
Pengetahuan yang tidak di-
praktekkan ibarat pohon yang 
meski berdaun tapi tidak 
berbuah.

Dengan kebijakan itu alum-
ni yang mendirikan pesantren 
tidak akan sulit mendapatkan 
guru. Mereka bisa minta ke 
Gontor. Untuk dikirimi gu-
ru-guru pengabdi. Sampai 
sekolah itu bisa mandiri.

Itu pula yang membuat Ah-
mad Rifai Arif, alumni Gontor, 
berani mendirikan madrasah 
di kampungnya. Yakni kam-
pung Gintung, Tangerang. 
Dekat perbatasan Banten.

Nama pesantren baru itu 
Daar el Qolam (artinya: Kam-
pung Pena). Lebih dikenal 
sebagai Pondok Gintung da-
ripada nama Arabnya.

Ayah Ahmad Rifai memiliki 
tanah sawah 2 hektare di Gin-
tung. Sang ayah memang 
petani --yang kalau malam 
menjadi guru ngaji Alquran.

Sang ayah merasa bangga 
ketika anaknya lulus dari Gon-
tor. Apalagi ingin membangun 
sekolah di sawahnya.

Ahmad Rifai memiliki adik 
bernama Ahmad Sahiduddin.

Si adik tidak ingin ikut jejak 
kakaknya sekolah di Gontor. 
Sahiduddin lebih ingin jadi 
insinyur. Tapi ayahnya minta 
Sahiduddin sekolah di Gintung 
saja. Di sekolah yang didirikan 
kakaknya itu.

Jadilah Sahiduddin murid 
pertama sekolah kakaknya. 
Yang kurikulum dan sistem 
asramanya dibuat persis se-
perti di Gontor. Termasuk 
keharusan menguasai baha-
sa Arab dan Inggris.

Calon insinyur gagal itu pun 
akhirnya menguasai bahasa 
Arab dan Inggris. Sang adik 
rela tidak jadi insinyur untuk 
memenuhi keinginan ayahnya: 
ikut jadi kiai seperti kakaknya.

“Akhirnya saya ikhlas tidak 
jadi insinyur. Ikhlas itu perlu 
dipaksa. Inilah ikhlas dalam 
keterpaksaan,” katanya.

Sang ayah seperti sudah 
tahu kalau anaknya yang seko-
lah di Gontor itu tidak akan 
berumur panjang. Maka ke-
tika sang kakak meninggal di 
usia 50 tahun, sang adik sudah 
bisa meneruskan kepemim-
pinan di Gintung.

Termasuk meneruskan ke-

bijakan sang kakak: santri 
perempuan dan laki-laki da-
lam satu kelas yang sama. 
Inilah satu-satunya pondok 
alumni Gontor yang begitu.

Apakah Gontor membole-
hkan?

“Kakak saya dulu minta izin 
ke Gontor. Diizinkan,” ujar 
Sahiduddin. “Syaratnya kakak 
saya harus lebih dulu menikah. 
Agar dalam memperlakukan 
siswa perempuan bisa adil,” 
tambahnya.

Pertimbangan sang kakak, 
di seluruh Banten, sejak zaman 
dulu, santri perempuan dan 
laki-laki sudah di satu kelas.

Sahiduddin adalah contoh 
“sukses juga bisa diraih di 
bidang yang bukan impiannya”.

Sejak kecil hati Sahiduddin 
sudah terpaku di bidang tek-
nik. Waktu kelas 3 SD Sahi-
duddin sudah mampu mem-
buat mobil. Dalam hatinya 
itulah mobil terbaik di dunia. 
Terbuat dari kayu gabus.

Setiap berangkat sekolah 
buku-bukunya dinaikkan 
mobil itu. Sebuah tali diikat-
kan di bagian depannya. Un-
tuk ditarik sejauh 1 Km. Me-
nuju sekolah. Teman-teman-
nya pun menitipkan buku 
mereka di mobilnya. Menam-
bah kebanggaan hatinya.

“Mobil saya itu truk. Ada bak 
di belakangnya. Buku ditaruh 
di bak itu,” kata Sahiduddin 
mengenang masa kecilnya.

Di tangan sang adik Pondok 
Gintung terus maju. Sekarang 
ini luasnya mencapai 40 
hektare.

Saya mampir ke Pondok 
Gintung Rabu lalu. Saya ing-
in tahu seperti apa wujudnya 
di siang hari.

Tujuh tahun lalu saya sudah 
ke sana. Tapi menjelang su-
buh. Setelah salat subuh saya 
meneruskan perjalanan. Jadi, 
kalau ditanya Pondok Gintung 
seperti apa, jawaban saya: 
gelap sekali.

Ternyata siang harinya sang-
at indah --untuk ukuran pon-
dok. Luas sekali. Besar seka-
li. Deretan bangunan berting-
katnya begitu banyak. Ditata 
secara apik. Ruang terbukanya 
luas-luas. Pepohonannya be-
gitu rindang.

Sosok sang Kiai Sahiduddin 
ini sama sekali seperti bukan 
kiai. Lebih mirip seorang pe-
tani umumnya di Gintung. 
Bajunya, celananya, sandalnya 
sangat pedesaan.

Sang kiai juga tidak mengena-
kan kopiah atau surban. Ram-
butnya dipotong pendek 
dengan uban di sana-sini.

Saya pun minta diantar ke-
liling pondok. Tidak mungkin 
berjalan kaki. Luas sekali.

“Kita pakai mobil,” ujarnya.
Ia panggil pak sopir supaya 

mengambil mobil.
Setelah mobilnya datang si 

sopir diminta turun. Kiai sen-
diri yang akan mengemudikan 
mobil itu: sedan Audi warna 
hitam yang relatif masih baru.

Semua bangunan bertingkat 
di Gintung itu Kiai sendiri yang 
menggambar. Tepatnya: yang 
merancang. “Saya menggam-
barnya di tanah,” katanya 
sambil tertawa.

Tata letak gedung-gedung 
itu juga ia sendiri yang me-
nentukan.

Bahkan ia sendiri yang meng-
emudikan alat-alat berat un-
tuk menggali tanah. Kalau ia 
lagi di atas bego sama sekali 
tidak terlihat kekiaiannya.

Rupanya keinginan menja-
di insinyur tidak pernah pa-
dam. Diam-diam ia mendalami 
sendiri ilmu teknik di luar 
bangku kuliah.

“Awalnya karena senang 
saja. Lalu karena marah,” ujar 
Kiai Sahiduddin.

Kenapa?
Tahun 1976 lalu pemerintah 

menjanjikan membangun Ba-
lai Latihan Kerja (BLK) di Pon-
dok Gintung. Alat-alat las akan 
didatangkan. Demikian juga 
mesin bubut. Letak bangunan 
BLK pun sudah ditentukan.

“Tapi bantuan BLK itu di-
batalkan. Penyebabnya satu: 
Golkar kalah Pemilu 1977 di 
sini,” ujar Kiai Sahiduddin.

Sejak itu Kiai Sahiduddin 
membangun sendiri gedung 
BLK. Membeli sendiri perala-
tan las dan pemotong besi. Ia 
pun belajar pekerjaan bengkel.

Ternyata bisa.
Karya pertamanya adalah 

tempat tidur bertingkat dari 
besi. Itulah tempat tidur ma-
de in kiai. Untuk tidur para 
santri. Mungkin bisa lebih 
barokah.

Akhirnya seluruh tempat 
tidur santri tidak ada yang beli. 
Tiap kamar berisi 5 tempat 
tidur bertingkat.

Berarti satu kamar berisi 10 
santri. Di pondok ini kamar 
mandi dan toilet santri sudah 
di dalam masing-masing kamar.

Begitu luas pesantren ini. 
Sampai dibagi dalam tiga zo-
na: Daar el Qalam 1,2 dan 3.

Belum lagi pondok lainnya 
yang didirikan adik-adik 
Sahiduddin. Yakni Pondok 
Laa Tansa 1 dan 2. Yang sam-
pai tingkat perguruan tinggi.
(Dahlan Iskan)

“Juga didasarkan kepada 
RPJMD Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2018- 2023, Rancangan 
Awal RKP Tahun 2021, serta 
Evaluasi Pembangunan Tahun 
Sebelumnya,” kata Setiawan.

Dengan adanya Permen-
dagri No 90 Tahun 2019, 
menurut Setiawan, Pemda 
diharapkan dapat berkontri-
busi secara langsung dalam 
mengintegrasikan dan me-
nyelaraskan proses bisnis 
pelayanan publik terkait 
perencanaan pembangunan, 
dan keuangan daerah.

Sebagai tindaklanjut, peny-
esuaian terhadap Permenda-
gri Nomor 90 tahun 2019, 
penyesuaian regulasi yang 
menyangkut perencanaan, 
penganggaran, penatausaha-
an keuangan, dan pertanggung 

jawaban, restrukturisasi tugas 
dan fungsi organisasi perang-
kat daerah, transformasi sis-
tem perencanaan dan peng-
anggaran, serta perubahan 
rencana strategis perangkat 
daerah, akan dilakukan.

“Jadi, perencanaan dan pem-
bangunan harus terencana 
dengan baik. Sehingga aturan 
tersebut harus diimplemen-
tasikan dengan berlandaskan 
pada komitmen yang kuat dan 
kolaborasi yang inovatif den-
gan berbagai pihak,” ucap 
Setiawan.

Terkait proses perencanaan 
dan penganggaran tahun 2021, 
kata Setiawan, perlu sinkro-
nisasi antara Peraturan Pe-
merintah Nomor 12 Tahun 
2019 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Peraturan 
Menteri Dalam Negeri 70 Ta-
hun 2019 Tentang Informasi 
Pemerintah Daerah, Permen-

dagri Nomor 90 Tahun 2019, 
dan Peraturan Presiden Nomor 
18 Tahun 2020 Tentang RPJMN 
Tahun 2020- 2024.

“Sehingga terwujud peme-
rintahan 3.0, dynamic govern-
ment seperti yang sering di-
ungkapkan Pak Gubernur,” 
katanya.

Adapun dengan standarisa-
si penamaan, pemberian 
kode, pengelompokan infor-
masi menuju single codeba-
se. Maka, akan menjadikan 
tata kelola pemerintah daerah 
yang semakin transparan, 
akuntabel, responsif serta 
reliable sesuai dengan prinsip- 
prinsip good governance.

Dalam audiensi tersebut, 
Pemda Provinsi Jabar dan 
DPRD Jabar menandatanga-
ni kesepakatan implementa-
si Peraturan Menteri Dalam 
Negeri (Permendagri) Nomor 
90 Tahun 2019. (mg1/drx)

Perjuangan Membangun Pesantren

Sinkronisasikan Kebijakan dan Pembangunan

 DENDAM
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 TINGKATKAN
Sambungan dari hal 1
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Dr Nunung Syuhaeri MARS
Kepala Dinkes 

Kabupaten Subang

Dr. Maxi 
Kepala P2P 

Dinas Kesehatan

Pemdes Mulai 
Ajukan Dana Desa

SUBANG-Pemerintah Ke-
camatan Pusakajaya mulai 
merespon percepatan pe-
nyaluran dana desa. Camat 
Pusakajaya Drs Vino Subriadi 
memanggil kepala desa serta 
operator Siskeudes untuk 
membahas pemenuhan 
syarat pengajuan dana desa.

“Betul, kami mulai per-
siapkan untuk pengajuan 
dana desa, kemarin sudah 
dipanggil baik itu kades atau 
sekdes juga operatornya, un-
tuk segera mempersiapkan 
syarat-syarat tersebut,” ucap 
Vino Subriadi.

Ia menambahkan, sesuai 
aturan terbaru, persyaratan 
pencairan dana desa diatur 
dalam pasal 24. Khusus ta-
hap I, bupati atau walikota 
harus; pertama, mengeluar-
kan aturan peraturan bupati/
wali kota tentang tata cara 
pembagian dan penetapan 
rincian dana desa. Kedua, 
mengeluarkan peraturan 
desa mengenai APBDes. 
Ketiga, mengeluarkan su-
rat kuasa pemindahbukuan 
dana desa.

“Terpenting soal APBDes 
melalui Siskeudes, saat ini 

SUBANG-Panitia Seleksi 
(Pansel) membuka seleksi 
calon pimpinan Badan Amil 
Zakat Nasional (Baznas) peri-
ode 2020-2025. Seleksi dilaku-
kan karena telah habis masa 
jabatan pimpinan Baznas 
sebelumnya.

Anggota Sekretariat Pansel 
Yadi Subhan mengatakan, 
anggota pansel yang terdiri 
dari Pemda dan Kemenag 
Subang siap menyuksekan 
seleksi calon pimpinan Baz-
nas.  “Seleksi tersebut dibuka 
pendaftarannya selama 40 
hari ke depan dan terbuka 
bagi semua warga Kabupaten 
Subang,”  ungkapnya kepada 
Pasundan Ekspres, Kamis 
(12/3).

Dia mengatakan, jika kouta 
pendaftar belum terpenuhi 
maka pendaftaran akan diper-
panjang selama 14 hari. Na-
mun jika belum terpenuhi juga 
maka pihak Pansel akan men-
datagi tokoh-tokoh masyarakat 

agar mau mencalonkan diri 
menjadi calon pimpinan Baz-
nas Kabupaten Subang.

“Kouta pendaftar minimal 
untuk 10 orang,” ujarnya. 

Dia menuturkan, seleksi 
tersebut tidak dipungut bi-
aya seperser pun. “Pendaft-
aran dilakukan secara gratis,” 
ujarnya.

Yadi merinci, syarat pendaf-
tar antara lain kelengkapan 
berkas persyaratan seperti 
lulusan strata 1, mempunyai 
pengalaman dalam berorgan-
isasi dan lainnya. “Adapun tes 
yang wajib diikuti oleh peserta 
adalah seleksi administrasi, uji 
kompetensi,  wawancara dan 
visi misi peserta. Syarat usia 
juga harus dipenuhi, pendaftar 
minimal harus berumur 40 
tahun,” ujarnya.

Anggota Sekretariat Pan-
sel Agus. R menambahkan  
mengatakan, ketika pendaftar 
sudah memenuhi kuota maka 
akan diseleksi 10 orang yang 

mememuhi syarat. Kemudian 
yang lolos seleksi akan diusul-
kan ke Baznas pusat.

“Nantinya Baznas pusat akan 
memberikan rekomendasi ke 
Bupati Subang. Bupati Subang 
yang akan memilih 5 orang pe-
serta untuk menjadi pimpinan 
Baznas Subang menjadi ketua 
dan wakil ketua Baznas dan di 
SK-kan oleh Bupati Subang.

Agus menargetkan, sebe-
lum memasuki bulan Rama-
dhan posisi pimpinan Baznas 
Subang sudah terisi. Sebab 
di bulan suci tersebut Baznas 
mengumpulkan zakat fitrah. 

Pada tahun 2020 ini Baznas 
Subang mempunyai target 
mengumpulkan zakat baik 
mal, fitrah, sodaqoh dan lain 
- lainnya sebesar Rp 35 miliar. 
Pihak Baznas sangat optimis 
di tahun 2020 bisa tercapai 
target. “Ya target pengumpulan 
semua zakat, sodaqah di angka 
Rp35 miliar bisa tercapai,” 
pungkasnya.(ygo/ysp)

Camat Ingatkan PBB

kan masih RAPBDes, belum 
disahkan, jadi kami bahas 
juga,” jelasnya.

Camat Vino juga memasti-
kan saat ini belum ada desa di 
Kecamatan Pusakajaya yang 
telah cair dana desanya.

“Belum ada, semuanya be-
lum ada yang cair, baru mau 
pengajuan sesuai arahan dari 
Dispemdes kita persiapkan 
apa yang harus disiapkan,” 
jelasnya.

Selain itu dalam kesem-

patan tersebut sama dia 
juga menghimbau untuk 
maksimalisasi dalam upaya 
pembayaran PBB.

“Termasuk juga soal PBB 

kami sampaikan agar pun-
gutan PBB oleh desa bisa 
dimaksimalkan untuk men-
capai target dari Pemda,” 
tuturnya.(ygi/ysp)

YOGI MIFTAHUL FAHMI/PASUNDAN EKSPRES

DANA DESA: Koordinasi percepatan penyaluran dana desa di Kecamatan Pusakajaya.Baznas Subang Seleksi Pimpinan Baru

YUGO EROSPRI/PASUNDAN EKSPRES

BUKA PENDAFTARAN: Pansel membuka seleksi calon pimpinan Baznas Subang periode 2020-2025. 



kan dapat menurunkan kon-
sentrasi kolesterol total.

Untuk memaksimalkan pen-
cegahan terhadap penyakit 
hiperkolesterolemia ini asupan 

makanan juga 
harus diper-
hatikan deng-
an baik yaitu 
dengan tidak 
mengonsum-
si banyak ma-
kanan berko-

lesterol tinggi (gorengan, 
makanan cepat saji, jeroan dan 
daging olahan) dan banyak 
mengonsumsi makanan yang 
mengandung serat, olahraga 
teratur dianjukan tiga kali se-
minggu dengan durasi waktu 
30 - 40 menit, dan yang tidak 
kalah penting yaitu meminum 
air putih sesuai kebutuhan 
harian tubuh.

Khasiat lain beras merah 
yang perlu diketahui yaitu 
mempunyai kandungan yang 
tidak dimiliki beras putih 
berupa senyawa alami pro-
antocyanin yang dapat men-
cegah tekanan darah tinggi, 
menurunkan risiko penyakit 
kardiovaskular dan kanker, 
indeks glikemik beras merah 
yang rendah (rendah pati, 
tinggi karbohidrat kompleks) 
yang dapat menurunkan ri-
siko diabetes tipe 2, dan dapat 
memberikan rasa kenyang 
yang lebih lama, tingkat ke-
puasan konsumsimakanan 
lebih tinggi, dan kecenderung-
an untuk selalu makan lebih 
rendah dibandingkan kon-
sumsi beras putih yang intinya 
akan menguntungkan bagi 
orang yang sedang melaks-
anakan diet. (**)
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SUDAH banyak orang yang 
mengetahui bahwa beras 
merah memiliki berbagai 
kelebihan dibandingkan be-
ras putih yang biasa dikon-
sumsi oleh mayoritas masy-
arakat  di Indonesia. Beras 
merah merupakan beras yang 
berasal dari tanaman padi 
yang diolah tanpa melalui 
proses pengupasan kulit, te-
tapi hanya digiling menjadi 
beras pecah kulit dan kulit 
arinya masih melekat pada 
endosperm (bagian dari biji). 
Kulit ari pada beras merah 
ini kaya akan minyak alami, 
lemak esensial, serat, asam 
fitat, vitamin E, dan vitamin 
B. Beras merah juga memi-
liki berbagai antioksidan di-
dalamnya seperti fitosterol, 
tokopherol, tokotrienol. 
Kandungan tersebut ternya-
ta dapat dimanfaatkan untuk 
mencegah terjadinya penya-
kit hiperkolestrolemia.

Hiperkolesterolemia ini sen-
diri adalah salah satu faktor 
utama penyebab penyakit 
jantung koroner. Hiperkoles-
terolemia merupakan suatu 
gangguan metabolisme lemak 
yang ditandai dengan ting-
ginya kadar kolesterol dalam 
darah akibat adanya radikal 
bebas pada pembuluh darah. 
Di Indonesia, presentase pen-
derita hiperkolesterolemia 
pada kelompok usia 25-34 
tahun sebesar 9,3% dan me-
ningkat sesuai dengan per-
tambahan usia hingga 15,5% 
pada kelompok usia 55-64 
tahun. Penyakit hiperkoleste-
rolemia ini tidak hanya ter-
jadi di Indonesia saja melai-
nkan terjadi di seluruh penjuru 
dunia. Menurut American 
Heart Association (AHA) lebih 
dari 100 juta penduduk Ame-
rika memiliki kadar kolesterol 
total >200 mg/dl, yang termasuk 

kategori cukup tinggi. 
Penyakit ini merupakan 

ancaman karena gaya hidup 
masyarakat kini mulai men-
galami perubahan dan pola 
makan cen-
derung tidak 
sehat menga-
kibatkan le-
mak, kalori 
dan kolesterol 
dalam tubuh 
meningkat, hal 
ini dapat mengakibatkan mu-
culnya gangguan hiperkoles-
terolemia. Salah satu tindakan 
pencegahan untuk memini-
malisir timbulnya penyakit 
ini adalah dengan menggan-
tikan beras putih yang biasa 
kita konsumsi sehari hari 
dengan beras merah. Kandun-
gan utama beras merah yang 
dapat mencegah penyakit 
hiperkolesterolemia yang 
pertama yaitu serat, apabila 
dibandingkan dengan beras 
putih maka secangkir beras 
merah mengandung 3,5 gram 
serat sedangkan beras putih 
hanya 1 gram. 

Serat yang terkandung di 
dalam beras merah jika di-
konsumsi di dalam tubuh 
dapat membentuk gel yang 
mengikat asam empedu dan 
meningkatkan ekskresi yang 
akan meningkatkan penggu-
naan kolesterol dalam hati agar 
tidak terjadi penumpukan 
kolesterol. Kedua, kandungan 
antioksidan pada beras merah 
yaitu fitosterol yang dapat 
mengurangi penyerapan ko-
lesterol dalam tubuh dengan 
cara menggantikannya ka-
rena keduanya memiliki struk-
tur homologi yang mirip, 
antioksidan juga memiliki 
peran yang penting untuk 
melawan radikal bebas pada 
tubuh. Ketiga, kandungan 
minyak beras merah menunjuk-

3 Kandungan Beras Merah Ini Dapat 
Mencegah Hiperkolesterolemia

RSUD Cicalengka 
Siaga Covid-19

Implementasikan 
Peraturan Menkes 

CICALENGKA - Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) Cica-
lengka Kabupaten Bandung, 
merealisasi peraturan men-
teri kesehatan Republik Indo-
nesia Nomor 44 Tahun 2018, 
tentang penyelenggaraan pro-
mosi kesehatan. Hal itu, disam-
paikan Direktur RSUD Cica-
lengka, Dr H Yani Sumpena 
Muchtar SH MH Kes melalui 
Kepala Unit Penyuluhan Pro-
mosi kesehatan Rumah Sakit 
(PKRS), Sri Yushi Yusrini SST.

Dalam realisasi itu, Sri men-
gungkapkan, di luar penanga-
nan secara medis oleh RSUD 
Cicalengka Kabupaten 
Bandung, pihaknya melakukan 
penyuluhan kepada pasien, 
keluarga pasien serta peng-
unjung RSUD Cicalengka.

“Setelah dilakukan peny-
uluhan, ada fiet back dari 
pengunjung/kuesioner. Pro-
ses ini merupakan member-
dayakan terhadap pasien dan 
keluarga pasien yang secara 
kebetulan berkunjung ke RSUD 
Cicalengka,” terang Sri.

Selain itu, sebagai bentuk ke-
siapsiagaan dalam menghada-
pi wabah Covid-19 atau yang 
lumrah disebut virus Corona, 
RSUD Cicalengka mengadakan 
simulasi penanganan pasien 
suspect atau terindikasi terpa-
par virus Corona di ruang iso-
lasi dan ruang tunggu.

Simulasi yang diarahkan 
para petugas RSUD Cicalengka, 
memperagakan seluruh langkah 
penanganan suspect mulai 
dari pemeriksaan awal di ruang 
isolasi. Di mana pada peme-
riksaan awal tersebut, suspect 
akan diperiksa kondisi tubuh-
nya terutama organ pernafasan-
nya apakah sesak atau tidak.

Di sela-sela simulasi, Sri 
menjelaskan ruang isolasi 
yang terletak di dekat belakang 
Gedung Instalasi Gawat Daru-
rat (IGD), telah dilengkapi 
dengan sistem penyaring 
udara yang memastikan 
udara dari dalam ruang iso-
lasi tidak akan menyebar ke 
luar. Selain itu, pihaknya 
juga menyiapkan perlengka-
pan berupa baju hazmat, 
sarung tangan dan masker 
N95 bagi petugas yang me-
nangani suspect. (kos)

ENGKOS KOSWARA/SUMEKS

RSUD: Sejumlah keluarga pasien yang berobat tengah menunggu 
di depan RSUD Cicalengka Kabupaten Bandung, baru-baru ini.

perbaikan gorong gorong 
yang rusak ditembok kem-
bali karena badan jalan 
semakin menyempit dan 
satu titik lagi di Dusun Pe-
undeuy,” paparnya.

Dijelaskan, perbaikan jalan 
dilaksanakan dengan cara 
ditembok bagian yang rusak, 
sehingga kerusakan tidak 
terlalu parah. ”Dan, masy-
arakat tidak terlalu khawa-
tir terjatuh saat melintas,” 

tandasnya.
Untuk perbaikan jalan ka-

bupaten di ruas Cibeureuy-
euh-Cibogo yang melintasi 
Desa Padaasih sendiri, ren-
cananya akan diperbaiki 
Tahun 2020 ini. ”Alhamdu-
lillah, mudah-mudahan 
perbaikan jalan kabupaten 
segera terwujud tahun ini. 
Agar jalan dapat dirasakan 
oleh masyarakat,” pungkas-
nya. (atp/adv)

Padaasih Perbaiki Jalan 
Kabupaten Secara Swadaya

ATEP BIMO AS/SUMEKS

PERBAIKI: Pemdes dan warga Padaasih Kecamatan Conggeang memperbaiki jalan kabupaten 
ruas Cibeureuyeuh-Cibogo di Blok Ranggon Desa Cipamekar, kemarin (12/3).

CONGGEANG - Warga 
bersama Pemerintah Desa 
Padaasih memperbaiki jalan 
kabupaten ruas Cibeureuy-
euh-Cibogo di Blok Pasir 
Ranggon Desa Cipamekar 
Kecamatan Conggeang, 
Kamis (12/3). Perbaikan itu, 
dilakukan secara swadaya 
oleh masyarakat dan Pe-
merintah Desa Padaasih.

”Meski berada di wilayah 
Desa Cipamekar, namun 
kami memperbaiki jalan ter-
sebut karena warga kami yang 
merasakan dan mengguna-
kan ruas jalan kabupaten 
sehari hari. Sehingga, kami 
berinisiatif memperbaiki ja-
lan meski hanya bersipat 
sementara,” ujar Kepala 
Desa Padaasih, Wiyatno saat 
berbincang dengan Sumedang 
Ekspres di kantornya.

Rencananya, ada enam 
titik jalan ruas kabupaten 
yang akan diperbaiki se-
cara swadaya oleh Desa 
Padaasih. Namun saat ini, 
baru ada dua titik yang su-
dah diperbaiki. Selain di Blok 
Pasir Ranggon, perbaikan 
juga sudah dilakukan di 
Tanjakan Cariu.

”Sementara, empat titik 
lainya yang akan diperbai-
ki di antaranya di Dusun 
Cikukulu, di perbatasan 
Desa Cipamekar dan Pa-
daasih yang diprediksi me-
merlukan biaya cukup besar, 
di Dusun Lumarap berupa 

Wiyatno
Kepala Desa Padaasih
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PARUNGKUDA - Anggota Polsek Parung-
kuda, Resort Sukabumi bubarkan pelajar 
yang nongkrong di luar jam sekolah. Hal itu 
dilakukan menyusul terjadinya kasus pela-
jar yang nyaris diamuk massa karena diduga 
akan melakukan tawuran diwilayah hukum 
Polres Sukabumi.

Paur Humas Polres Sukabumi, Ipda 
Aah Saeful Rohman mengatakan, rute 
patroli dimulai dari mako Polsek Parung-
kuda menuju Pasar Parungkuda, simpang 
Angkrong, arah Palagan Bojongkokosan, 
Cipanggulaan, Ciutara perbatasan dengan 
Cicurug."Giat dilakukan dimulai dari pukul 
13.00 WIB dengan melibatkan anggota Unit 
Sabhara Polsek Parungkuda. Giat patroli 
rutin untuk antisipasi tawuran," kata Aah 
kepada wartawan, kemarin (12/3).

Aah menjelaskan, dari giat tersebut ang-
gota unit Sabhara berhasil membubarkan 
kerumunan pelajar salah satu SMK swasta 
di Kabupaten Sukabumi. Mereka diimbau 
tidak melakukan aktivitas di pinggir jalan 
seusai jam sekolah."Hasil patroli tersebut 
antara lain memberikan imbauan kepada 
pelajar dari SMK Teknika Cisaat yang se-
dang nongkrong di pinggir jalan agar segera 
pulang untuk menghindari agar tidak terjadi 
tawuran dengan pelajar dari sekolah lain-
nya," jelasnya.

Selain itu, tambah Aah, patroli pun akan 
digiatkan menyesuaikan pada jam-jam 
rawan tawuran termasuk pada jam istirahat. 
"Patroli akan digiatkan pada saat istirahat 
dan jam pulang sekolah," pungkasnya.

Sebelumya, dua kubu pelajar dari SMK 
swasta di Kabupaten Sukabumi berbeda 
nyaris dihakimi massa karena diduga akan 
melakukan tawuran. Aksi massa itu dipicu 
lantaran geram atas aksi tawuran pelajar 
yang sempat memakan korban jiwa belum 
lama ini.(job1)

Diduga Hendak Tawuran, 
Polisi Bubarkan Pelajar 

KAMTIBMAS

CIANJUR - Wakil Gubernur Jawa Barat, 
Uu Ruzhanul Ulum mengajak semua siswa 
dan siswi muslim di Jawa Barat agar masuk 
Ikatan Remaja Masjid (Irma). Hal tersebut 
disampaikan saat menghadiri kegiatan 
pameran dan pentas seni SLB BC Purnama 
Cipanas, di salah satu hotel di Cipanas, ke-
marin (12/3)."Saya tegaskan di sini, semua 
sekolah itu wajib anak-anak (murid) masuk 
di Ikatan Remaja Masjid (Irma)," katanya.

Uu mengatakan, hal tersebut dilakukan 
agar terhindar dari hal-hal yang tak diingin-
kan.Juga mendapat kesempatan beror-
ganisasi dalam kegiatan keagamaan."Ini 
serempak diintruksikan ke setiap sekolah. 
Tujuannya agar anak sekolah ini, selain 
bisa mendapatkan mata pelajaran, juga kita 
harapkan bisa meraih akhlak yang baik," 
paparnya.

Adapun untuk nama masjid yang ada di 
setiap sekolah, Wagub tidak memaksakan 
harus berganti nama. Namun, nama depan 
harus menggunakan nama Irma."Jadi ke 
depan nama masjid di sekolah itu harus 
pake Irma," pungkasnya.(yis)

Murid Muslim 
Wajib Masuk IRMA 

PENDIDIKAN

Jabar Ekspres

HERU LESMANA/JABAR EKSPRES

BUBARKAN PELAJAR:Anggota Unit Sabhara Polsek 
Parungkuda saat membubarkan pelajar SMK yang 
nongkrong dipinggir jalan, Kamis (12/3).

AYI CIANJUR

UNJUK KEBOLEHAN: Para siswa SLB menampilkan kebolehannya pada acara peserta pentas seni SLB BC Purna Cipanaa di Palace Hotel, Kamis (12/3).

BARIS PELUANG USAHA

PENGHASILAN TAMBAHAN 
375RB S/D 1JT PERHARI TANPA 
KERJA, DGN METODE MIN-
I N G  C R Y P T O C U R R E N C Y. 
HUB: ADI DAN HARI TLP/WA: 
081211701113,081288463001

LOWONGAN KERJA

Urgent Surveyor Part Time 
untuk area Cianjur, Sukabumi. 
Krm lmrn, foto & fc KTP : mrg-

join@gmail.com

DIJUAL TANAH

Jual tanah Jl. KH Abdullah 
Bin Nuh hrg 1.950jt/m. Luas 
2550 m2, Sertifikat. Hub : 
085767455555

IKLAN EKSPRES
BARIS KEHILANGAN

HILANG STNK NOPOL D-
3201-JV. TIDAK BERLAKU 
LAGI

HILANG STNK NOPOL D-
5623-UCG AN ARIEF RIDWAN. 
TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NO.POL:Z.3628.
VM A/N:JUMARI. TDK BER-
LAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL D-
3540-LV TIDAK BERLAKU 
LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-
3092-ABL TIDAK BERLAKU 
LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-
6248-GN TIDAK BERLAKU 
LAGI

HILANG STNK:D8707XG,D24
06UDW,D6017UBC,D6942UC
B,D6164UAZ

HILANG STNK NOPOL D-
2090-FT AN.DEDY SURYADI 
TIDAK BERLAKU

HILANG STNK NOPOL:D-
2523-ACA A/N:FERY FERD-
IAN.TDK BRLKU

HILANG STNK NOPOL:D6329
ACK,D2490AAF,D6508ABQ,D2
696AAF,D2971ON.TBL

HILANG STNK NOPOL:D-
8295-EK,D1676AAS,D-3000-
ACL,D-2841-JY.TBL

HILANG STNK NOPOL:D-
6893-KI TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-
8985-EE TIDAK BERLAKU 
LAGI

HILANG STNK NOPOL D-
3695-MG AN.ANDRI RAHDI-
ANSYAH TDK BRLK

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

Wagub Minta Perusahaan Permudah Kaum Difabel

CIANJUR - Wakil Gubernur 
Jawa Barat, Uu Ruzhanul 
Ulum mengingatkan peru-
sahaan agar tidak memper-
sulit kaum difabel yang akan 

Jangan Diskriminasi 
Terhadap Lulusan SLB 

Kantor BPBD Segera Dibangun di Jalan Lingsel
SUKABUMI - Keinginan 

Badan Penanggulangan Ben-
cana Daerah (BPBD) Kota 
Sukabumi untuk segera miliki 
gedung kantor baru nampa-
knya akan segera terwujud. 

Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat sebesar Rp17 miliar 
telah menyiapkan anggaran 
untuk dana pembangunnya. 
Bahkan, saat ini prosesnya 
sudah pada tahap pengajuan 
lelang di Bagian Pengadaan 
Barang dan Jasa (BPBJ) Kota 
Sukabumi.“Jadi saat ini se-
mua draf sudah diserahkan 
ke BPBJ untuk segera ditay-
angkan. Jadi kami tinggal 
menunggu saja siapa yang 
menjadi pemenang untuk 

membangun kantor BPBD,” 
ujar Kepala BPBD Kota Su-
kabumi, Asep Suhendrawan 
kepada wartawan, kemarin 
(12/3).

Direncanakan, pembangu-
nan kantor baru tersebut ber-
lokasi di Jalan Lingkar Selatan 
Kelurahan Limusnunggal Ke-
camatan Cibeureum. Gedung 
baru yang direncanakan akan 
lebih luas dilengkapi dengan 
garasi, gedung perkantoran, 
gudang perlengkapan, ruang 
pelatihan, dan mes pegawai." 
Pastinya fasilitas yang diban-
gun di sana harus lebih baik 
dari yang saat ini," kata Asep.

Menurut Asep, meski nanti  
BPBD Kota Sukabumi miliki  

kantor baru, bukan berarti 
kantor lama akan ditinggal-
kan. Kantor yang berlokasi di 
Jalan Julius Usman akan digu-
nakan sebagai pos pemadam 
kebakaran.”Dengan begitu 
kami tetap bekantor di pusat 
kota,” ujar Asep.

Selain itu, BPBD Kota Su-
kabumi juga sedang men-
gajukan penambahan satu 
unit kendaraan pemadam 
kebakaran baru. Hal itu juga 
tentunya untuk melayani lebih 
cepat dalam penanggulangan 
bencana.“Tapi saya juga ber-
harap kendaraan yang diu-
sulkan itu ada tangganya. Ini 
mengingat bangunan di Kota 
Sukabumi berlantai dua leb-

Pengawasan WNA Bukan Hanya Tugas Kantor Imigrasi
SUKABUMI - Pengawasan 

Warga Negara Asing (WNA) 
bukan hanya tugas kantor 
imigrasi saja. Ada beberapa 
instansi lainnya yang memi-
liki peran dan fungsi yang 
sama. 

Kantor Imigrasi Kelas II Non 
TPI Sukabumi pun meminta 
instansi lainnya untuk beker-
jasama dalam meningkatkan 
pengawasan tersebut." Kami 
mengajak beberapa instansi 
untuk meningkatkan sinergi-
tas dalam pengawasan WNA 
yang masuk ke daerah,"  ujar 
Kepala Seksie (Kasie) Inteli-
jen dan Pengawasan Kantor 
Imigrasi Sukabumi, Zulmanur 
Arif, usai rapat koordinasi 
antar instansi, di ruang per-
temuan kantor setempat, 
kemarin (12/3).

Zulmanur melanjutkan, 
sesuai dengan Pasal 69 Ayat 1 
Undang-Undang tahun 2011 
tentang Keimigrasian menga-
manatkan agar dibentuk tim 

pengawasan orang asing, baik 
tingkat pusat, provinsi, juga 
daerah Kota/ kabupaten." 
Ini sebagai upaya kami un-

tuk meningkatkan sinergitas 
antar instansi yang memiliki 
tupoksi dalam pengawasan 
orang asing," katanya.

Dalam acara ini, tambah 
Zulmanur,  disosialisasi-
kan juga tentang Peraturan 
Menteri Hukum dan HAM 

(Permenkumham) Nomor 
7 tahun 2020 tentang Pem-
berian Visa dan Izin Tinggal 
dalam rangka pencegahan 
virus corona."Kami hadir-
kan narasumber dari RSUD 
Suamsudin SH untuk mem-
berikan pemahaman terkait 
pencegahan dan penanganan 
burus corona," imbuhnya.

Dia mengungkapkan, jum-
lah orang asing yang ada 
di wilayah kerjanya ada se-
banyak 1,033 orang. Rincian 
yang memilili izin tinggal 
tetap (Itap) 162 orang, dan 
izin tinggal terbatas (Itas) 
871 orang. Kemudian, Tenaga 
Kerja Asing (TKA) berjumlah 
449 orang. Mereka tersebar 
di wilayah yakni, Kabupaten 
Cianjur, Kabupaten Suka-
bumi, dan Kota Sukabumi." 

Kami mengimbau WNA 
agar mematuhi peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia," pung-
kasnya.(job3)

ih. Setidaknya dengan mobil 
damkar yang ada tangganya 
bisa menjangkau bila terjadi 

kebakaran ataupun bencana 
lainya di gedung-gedung yang 
bertingkat,” pungkasnya.(job3) 

melamar bekerja. Mereka 
harus diberi kesempatan 
yang sama dengan pelamar 
lainnya."Saya tegaskan, bagi 
perusahaan agar memberikan 
fasilitas khusus bagi kaum 
difabel," kata Uu di Cipanas, 
kemarin (12/3).

Uu mengatakan, kesem-

patan mendapatkan peker-
jaan yang sama, kaum difa-
bel bisa hidup bermanfaat 
dan madiri."Paling tidak, jika 
mereka (kaum difabel) ini bisa 
hidup mandiri dengan cara 
bekerja di perusahaan, tentu-
nya bisa menjadi kebanggaan 
para orang tuanya," ujarnya.

Wagub mengapresiasi para 
pendidik yang ada di sekolah 
SLB. Menurutnya, tak mudah 
menjadi seorang guru di SLB. 
"Guru di SLB ini benar-benar 
harus memiliki tenaga ekstra, 
baik itu pikiran dan bagaima-
na cara si anak itu bisa berino-
vasi dan berkreasi," katanya.

Dia memastikan, Pemerin-
tah Provinsi Jawa Barat tidak 
pernah membeda-bedakan 
siswa SLB dan sekolah umum 
lainnya."Semua sama, memi-
liki kesempatan yang sama 
dengan siswa lainnya. Kami 
tidak pernah membeda-beda-
kan," pungkasnya.(yis)

ASEP HENDRAYANA/JABAR EKSPRES

RAPAT KOORDINASI: Salah satu narasumber memaparkan terkait pengawasan WNA dalam acara rapat koordinasi 
antar instansi, di ruang pertemuan Kantor Imigrasi Non TPI Sukabumi, Kamis (12/3).

ASEP HENDRAYANA/JABAR EKSPRES

KURANG LAYAK: Sempitnya lahan kantor BPBD Kota Sukabumi 
di Jalan Kulisu Usman yang berada di dekat pasar tidak mampu 
menampung armada yang harus siaga 24 jam.
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KESEHATAN

JAKARTA – Kebocoran 
pipa gas di Jalan Raya Beka-
si, Cakung, Jakarta Timur 
yang berdekatan dengan  
lokasi pekerjaan proyek 
penggalian infrastruktur tol, 
membuat operasional SPBU 
Pertamina 31- 13901 di Jalan 
Raya Bekasi - Cakung, untuk 
sementara dihentikan demi 
alasan keamanan.

Unit Manager Commu-
nication & CSR Marketing 
Operation Region (MOR) 
III Dewi Sri Utami men-
gatakan, penutupan opera-
sional  tersebut dilakukan 
sebagai antisipasi awal dan 
kewaspadaan akan adanya 
potensi bahaya.

“Untuk sementara SPBU 
tidak beroperasi sampai 
kondisi dinyatakan aman 
kembali oleh aparat ber-
wenang. Kami juga telah 
berkoordinasi dengan tim 
Health, Safety, Security, 

and Environment di peru-
sahaan untuk menyiagakan 
alat pemadam api ringan 
dan beroda di sekitar SPBU, 
menyiagakan safetyman, 
serta memastikan sarana 
dan fasilitas dalam kondisi 
optimal hingga diopera-
sikan kembali nantinya,” 
jelas Dewi. Imbas dari ke-
jadian ini, Pertamina mem-
berikan sejumlah alternatif 
SPBU kepada masyarakat 

yang biasa melintas wilayah 
Cakung, terutama di sepan-
jang ruas Jalan Raya Bekasi. 
“Kami juga memastikan 
pasokan BBM di SPBU al-
ternatif tersebut berjalan 
normal,” tambah Dewi.

Untuk informasi men-
genai ketersediaan dan 
layanan BBM dan LPG, 
masyarakat dapat meng-
hubungi Call Center Per-
tamina 135. (rls/rie)

Pipa Gas Bocor, Ini Alternatif SPBU Terdekat

IMBAS : SPBU Pertamina du Jalan Raya Bekasi, Cakung Jakarta Timur untuk sementara tidak beroperasi sebagai antisipasi keamanan operasional 
dan konsumen, menyusul kejadian bocornya pipa gas yang tidak jauh daru lokasi SPBU. 

BERIKUT DAFTAR SPBU ALTERNATIF DI 
WILAYAH CAKUNG, JAKARTA TIMUR:

1.  SPBU Pertamina 31-13902 di Jalan Bekasi Timur, Pulo  
 Gadung, Cakung, Jakarta Timur.

2.  SPBU Pertamina 34-13908 di Jalan Raya Bekasi, Ujung  
 Menteng, Cakung, Jakarta Timur.

3.  SPBU Pertamina 34-13910 di Jalan Raya Bekasi Km 24,  
 Cakung, Jakarta Timur.

KOTA BEKASI – Pemkot 
Bekasi akan mempelajari 
program Gerakan Peduli Ya-
tim (GPY) yang telah diter-
apkan di Kota Bengkulu. 
Hal tesebut diungkapkan, 
Walikota Bekasi, Rahmat Ef-
fendi dalam berkunjung ke 
Kota Hadist.

“Gerakan Peduli Yatim yang 
akan diterapkan oleh Pemer-
intah Kota Bekasi. Bertujuan 
untuk memastikan para anak 
yatim mendapatkan hak yang 
sama. Melalui uluran tangan 
kepedulian para pejabat di 
Pemkot Bekasi untuk mem-
berikan bantuan dan men-
jadi orangtua asuh dari anak 
yatim,”  jelas Rahmat.

Rahmat mengatakan, se-
luruh anak yatim di Kota 
Bekasi, harus mendapat-
kan kebahagiaan untuk ke-
hidupannya. Sebagaimana 
mestinya dengan kehidu-
pan yang tentram dan 
mendapatkan kebahagiaan.

“Seluruh anak yatim yang 
ada di Kota Bekasi, berhak 
memiliki harapan sama sep-
erti anak-anak lainnya yang 
mendapatkan kebahagiaan, 
baik pendidikan, kesehatan 
dan kesejahteraan,” katanya.

Untuk itu,  lanjut  dia, 
pemerintah harus hadir 
memberikan harapan dan 
kebahagiaan dengan tidak 
memandang suku dan aga-

ma. Selama ini, katanya, 
banyak anak yatim yang 
terabaikan kebahagiaan 
mereka.

Lanjut dia, dan pemer-
intah harus hadir mem-
berikan kepastian 100% 
anak yatim mendapatkan 
kebahagiaan. Serta masa 
depan yang cerah dengan 
mendapatkan orangtua an-
gkat yang memperhatikan 

setiap kebutuhan.
Selain itu, melalui GPY, 

katanya, diharapkan dapat 
membangun kebersamaan 
dan silatuhrahmi di antara 
seluruh umat beragama di 
Kota Bekasi. Hal itu dimak-
sud agar kondisi aman, ten-
tram dan terjalin suatu ke-
harmonisan umat beragama 
berjalan dengan baik.

Saat ini,  jumlah keselu-

ruhan anak yatim di Kota 
Bekasi sebanyak 2500. Tu-
gas orangtua asuh di anta-
ranya memastikan semua 
kebutuhan sekolah, me-
nyantuni setiap bulan. “Me-
mang semua yang diberikan 
ini tidak mencukupi kebutu-
han mereka akan tetapi bisa 
mengubah pemikiran mere-
ka, yang selama ini tidak ada 
yang memperhatikan ke-

mudian sekarang ada yang 
perhatian kepada mereka,” 
ungkapnya. Nantinya selu-
ruh pejabat di Kota Bekasi 
akan mengambil bagian 
untuk menjadi orang tua 
asuh bagi anak yatim. Selain 
itu, warga Kota Bekasi, yang 
memiliki rezeki lebih dapat 
mengambil peran sebagai 
orangtua asuh melalui pro-
gram GPY. (hms/rie)

Pemkot Bekasi Akan Terapkan GPY

KUNJUNGAN : Dalam kunjungannya Wali Kota Bekasi disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi dan Rombongan disambut 
istimewa dengan tarian persembahan adat Kota Bengkulu.

PURWAKARTA – Kepoli-
sian Resor (Polres) Pur-
wakarta, menggelar per-
ingatan Isra’ Mi’raj Nabi 
Muhammad SAW 1441 H, di 
Masjid As-Syifa yang berada 
di Mapolres Purwakarta, 
Kamis (12/3).

K a p o l r e s  P u r w a k a r-
ta, AKBP Indra Setiawan 
mengatakan, selain untuk 
ajang silaturahmi, kegia-
tan tersebut juga bertujuan 
menambah keimanan dan 
ketaqwaan (Imtaq) kepada 
Allah SWT bagi para per-

sonel Polres Purwakarta.
Menurut Indra, hal itu 

diperlukan bagi personel 
kepolisian dalam melak-
sanakan tugas dan tanggung 
jawabnya sehari-hari.

“Kita sebagai anggota ke-
polisian bisa mengaplikasi-
kan peristiwa Isra’ Mi’raj, 
dalam bertugas bisa men-
ingkatkan pelayanan pada 
masyarakat yang lebih baik,” 
kata Indra.

Indra menuturkan, perin-
gatan Isra’ Mi’raj ini dapat 
dijadikan contoh dan ket-

auladanan untuk anggota 
Polres Purwakarta seba-
gaimana seperti apa yang 
diriwayatkan pada peristiwa 
yang dialami oleh Nabi Mu-
hammad SAW.

“Peringatan Isra Mi’raj ini 
kita mengenang peristiwa 
tersebut agar semua umat 
Islam dapat mengetahuinya 
sepanjang masa,” ungka-
pnya.

Sebagai penutup, Indra 
menambahkan, dengan 
m e n i n g k a t k a n  i m t a q , 
mewujudkan Polri menuju 

zona integritas beragama 
membentuk Polri yang anti 
korupsi, kolusi dan nepo-
tisme. Turut hadir dalam 
kegiatan tersebut para PJU 
Polres Purwakarta, Kapolsek, 
Ketua dan anggota Bhay-
angkari Cabang Purwakarta 
serta para ASN di lingkungan 
Polres Purwakarta. 

Hadir sebagai penceramah 
yang menguraian hikmah 
Isra Mi’raj Nabi Muham-
mad SAW, disampaikan 
KH. Dadan Ahdan, MAG. 
(san/rie)

Hingga Maret, Dinkes 
Catat 70 Kasus DBD   

KARAWANG- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabu-
paten Karawang siaga mengantisipasi meningkatnya 
kasus demam berdarah dengue (DBD).  Terutama 
pascabencana banjir yang melanda Karawang akhir 
Februari lalu.  Kepala Bidang Pencegahan dan Pen-
gendalian Penyakit (P2P) Dinkes Karawang Yayuk Sri 
Rahayu mengatakan, pada Februari memang terjadi 
lonjakan pasien DBD cukup tinggi dibandingkan bulan 
sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada Februari juga 
curah hujan tinggi di Karawang. Hingga awal Maret 
tercatat ada 70 kasus DBD. 

“Januari ada 18 pasien, bulan Februari ada 47 pasien. 
Ada peningkatan di bulan Februari, awal Maret sampai 
hari ini ada lima,” kata Yayuk kepada pers. 

Ia menyebutkan, dari jumlah tersebut terdapat satu 
pasien yang meninggal karena DBD pada awal Maret. 
Pasien diketahui berasal dari wilayah Plawad Keca-
matan Karawang Timur. 

“Sedang proses Penyelidikan Epidemiologi (PE) 
jika hasil PE positif, maka akan difogging,” ujarnya. Ia 
mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran 
nyamuk aedes aegypti yang menjadi penyebab DBD.  
Mengingat sebagian wilayah Karawang terendam banjir 
beberapa waktu lalu yang menyebabkan banyak genan-
gan air. Dikhawatirkan, genangan air menjadi sarang 
berkembang biak nyamuk di lingkungan warga. 

Menurut dia, pihaknya siaga mengantisipasi DBD 
dengan gencar menyosialisasikan kepada masyarakat 
berkaitan pencegahan. Masyarakat diminta kem-
bali menggiatkan pelaksanaan pemberantasan sarang 
nyamuk (PSN) dengan 3 M Plus yakni menguras bak 
air, menutup bak penampungan air, mengubur barang 
bekas yang potensial sebagai perkembangbiakan 
nyamuk, seperti pot bunga, tempat minum hewan 
peliharaan, dispenser.  (red)

Kapolres: Imtaq Anggota Perlu Tambah

PERINGATAN : Kapolres Purwakarta, AKBP Indra Setiawan gelar Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1441 H, di Masjid As-Syifa yang berada di 
Mapolres Purwakarta, Kamis (12/3).

C I K A R A N G  U TA R A   - 
Pemerintah Kabupaten 
Bekasi menyelenggarakan 
Bimbingan Teknis (Bimtek) 
penyusunan katalog elek-
tronik atau e-Katalog, Rabu 
(11/3). Asisten Ekonomi dan 
Pembangunan (Asda II), 
Entah Ismanto membuka 
langsung kegiatan yang di 
selenggarakan di Hotel Java 
Palace, Cikarang Utara.

“Output yang diharapkan, 
para peserta khususnya Pe-
jabat Pembuat Komitmen 
(PPK) dapat memahami per-
aturan pengadaan barang/
jasa yang berlaku. Sehingga 
dalam melaksanakan tugas 
dan fungsinya dapat berjalan 
dengan baik sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku,”jelas 
Entah. E-katalog merupakan 
sistem informasi elektronik 
yang memuat daftar, jenis, 
spesifikasi teknis, dan harga 
barang atau jasa tertentu 
dari berbagai penyedia ba-
rang atau jasa pemerintah.

Untuk Pengadaan Barang 
dan Jasa, Pemerintah mem-
punyai peran yang penting 
dan strategis dalam kontri-
busi pelaksanaan pemban-
gunan nasional khususnya 
dalam peningkatan pelay-
anan publik dan pengem-
bangan perekonomian Na-

sional maupun Daerah.
“Mengingat pentingnya 

pemahaman terhadap per-
aturan yang terkait pen-
gadaan barang dan jasa, 
maka kepada seluruh peser-
ta, saya harapkan agar dapat 
mengikuti kegiatan ini dengan 
sungguh-sungguh,”tegasnya.

Dirinya juga meminta, ke-
pada seluruh peserta supaya 
aktif dan dapat menerima 
materi yang disampaikan. 
Serta, aktif berkonsultasi 
kepada narasumber. Ses-
uai Perpres 16 Tahun 2019 
tentang pengadaan Barang 
atau jasa, bahwa Pemerin-
tah memberi amanat ke-
pada Lembaga Kebijakan 
Pengadaan barang atau jasa 

Pemerintah (LKPP) untuk 
mengembangkan, meru-
muskan, dan menetapkan 
kebijakan pengadaan ba-
rang atau jasa Pemerintah.  
“Salah satu kebijakan yang 
telah dikembangkan dan 
dirumuskan adalah pengem-
bangan sistem pengadaan 
secara elektronik beserta 
sarana pendukungnya,” 
pungkasnya. Ia menambah-
kan, perubahan paradigma 
dan perilaku pelaku pen-
gadaan juga harus dirubah 
dan menyesuaikan seiring 
dengan perubahan proses 
pengadaan secara manual 
menjadi berbasis teknologi 
informasi yang serba elek-
tronik. (mil/rie)

PPK Bisa Pahami Aturan Main 
Pengadaan Barang dan Jasa 

ISTIMEWA
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DIJUAL rumah

Minat Hub : 0812 2280 573

Alamat : 
Jln Raya Cipanas 
No. 8 Korobokan 
Desa Langensari 
Kec Tarogong 
Kaler Garut

Luas Tanah 150 Tumbak
Luas Bangunan 600 m2 
Sertifikat Hak Milik 
Gudang 200 m2 

Harga 
5.5 M
Nego

TASIK – Beginilah gambaran 
singkat reka ulang pembunuhan 
Delis siswi SMPN 6 Kota Tasik 
oleh bapaknya, yang sempat 
membuat geger warga. Adegan 
perdana mulai diperagakan 
tersangka dengan mendatangi 
tempat kerjanya saat itu pukul 
17.00 WIB di sebuah rumah 
makan di Jalan Laswi, Tawang 
Kota Tasik. 

Seperti dilansir dari 
radartasikmalaya.com (Grup 
Radar Garut), tak lama, korban 
datang ke tempat kerja Budi 
untuk meminta biaya study 
tour ke Bandung sebesar 
Rp400 ribu. Namun, korban 
dan bapaknya malah terjadi 
percekcokan, di dapur. Lalu, 
korban dibawa bapaknya ke 
sebuah rumah makan kosong, 
tak jauh dari lokasi tempat 
dia bekerja. 

Nah, Delis disuruh menunggu. 
Lalu Budi bergegas pulang dulu 
ke rumahnya untuk membuka 
celengan sebesar Rp 200 ribu. 
Masih kurang, Budi meminjam 
uang kepada bosnya Rp100 
ribu. 

Dengan membawa uang 
Rp 300 ribu, Budi kembali 
menemui anaknya Delis, yang 
sedang menunggunya di rumah 
makan kosong itu. Namun, di 
lokasi itu pelaku dan korban 
cekcok kembali karena kurang 
Rp100 ribu. 

Karena malu cekcok di area 
parkiran rumah makan kosong, 
Budi membawa anaknya ke 
salah satu ruangan, di dalam 
rumah makan kosong tersebut, 
tepatnya di bagian belakang. 
Lalu, cekcok kembali di kamar 
ketiga dan korban sempat 

berusaha kabur ke kamar 
lain. 

Adegan pun dilanjutkan 
dengan korban dibekap 
bapaknya, karena berteriak. 
Korban kembali lari ke kamar 
yang ada di bagian ruangan 
tengah. Dan di lokasi tersebut 
terjadilah pembunuhannya. 

Korban dibekap hingga 
lemas dan ditindih dengan 

tubuhnya. Kemudian leher 
korban dicekik. Usai korban 
tak bergerak, pelaku pun 
memeriksa denyut nadi tangan 
kanan korban. 

Setelah dipastikan tak 
bernyawa, pelaku menyeret 
jenazah korban ke kamar 
paling belakang. Kemudian, 
pelaku dengan leluasanya pergi 
kembali ke tempat kerjanya 

sekitar pukul 18.00 WIB. Pukul 
23.00 WIB usai kerja ketika 
hujan deras, pelaku kembali ke 
rumah makan tersebut untuk 
membuang jasad korban. 

Jasad korban pun dari kamar 
belakang rumah makan kosong 
itu diangkat korban dengan 
kedua tangannya untuk 
dinaikan ke sepeda motornya. 
Lalu, pelaku mencabut seutas 

kabel antena televisi yang ada 
di bagian depan rumah makan 
tersebut. Usai itu, pelaku 
membawa jasad korban ke 
gorong-gorong depan SMPN 
6 Tasikmalaya. 

“Totalnya ada 36 adegan. 
Dibagi dua. Karena dua lokasi 
kejadian. Di rumah kosong 
itu pelaku memperagakan 29 
adegan. Sedangkan di gorong-

gorong, pelaku memperagakan 
7 adegan,” ujar Kapolres 
Tasikmalaya Kota, AKBP Anom 
Karibianto.

Terang dia, rekontruksi yang 
berjalan tertib ini tujuannya 
untuk mencocokan berita acara 
hasil keterangan para saksi 
dan keterangan tersangka, 
dengan bukti yang didapat serta 
disesuaikan juga dicocokan 

dengan apa yang terjadi di 
lapangan. 

“Ada 36 adegan. Alhamdulillah, 
rekontruksi berjalan dengan 
aman dan sesuai antara apa 
yang diutarakan saksi maupun 
tersangka, dengan apa yang 
terjadi di lapangan. Ada temuan 
baru yang diutarakan di berita 
acara dan kita cocokan di TKP,” 
terangnya. 

“Yaitu ada jeda ketika pelaku 
membekap korban, lalu dia 
menghilangkan nyawa korban 
dengan dicekik. Dari hal ini 
sebenarnya ada kesempatan 
dia untuk tidak mencekik 
hingga korban meninggal 
dunia,” sambungnya. 

Oleh karena itu, jelas Kapolres, 
pasal yang dijerat kepada 
pelaku ini ditambahkan. 
“Yaitu pasalnya jadi 340 atau 
pembunuhan berencana. 
Dengan ancamannya maksimal 
hukuman mati,” tegasnya. 

Saat rekontruksi di lokasi 
gorong-gorong, Ibu Delis, 
Wati Candrawati (46) 
sempat melihat peragaan 
ketika mantan suaminya itu 
membuang jenazah puteri 
kesayangannya. 

“Saya sangat sedih dan 
terkejut. Saya yakin memang 
dia dari awal juga (pelakunya, 
Red),” tuturnya. 

Namun, tandas dia, dirinya 
tak mengetahui jika Delis 
menemui ayahnya untuk 
meminta uang study tour. “Saya 
tak tahu kalau Delis mau minta 
uang. Belum pernah padahal. 
Tapi memang ayahnya sempat 
menjanjikan akan meberikan 
uang itu,” tandasnya.(rezza 
rizaldi)

Kasus Siswi SMP Dibunuh Ayah Direka Ulang

Kedai Ki Onyon, Sensasi 
Ngopi di Suhu Dingin

CIAMIS – Bagi para pecinta kopi kini telah dibuka 
kedai kopi ki Onyon dan Saung Urang yang berada 
di Dusun Pangrumasan, Desa Cilengsir, Kecamatan 
Rancah, Kabupaten Ciamis.

Kedai Ki Onyon menyediakan ngopi asli dengan 
sensasi suhu dingin dengan pemandangan alam yang 
nyaman dilihat.

Ki Onyon pengelola dari kedai kopi menyampaikan, 
selama ini Kabupaten Ciamis adalah salah satu penghasil 
kopi terbaik dan terbanyak. Hampir di setiap kebun warga 
Ciamis menanam kopi dengan kualitas bagus.

Karena itulah pasokan untuk kedainya akan senantiasa 
terpenuhi. Pengunjung bisa menikmati kopi khas Ciamis 
kopi yang dipetik langsung dari petani setempat. Selain 
itu ki Onyon juga mengaku menanam kopi sendiri 
untuk pasokan kedainya.

“ Jadi para petani sekarang, kopi yang sudah dipetik 
tidak semuanya dijual bijian saja, tetapi diolah digiling 
untuk dinikmati oleh masyarakat. Ya kita tanam kopi 
sendiri diolah sendiri,” ujarnya.

Sejauh ini kata ki Onyon, untuk kedainya baru 6 
bulanan buka tapi alhamdulilah banyak pengunjung 
dari siang sampai malam selalu ada yang ngopi sambil 
menikmati indahnya alam di rancah.

Salah seorang pengunjung di kedai Ki Onyon, Asep, 
menyampaikan, dia kagum dengan keindahan kedai 
ki Onyon dengan nuansa alamnya.

” Di kedai kopi kioyon saung urang ternyata tidak 
hanya menikmati kopi, tapi kita bisa berkeliling ke 
kebun kopi di sekitar kedai kopi kioyon dan saung 
urang,”jelasnya. Apalagi kopi juga disuguhkan serba 
dadakan, cocok dengan suhu yang dingin.(mg2)

GARUT - Pernikahan dini 
bagi pasangan remaja yang 
belum berusia 19 tahun, 
berisiko tinggi dalam 
membangun rumah tangga. 
Karena pasangan yang 
menikah dini, belum matang 
dalam persiapan mental dan 
persiapan ekonomi. 

Terkait permasalah itu, 
kalangan generasi muda 
s e b a i k n y a  m e n u n d a 
perkawinan dini ketimbang 
harus karam di tengah bahtera 
rumh tangga.

Menyikapi hal itu, Desa 
Limbangan Timur, Kecamatan 
Limbangan, Kabupaten 
Garut, Kamis (12/03) 
mengadakan sosialisasi 
untuk mengantisipasi 
pernikahan dini. Pesertanya  
diikuti 26 remaja puteri dari 
beberapa desa se-Kecamatan 
Limbangan. Pembinaan 
diselenggarakan oleh KBPP 
Limbangan.

Dalam pembinaan tersebut, 
dibahas pula UU no 16 tahun 
2019 tentang perkawinan. 
Di UU tersebut dijelaskan 
syarat pasangan yang akan 
menikah harus berusia 19 
tahun ke atas. Bila usianya 

kurang dari 19 tahun, pihak 
orang tua kedua belah pihak 
harus memohon dispensasi 
kepada Pengadilan. 

Penyuluh Lapangan KBPP 
Limbangan Asep mengatakan, 
pesertanya paling banyak 
dari Desa Libangan Timur. 
M e l a l u i  p e m b i n a a n 
semacam itu, diharapkan 
kalangan remaja puteri bisa 
menunda perkawinana dini 
karena memilki resiko tinggi 
dalam mewujudkan keluarga 
sejahtera.

Idealnya, usia perkawinan 
remaja 19 tahun ke atas agar 
memiliki persiapan mental, 
dan persiapan ekonomi yang 
matang. Dalam pembinaan 
itu berlangsung pula dialog 
dua arah antara pembicara 
dan peserta.(pap) 

Ingat, Nikah Itu Harus 
Usia 19 Tahun ke Atas

SOSIALISASI: Desa LImbangan Timur bekerjasama dengan KBPP melakukan sosialisasi 
pencegahan pernikahan dini di bawah 19 tahun. Karena dianggap beresiko ke depannya.

REKA ULANG: Kasus pembunuhan siswi SMP oleh ayah kandungnya sendiri direka ulang. Sang ayah tampak memasukkan jenazah anak kandungnya 
yang telah tewas dia bunuh ke dalam gorong-gorong. Pertengkaran yang berujung pada pembunuhan itu terjadi dikarenakan minta uang study tour.

SENSASI: Mau ngopi nikmat dengan sensasi suhu dingin. 
Warga Ciamis wajib kunjungi kedai ki Onyon.
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POLITIKA

PAN Jabar Soroti Dinamika 
Politik di Internal Partai

BANDUNG- DPW Partai Amanat Nasional (PAN) 
Jabar ikut bicara terkait dinamika politik yang 
mendera partai berlambang matahari putih 
tersebut.

Ketua DPW PAN Jabar Ahmad Najib Qodratullah 
mengakui fakta dinamika yang berlangsung di tubuh 
partai tak bisa ditutupi.

Sebelumnya, kepengurusan PAN periode 2020-
2025 akan segera dilantik pada 25 Maret 2020. Amien 
Rais, yang menjabat 
Ketua Dewan 
Kehormatan 
sebelumnya, digantikan 
Soetrisno Bachir.

Hal itu membuat 
loyalis dari Amien Rais 
meradang. Pasalnya, 
Amien Rais, yang 
merupakan pendiri 
partai, dianggap tak 
diperlakukan dengan 
baik hingga akhirnya 
muncul gagasan untuk 
membentuk PAN 
Reformasi.

“Ada dinamika yang 
begitu keras akhir-akhir 
ini, tidak bisa lagi kita tutup-tutupi, fakta bahwa PAN 
sedang bertransformasi dari tangan para pendiri ke 
second generation itu sedang terjadi,” ujar Najib 
dilansir detikcom. 

“Mudah-mudahan semua bisa diakhiri bijak oleh 
semua pihak,” imbuhnya.

Ia yakin Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memiliki 
rencana untuk mengakhiri polemik ini.

“Saya yakin Ketum PAN sudah memiliki rencana 
terbaik dengan semua ini. Secara pribadi saya pun 
merasa posisi Pak Amien tidak tergantikan sebagai 
pendiri partai,” pungkasnya. (bbs/drx)

Untuk Gelaran Pesta 
Demokrasi 2020

BANDUNG- Pilkada Seren-
tak yang digelar di wilayah 
Jawa Barat tahun ini memiliki 
beberapa daerah yang rawan 
konflik. Koordinator Divisi 
Pengawasan Bawaslu Jabar 
Zaki Hilmi menyebutkan, 
dari 8 daerah di Jabar yang 
menggelar Pilkada ada tiga 
daerah kota/kabupaten yang 
dalam dimensi kontestasi 
dinamisnya cukup rawan. 
Seperti Cianjur, Pangandaran 
dan Karawang.

“Dimensi kontestasi yang 
dimaksud itu bagaimana me-
nyangkut dalam kontek sosi-

al-politik. Karena di daerah itu 
memang keterlibatan partisi-
pasi yang cukup tinggi dalam 
ranah mendukung pasangan 
calon tanpa ditopang dengan 
adanya pemahaman regulasi 
yang cukup baik atau fanatisme 
(pengenalan dukungan cukup 
tinggi),” kata Zaki saat dihubungi, 
kemarin (12/3).

Zaki menuturkan, pemerataan 
dari sisi penyelenggaraan yang 
menyangkut integritas, peny-
elenggara diharuskan mengam-
bil sikap netral, profesional dan 
berlaku jurdil dalam proses 
penyelanggaraan.

“Nah ini juga kita bakal awa-
si kalau Bawaslu Jabar ini terkait 
dua hal. Pertama karena kita 
terhadap Bawaslu kota/Kabu-

paten insten dalam pembina-
an antisipasi, monitoring, 
dalam mengawasi pelaksanaa-
an tahapan di KPU pada ma-
sing-masing dan kedua men-
cermati integritas dalam pe-
nyelenggaran KPU,” katanya.

Dijelaskannya, dalam meng-
antisipasi terjadinya kecurang-
an dalam Pilkada Serentak 
2020 ini, pihaknya akan 
melakukan pencegahan dalam 
pengawasan secara melekat.

“Mulai dari awal-awal pe-
siapan kita untuk masuk tahap 
itu sudah kita lakukan inter-
pelisir persoalan yang akan 
muncul dalam satu tahapan,” 
jelasnya.

Untuk memastikan, kata dia, 
seluruh penyelenggaraan yang 

diselenggarakan KPU sesuai 
dengan peraturan KPU bahwa 
terkait dari jadwal waktu, dari 
sisi normatif penyelenggaranya.

“Misalnya yang sekarang se-
dang berlangsung, untuk Cianjur 
kita juga mengawasi proses 
terminverifiasi administrasi 
bagi bakal perseorangan yang 
kebetulan ada 2 calon,” katanya.

“Jadi dari 8 kab/kota ada 6 
yang ada calon perseorangan 
dan hanya 2 yang ada di Ci-
anjur. Nah apalagi dengan 
kondisi bekas dukungannya 
yang cukup diambang mini-
mal dukungan yang disyarat-
kan,” sambungnya.

Pasalnya, dengan kondisi 
berkas dukungan yang cukup 
mendekati batal ambang itu, 

minimal dukungan yang di-
syaratkan.

Kendati demikian, Zaki men-
gimbau kepada pihak peny-
elenggara untuk terus menjun-
gjung integritas, propsiona-
litas, jujur dan adil seluruh 
kontekstan karena itu penting.

“Terhadap bakal calon kon-
testan juga penting dalam 
mengedepankan pendidikan 
politik, bagi masyarakat tidak 
hanya konstentasi ranah pe-
menangan pemilu 2020 saja 
akan tetapi sama-sama mem-
bangun komitmen menolak 
money politik, menolak untuk 
melakukan aktivitas politik 
yang di larang seperti ujaran 
kebencian, sebar berita hoax,” 
pungkasnya. (mg1/drx)

BANDUNG- Polresta Ban-
dung akan meningkatkan 
pengawasan terhadap anca-
man kabar hoax jelang Pilka-
da Serentak 2020. 

Upaya ini dilakukan dalam 
rangka mencegah masifnya 
penyebaran berita bohong 
(hoax) dan kampanye hitam, 
yang dinilai bisa menciptakan 
konflik politik di kalangan 
masyarakat.

Kasat Intel Polresta Bandu-
ng, AKP Syamsul Bagja meng-
atakan, pencegahan hoax 
dilakukan dengan cara men-
counter berita hoax secara 
langsung memanfaatkan me-
dia sosial (medsos). Selain itu, 
Polresta Bandung juga melaku-
kan sosialisasi secara langsung 
ke masyarakat.

“Imbauan terus kami laku-
kan kepada masyarakat. 
Salah satunya kami sebar di 
media sosial. Harapannya 
masyarakat membaca dan 
memahami,” ujar Syamsul 
saat diwa wan carai usai aca-
ra sosialisasi Pilkada Kabu-
paten Bandung 2020 di Au-
la Kantor KPU Kabupaten 
Bandung, Kamis (12/3).

Masifnya penyebaran hoax 
secara sistematis, kata dia, 
biasanya banyak ditemukan 
di sejumlah platform medsos. 
Oleh karena itu, Tim Cyber 
Polri dari Polresta Bandung 
terus melakukan pemantau-
an lalu lintas informasi di 
berbagai platform medsos 
setiap harinya.

BANDUNG - Ketua Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Jawa 
Barat, Rifqi Ali Mubarok me-
nyebutkan ada enam calon 
perseorangan atau indepen-
den di Pemilihan Kepala Da-
erah (Pilkada) serentak di 8 
kabupaten/kota se-Jabar.

Menurutnya, ke-6 calon in-
dependen tersebut berasal 
dari lima daerah di antaranya, 
Cianjur dua orang bakal calon 
perseorangan, Kabupaten 
Karawang satu orang, Indra-
mayu satu orang, Panganda-
ran satu orang dan Tasikma-
laya satu orang.

“Jadi bakal calon perseorang-
an ada lima di kabupaten/
kota dan yang tidak ada tiga 
seperti Depok, Kabupaten 
Bandung dan Sukabumi tidak 
ada calon perseorangan. Se-
karang sudah memasuki ve-

rifikasi administrasi,” kata Ali 
saat ditemui, di KPU Jabar, 
Kamis (12/3).

Kendati begitu, KPU Jabar 
masih terkendala dalam hal 
verifikasi administrasi. Pasal-
nya, pihaknya harus menge-
cek berkas dokumen dukung-
an dari masing-masing calon.

Terlebih, lanjut Ali, pihaknya 
juga terkendala masalah 
dukungan, personil terbatas, 
dan waktu terbatas. Oleh kare-
na itu, perlunya pengoptima-
lan kinerja KPU di Pilkada 
serentak ini.

“Misalkan, Cianjur itu ada 
70.000 yang harus harus di-
verifikasi itukan satu-satu yah 
butuh waktu, ada dua calon 
misalkan itu butuh waktu, dan 
harus detail, dicek KTP-nya, 
NIK, Nama dan nanti dico-
cokan,” ucapnya.

“Setelah verifikasi admi-
nistrasi selesai nanti lanjut ke 
verifikasi faktual calon per-
seorangan,” tambahnya.

Disinggung soal anggaran, 
Ali menjelaskan bahwa setiap 
daerah anggarannya sudah 
siap, untuk di Kabupaten Ban-
dung anggarannya senilai Rp 
121 miliar dan daerah lain 
dikisaran Rp 70 miliar, sedang-
kan Tasikmalaya paling kecil 
yakni Rp 57 miliar.

“Berdasarkan kemampuan 
finansial daerah, misalkan 
Tasikmalaya, yang diajukan-
nya itu Rp 70 miliar yang di 
acc Rp 57 miliar. Kalau Kabu-
paten Bandung ngajuin Rp 
99 miliar dan ada tambahan 
Rp 100 miliar karena ada tam-
bahan, dan mempunyai fi-
nansial ya dipenuhi semuanya,” 
jelasnya.

“Jadi semua sisanya hanya 
Kabupaten Bandung yang di-
penuhi kebutuhan semua, 
semuanya ada penyesuaian 
anggaran daerah,” sambungnya.

Dia mengaku bahwa pi-
haknya sudah menerima 
Data Penduduk Potensial 
Pemilih Pemilu (DP4), nan-
tinya data tersebut akan di-
jadikan bahan untuk memu-
takhirkan.

“Kita sudah menerima se-
dang dianalisis dan nanti 
mulai maret atau april kita 
akan mulai proses pemutahi-
ran data pemilih dengan 
melakukan co-klik. DP4 ini 
nanti akan disandingkan den-
gan data pemilih 2019 sama 
dengan pemilihan 2018 nan-
ti disandingkan. Jumlahnya 
tidak terlalu signifikan, paling 
yang bertambah usia 17 tahun 

pemilih pemula,” ujarnya.
Terkait Panitia Pemilihan 

Kecamatan (PPK), Ali mema-
parkan bahwa semua PPK 
sudah terbentuk mulai dari 
anggotaya sampai Sekretari-
atnya. Atas dasar itu, pihaknya 
optimis bahwa pelaksanaan 
Pilkada serentak di Jabar akan 
berjalan dengan baik.

Soal pembentukan Panitia 
Pemungutan Suara (PPS), saat 
ini sedang dalam proses 
wawancara dan sebentar lagi 
akan ditetapkan.

“Untuk itu berarti kita pe-
nyelenggara sudah siap, ting-
gal nanti membentuk Kelom-
pok Penyelenggara Pemu-
ngutan Suara (KPPS). Selanjut-
nya kita sudah memasuki 
tahapan verifikasi administra-
si untuk calon perseorangan,” 
pungkasnya. (mg1/drx)

CIREBON- Netty Prasetiy-
ani, Anggota DPR RI Fraksi 
PKS, mengajak tokoh perem-
puan Cirebon untuk menjadi 
penggerak masyarakat  hidup 
sehat dalam kegiatan reses di  
di Aula Hotel Zamrud, Cirebon.

Kata Netty, gerakan masya-
rakat hidup sehat, disingkat 
Germas,  berfokus pada tiga 
hal, yaitu, beraktivitas fisik 30 
menit sehari, makan buah dan 
sayur setiap hari, serta meng-
ecek kesehatan secara rutin. 

“Sebagai panutan dan ruju-
kan, peran tokoh sangat pen-
ting dalam menggerakkan 
masyarakat. Mereka diharap-
kan menjadi  ujung tombak 
kegiatan promotif preventif 
kesehatan bersama puskes-

mas,” ujarnya.
Dengan menjadi bagian da-

ri penggerak Germas, ujar Net-
ty, para tokoh dapat membuat 
kaum ibu melek informasi, 
kritis dan tidak menjadi sasaran 
empuk informasi hoax di dunia 
maya, seperti informasi hoax 
tentang Corona.

“Salah satu cara menangkal 
Corona adalah dengan mem-
biasakan pola hidup bersih 
dan sehat. Jadi selain pen-
anganan medis, upaya pro-
motif preventif dengan ger-
akan masyarakat hidup sehat 
mampu mencegah penula-
ran penyakit dan virus, se-
perti TB, SARS, Corona dan 
lainnya. Kuncinya adalah 
membangun daya tahan tu-

buh sehingga tidak rentan 
sakit,” jelas Netty.

Dalam kesempatan tersebut,  
Netty mengapresiasi kegiatan 
yang diselenggarakan oleh 
Bidang Perempuan dan Ke-
tahanan Keluarga DPD PKS 
Kota Cirebon sebagai ajang 
penyerapan  aspirasi dan per-
soalan yang dialami masya-
rakat,  terutama perempuan, 
anak  dan keluarga.

Netty, yang juga Wakil Ketua 
Fraksi PKS DPR RI, menam-
bahkan, “Saya mendapat 
banyak masukan tentang 
kondisi  kesehatan, pendidi-
kan dan ekonomi masyarakat 
Cirebon yang akan menjadi 
bahan masa sidang selanjut-
nya,” tandasnya. (rls/drx)

Enam Calon Independen Siap Bertarung di Lima Wilayah

ERWIN/JABAR EKSPRES

BERIKAN DATA: Ketua KPU Jabar, Rifqi Ali Mubarok memastikan ada 
enam calon independen yang bakal maju dalam Pilkada Serentak 2020.

Tiga Daerah Rawan Konflik

ILUSTRASI

MINTA DUKUNGAN: Salah seorang bakal calon dari Partai Golkar saat berkampanye di lapangan terbuka untuk meminta dukungan masyarakat dalam memenangkan Pilkada Serentak beberapa waktu lalu.  

Polisi Waspadai Penyebaran Hoax di Pilkada

Selain itu, pemantauan 
lalu lintas informasi juga 
dikakukan oleh Tim Cyber 
dari Polda Jawa Barat hing-
ga Mabes Polri. Harapannya, 
jika ada informasi hoax yang 
tidak bisa dipecahkan oleh 
aparat kewilayahan, maka 
bisa dicover oleh Polda mau-
pun Mabes.

“Pasti selalu ada keterbata-
san aparat kewilayahan untuk 
melakukan counter hoax. Dan 
ini butuh koordinasi untuk 
penyelesaiannya,” katanya.

Menurut Syamsul, hoax yang 
sudah dihembuskan memang 
dibutuhkan penanganan yang 
cepat. Jika tidak, maka peny-

ebarannya akan semakin 
masif dan mudah diserap oleh 
masyarakat luas.

“Kalau tidak konflik bisa 
terjadi gara-gara hoax itu. 
Pencegahan hoax dengan 
cepat perlu dilakukan agar 
pelaksanaan Pilkada di Ka-
bupaten Bandung bisa ber-
jalan secara aman dan kon-
dusif,” tuturnya.

Dari catatan, Polresta Ban-
dung sudah menemukan 
adanya hoax yang saat ini 
banyak tersebar di Medsos. 
Salah satunya, munculnya 
bakal calon yang sudah di-
pasang-pasangkan untuk 
menjadi pasangan calon. 

Terlebih gambar atau foto 
pasangan calon tersebut 
disebar berikut dengan par-
tai pengusungnya.

“Ini kan jadi sedikit memanas. 
Padahal belum ada pembukan 
pendaftaran pembukaan pa-
sangan calon oleh KPU. Apa-
lagi deklarasi secara kepartai-
an untuk mengusung. Makanya 
kami langsung melakukan 
counter,” ungkapnya.

Dirinya berharap, masyar-
akat Kabupaten Bandung tetap 
waspada dengan adanya hoax 
menghadapi Pilkada Kabu-
paten Bandung. Masyarakat 
diminta lebih bijak dalam 
bersosial media. (bbs/drx)

ISTIMEWA

SAMPAIKAN EDUKASI: Jajaran komisioner KPU Kabupaten Bandung saat menggelar sosialisasi 
serta edukasi soal Pilkada Serentak, terutama dalam menangkal serangan berita hoax.

Netty Ajak Warga Cirebon 
Jalankan Pola Hidup Sehat

ISTIMEWA

LAWAN CORONA: Netty Prasetiyani, Anggota DPR RI Fraksi PKS, mengajak tokoh perempuan 
Cirebon untuk menjaga pola hidup sehat dalam menangkal serangan Covid-19. 

AHMAD NAJIB QODRATULLAH 
Ketua DPW PAN Jabar



BANDUNG EKSPRES
JUMAT 13 MARET    TAHUN 2020    HALAMAN 9

ISTIMEWA

AKSI DEMO: Puluhan massa yang tergabung dalam Kelompok Pengamen Jalanan (KPJ) meminta Kepala Satuan Polisi Pamong 
Praja (Kasatpol PP) tindak tegas anggotanya yang melakukan kekerasan dan inskonstitusional saat pelaksanaan razia.

ISTIMEWA

UJI KESELAMATAN: Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mencoba fasilitas 
safety riding course yang berada di PT Daya Adira di Honda Cibereum.

ISTIMEWA

ISTIMEWA

VERIFIKASI DATA: Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Chaeruddin Bangun didampingi perwakilan Persatuan 
Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat memeriksa berkas kelengkapan perusahaan media Jabar Ekspres.

BANDUNG – Puluhan masa 
yang tergabung dalam Kelom-
pok Penyanyi Jalanan (KPJ) 
melakukan aksi demo di de-
pan Balai Kota Bandung. 
Aksi dilakukan kepada Sa-
tuan Polisi Pamong Praja 
(Satpol PP) yang dinilai mela-
kukan inskonstitusional saat 
melakukan razia.

Ketua KPJ Kota Bandung 
Cepi Suhendra mengaku, pi-
haknya memiliki bukti beru-
pa foto anggota Satpol PP 
berbuat tidak pantas ketika 
melakukan razia.

”Ada yang sambil minum, 
ada yang berbuat kekerasan, 
ada juga yang selalu mene-
rima suap. Kelihatannya se-
kitar Rp 100 ribu,” kata Cepi 
ketika menyampaikan aspi-
rasinya di hadapan Satpol PP, 
Kesbangpol, dan Dinas Sosi-
sal, di Balaikota ,Jalan Wastu-
kencana, Bandung, Kamis 
(12/03).

KPJ Demo Satpol Pelaku Razia Arogan

BANDUNG – Wali Kota 
Bandung, Oded M Danial 
meminta para pengusaha 
parkir untuk memberikan 
pelayanan yang baik ke-
pada para konsumennya. 

Oleh karenanya, Oded me-
minta para pengusaha par-
kir bersama Dinas Perhu-
bungan terus berinovasi.

”Kita menata bersama 
mengenai parkir di Kota 
Bandung agar bisa semakin 
tertata rapih dan nyaman,” 
ujarnya saat bertemu para 
pengurus Asosiasi Peng-
elola Pusat Belanja Indone-
sia (APPBI) Kota Bandung 
di Pendopo Kota Bandung, 
belum lama ini. 

Menurutnya, parkir meru-

pakan salah satu strategi 
Pemkot Bandung menga-
tasi masalah kemacetan. 
Namun, hal tersebut men-
jadi lebih mudah jika dila-
kukannya secara bersama-
an, dengan kolaborasi antar 
stakeholder dan pihak ter-
kait. 

Tak hanya itu, Oded me-
nyampaikan, pengelolaan 
parkir yang baik, bisa mem-
berikan dampak positif 
bagi pendapatan Kota 
Bandung. 

”Konsep gagasan dari Dis-
hub (Dinas Perhubungan) 
saya kira harus didukung 
semua. Semua untuk pe-
layanan kepada masyarakat,” 
tuturnya. 

Sementara itu, Kepala Di-
nas Perhubungan Kota 
Bandung, Ricky mengatakan 
pihaknya terus berusaha 
memperbaiki layanan per-
parkiran. Salah satu strate-
ginya yaitu, penerapan Di-
gital Dynamic Signage (DDS) 
merupakan sistem yang 

dilakukan di depan pintu 
masuk “off street”. 

Di samping itu, lampu 
indikator slot parkir yang 
mengandalkan teknologi 
sensor yang diletakan di 
atas slot parkir. Lalu, Vir-
tual Massage Sign (VMS) 
informasi terkait titik lo-
kasi parkir.

”Ini beberapa strategi 
kami untuk memberikan 
kenyamanan tentang parkir,” 
jelasnya. 

BANDUNG – Wakil Ketua 
Dewan Pers, Hendry Chae-
ruddin Bangun mengunjungi 
Kantor Redaksi Jabar Ekspres, 
di Jalan Soekarno Hatta 627 
Kota Bandung pada Kamis 
(12/3). Hendry diterima 
langsung oleh Pemimpin 
Redaksi Eriek Taopik di-
dampingi Redaktur Pelaks-
ana Yayan Agustianto dan 
tim redaksi.

Kedatangan Hendry bertu-
juan memverifikasi faktual 
terhadap keberadaan media-
media penyebar informasi 
yang berada di Indonesia. 
Menurutnya, ada dua verifi-
kasi yang dilakukan oleh De-
wan Pers yaitu verifikasi ad-

ministrasi dan faktual.
”Saat ini kami memiliki pro-

gram percepatan verifikasi 
terhadap media-media. Tu-
juannya supaya setiap media 
yang ada memiliki status yang 
jelas. Memang yang paling 
tinggi itu verifikasi faktual. 
Kenapa harus di verifikasi? 
Supaya masyarakat itu terl-
indungi,” ujar Hendry.

Dikatakannya, sebenarnya 
kemerdekaan pers itu tujuan-
nya untuk masyarakat. Agar 
masyarakat mendapatkan 
informasi yang bermutu, da-
pat dipertanggung jawabkan, 
dan sesuai kaidah-kaidah 
jurnalistik.

Dewan Pers Miliki Program Percepatan Verifikasi Media

Wali Kota Bandung Minta Pengusaha Parkir Tingkatkan Layanan

PT Daya Adira dan Pemkot Gelorakan 
Kampanye Keselamatan Berkendara

BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) 
Bandung terus gelorakan kampanye keselamatan 
berkendara (safety riding). Hal itu merupakan 
bagian dari upaya mengurangi angka kecelakaan 
di jalan raya.

Untuk itu, Pemkot Bandung tengah berupaya 
menjalin kerajasama dengan PT Daya Adira yang 
memiliki fasilitas “safety riding course”. Nantinya 
para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelajar bisa 
mengikuti pelatihan keselamatan berkendara di 
PT Daya Adira di Honda Cibereum Jalan Raya 
Cibeureum 26-28 Bandung.

”Pelatihan ini bisa kita jadikan edukasi dalam 
berkendara yang baik dan benar. Ke depannya 
kita juga akan terus mendorong ASN, pelajar dan 
Masyarakat untuk ikut dalam Safety Riding 
Course untuk mengurangi angka kecelakaan 
kendaraan bermotor,” tutur Wakil Wali Kota 
Bandung, Yana Mulyana usai mencoba fasilitas 
safety riding course tersebut, Kamis (12/3)

”Saya ingin tokoh masyarakat juga ikut pelati-
han ini. Karena ini memang gratis,” imbuhnya.

Dia mengatakan, berkendaraan dengan baik 
dan benar tidak hanya untuk keselamatan diri 
sendiri tetapi juga orang lain. Karena berkendara 
yang baik juga akan memperngaruhi pengendara 
lainnya. 

”Jangan sampai sein ke kanan, beloknya ke kiri. 
Cara mengerem juga harus benar. Sehingga tidak 
membahayakan pengendara lainnya,” tutur Yana.

”Minimal kita akan coba para petugas Dishub 
dulu. Karena mereka yang harus memberikan 
contoh keselamatan berkendara,” lanjutnya.

OTOMOTIF

     Baca Dewan... Hal 10

     Baca Wali... Hal 10

     Baca KPJ... Hal 10

     Baca PT... Hal 10

Rp

BANDUNG – Mantan Se-
kretaris Daerah (Sekda) 
Kota Bandung Edi Siswandi 
dipanggil Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK), Kamis 
(12/3). 

Dilansir dari Kompas.com, 
Edi dipanggil dalam ka-
pasitas sebagai saksi da-
lam kasus dugaan suap 

terkait pengadaan tanah 
untuk ruang terbuka 
hijau (RTH) di Pemerin-
tah Kota Bandung tahun 
anggaran 2012-2013. 
”Yang mengundang 

akan diundang sebagai 

saksi untuk HN ( Hery Nurhayat, 
mantan Kepala Dinas Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah Kota 
Bandung),” kata Plt Juru Bicara KPK 
Ali Fikri dalam keterangannya.

Selain Edi, ada empat perwakilan 
lain yang akan berpartisipasi untuk 
tersangka Hery yaitu Sekretaris 
Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kota Bandung Agus 
Slamet Effendi, pensiunan DPKAD 
Kota Bandung Hermawan, serta 
dua orang swasta Maryadi Saputra 
dan Toto Hutagalung. 

Adapun terdapat dua saksi lain 
yang akan diperiksa untuk ter-
sangka Dadang Suganda yang 

merupakan mantan anggota DPRD 
Kota Bandung yaitu seorang ka-
ryan di perusahaan swasta ber-
nama Riko Adythia dan pihak 
swasta bernama Sri Kustiawati. 

Dalam kasus ini, mantan Kepala 
Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah Kota Bandung Hery 
Nurhayat diduga menyalahgunakan 
kewenangan dengan mencairkan 
anggaran yang tidak sesuai dengan 
dokumen pembelian.

Selain itu, Hery juga tahu tentang 
pembayaran yang bukan untuk 
pemilik yang langsung dibayarkan 
melalui makelar.

KPK Panggil 
Mantan Sekda

Sebagai Saksi Korupsi Pengadaan Lahan RTH

     Baca KPK... Hal 10

ISTIMEWA

JALANI PEMERIKSAAN: KPK masih lakukan pendalaman terkait Kasus Dugaan Korupsi pengadaan 
lahan untuk RTH yang dilakukan Kepala BPKAD Kota Bandung Hery Nurhayat.

TERUS BERUPAYA:
Dinas Perhubungan Kota 
Bandung lakukan sistem 
parkir dengan penerapan 
Digital Dynamic Signage 
(DDS) merupakan sistem 
yang dilakukan di depan 
pintu masuk “off street”. 

ILUSTRASI: EKI PUTRA/JABAR EKSPRES

RpRp



Sementara, dua tersangka 
lain adalah mantan anggota 
DPRD Tomtom Dabbul Qomar 
dan Kadar Slamet diduga me-
nyalahgunakan kewenangan 
untuk meminta penambahan 
anggaran. Selain itu, keduanya 

berperan sebagai makelar 
pembebasan lahan.

Sebagai mantan anggota 
DPRD Kota Bandung Dadang 
Suganda diduga memanfaat-
kan kedekatannya dengan 
Sekda Bandung Edi Siswandi 
untuk menjadi makelar pem-
belian tanah tersebut. 

Dalam kasus ini KPK menaksir 

ada kerugian negara dalam 
hingga Rp 69 miliar. 

”Diduga mengalami keru-
gian keuangan negara sebesar 
Rp 69 milyar dari realisasi 
anggaran sekitar Rp 115 Mi-
liar,” kata Juru Bicara KPK 
Kompilasi itu, Febri Diansyah, 
dalam konferensi pers-nya. 

Febri menuturkan, kerugian 

negara itu disebabkan pengadaan 
tanah untuk RTH yang meman-
faatkan makelar dari unsur ang-
gota DPRD dan pihak swasta. 

”Selisih pembayaran riil 
daerah ke makelar dengan 
harga tanah atau uang yang 
diterima pemilik tanah itu pun 
diduga dinikmati sejumlah 
pihak,” pungkasnya.(bbs/ziz)

Bahkan pada saat razia, lanjut 
Cepi, ada salah seorang ang-
gota Satpol PP secara sengaja 
mengambil gitar milik ang-
gota KPJ dan merusaknya.

”Ketika ditemui gitar tersebut 
sudah keadaan pecah,” tandasnya.

Menanggapi aksi tersebut, 
Kepala Bidang Penegakan Pro-
duk Hukum Daerah Satpol PP 
Kota Bandung, Idris Kuswandi 
berjanji akan menindak tegas 
dan adil ketika anggotanya ter-
bukti melanggar ketentuan razia 
yang diatur dalam Peraturan 
Daerah dan Undang-Undang.

”Pada saat menerima surat 
laporan mengenai tindakan 
tidak wajar oleh anggota Sat-

pol PP, Kasatpol PP (Rasdian 
Setiadi,S.IP) langsung men-
gumpulkan Kepala Bidang 
untuk mengklarifikasi memas-
tikan apakah ada anggotanya 
yang dianggap melanggar 
ketentuan,” ucapnya, saat 
menemui para pendemo.

Secara pribadi, dirinya kaget 
ketika menerima laporan jika 
ada anggota Satpol PP yang bert-
indak seperti yang dilaporkan. 

”Kami kaget dan sedih kalau 
memang ada oknum Satpol 
PP itu, Kasatpol PP berpesan 
tolong sampaikan datanya 
dan akan kami tindak kalau 
memang ada,” pesannya.

Idris menjelaskan menurut 
Pasal 255 UU 23 Tahun 2014, 
Satuan polisi pamong praja di-
bentuk untuk menegakkan 

Perda dan Perkada, menyeleng-
garakan ketertiban umum dan 
ketenteraman, serta menyeleng-
garakan pelindungan masyarakat.

”Jadi kami (Satpol PP) mem-
punyai kewenangan melaku-
kan tindakan penertiban 
non-yustisial terhadap warga 
masyarakat, aparatur, atau 
badan hukum yang melakukan 
pelanggaran atas Perda dan 
Perkada dan ketertiban umum 
pada masyarakat,” jelasnya.

Dia menuturkan, pihaknya tidak 
akan merazia suatu tempat kalau 
tidak atas laporan masyarakat. Dan 
pelaksanaan razia tersebut karena 
pihaknya menerima laporan jika 
ada beberapa mobil warga yang 
dicorek oleh oknum. ”Kami menda-
pat laporan adanya pemalakan, 
kerusakan mobil diduga dilakukan 

oleh PMKS, yang mungkin mela-
kukan sih ”A” tapi ditemu di tem-
pat malah ”B”, jadi kadang tidak 
akurat juga,” akunya. 

Untuk itu, Idris meminta 
jika memang benar ada ang-
gotanya yang berbuat tidak 
wajar, maka masyarakat se-
baiknya melaporkan hal itu 
dengan membawa bukti ber-
upa foto yang konkret, dan 
alamatnya berupa catatan 
arogansi Satpol PP. Kemudian 
akan ada penyelidikan sesuai 
Hak Asasi Manusia (HAM).

”Memang ada saat dirazia, 
beberapa rekan PMKS mening-
galkan gitar saat ditemui dan 
orangnya lari, untuk pengam-
bilan cukup membuat surat 
pernyataan untuk pengambi-
lan,” tutupnya.(mg2/ziz).

Menanggapi hal tersebut, 
Ketua Asosiasi Pengelola 
Pusat Belanja Indonesia 
(APPBI) Kota Bandung, 

Arman mengaku siap 
mendukung strategi soal 
perparkiran Pemkot 
Bandung. Apalagi tujuan-
nya untuk memberikan 
kenyamanan dalam peng-
elolaan parkir.

”Kami siap mendukung 
segala strategi yang diu-
payakan oleh Pemkot 
Bandung. Terpenting ko-
laborasi antar APPBI dan 
pemerintah terjalin dengan 
baik,” tuturnya.(mg2/ziz)

Menurutnya, warga Kota 
Bandung perlu memahami 
peraturan berkendara. Ka-
rena sebaik apapun pene-
rapan sistem transportasi 
di jalan, pada akhirnya 
sangat bergantung kepada 
pengemudi. Seperti dike-
tahui, penyebab terjadinya 
kecelakaan, sebagian besar 
bersumber dari pengen-
dara itu sendiri.

”Pengendara kendaraan 
bermotor menjadi salah 
satu penyebab kecelakaan 
terbesar di Kota Bandung. 
Untuk itu saya kira safety 
riding course ini bisa jadi 
solusi,” katanya.

Perlu diketahui, sebe-
lumnya Pemkot Bandung 
telah mengampanyekan 
Inisiatif Road Safety ber-

sama BIGRS. Laporan Ta-
hunan Keselamatan Jalan 
tahun 2018 atau Bandung 
Road Safety Annual Report 
(BRSAR) 2018 merilis 
angka kecelakaan yang 
menyebabkan kematian 
di Kota Bandung pada ta-
hun 2018 menurun sekitar 
9 persen dibandingkan 
tahun sebelumnya. Seba-
gian besar korban berusia 
15-24 tahun.

Dari 143 kematian di ja-
lan raya Kota Bandung yang 
terekam di tahun 2018, 
mayoritas merupakan 
pengendara sepeda motor 
(56 persen), diikuti oleh 
pejalan kaki (27 persen). 
Golongan usia pengen-
dara sepeda motor yang 
kemungkinan besar me-
ninggal akibat kecelakaan 
adalah usia 15-24 tahun, 
dan mereka yang berusia 

75 tahun ke atas bagi pe-
jalan kaki.

Sebagian besar korban 
kecelakaan jalan raya 
merupakan pria. Di Kota 
Bandung, 67 persen penge-
mudi yang terdaftar adalah 
pria, namun mereka me-
nyumbang 80 persen ang-
ka fatalitas di jalan raya.

Berdasarkan data dari 
Institute for Health and 
Evaluation (IHME), ke-
celakaan di jalan raya 
merupakan penyebab ke-
matian prematur utama 
nomor duabelas di Indo-
nesia (IHME, 2017). Anak 
muda dengan rentang usia 
15 - 29 tahun mencetak 
41 persen dari 15.942 ke-
celakaan di jalan raya 
pada tahun 2017, berda-
sarkan data dari IRSMS 
(Korlantas Polri, 2017).
(rls/ziz)

”Karena, kalau terverifikasi 
artinya media itu dikelola oleh 
wartawan-wartawan yang 
berkompeten dan profesional. 
Buktinya apa, semua memi-
liki sertifikat kompetensi yang 
resmi dan terdaftar Dewan 
Pers,” ujarnya.

Menurutnya, dengan status 
itu (terverifikasi), masyarakat 
lalu mengerti mana media 
yang bisa dipercaya informa-
sinya dan mana media yang 
bisa diajak kerjasama seper-
ti kemitraan.

”Dewan Pers itu tugasnya 
menjaga kemerdekaan pers, 
artinya kami tidak ingin ma-
syarakat dirugikan. Memang 
tidak mudah terverifikasi 
faktual, karena ada 15 berkas 
yang harus dipenuhi oleh 
media,” ungkapnya.

Sejauh ini, kata dia, media 

yang sudah terverifikasi fak-
tual ada 522 media, 666 ter-
verifikasi administrasi dan 
5.900 terdaftar. 

”Namun, yang terdaftar itu 
jadi dari 15 berkas yang harus 
dipenuhi, misal baru sebagi-
annya, jadi belum 100 persen,” 
jelasnya.

Hal tersebut yang saat ini 
terus diupdate oleh Dewan 
Pers. Sebab, diakui Hendry, 
target dari pihaknya mini-
mal dalam satu bulan ada 
25 media yang terverifi-
kasi faktual. Sehingga dalam 
satu tahun 300 media, itu-
pun masih dianggap ter-
lalu sedikit.

”Makanya kami ini sekarang-
sekarang lagi ngebut. Karena 
kami ingin melayani sebaik 
mungkin. Untuk adminis-
trasi itu sebenarnya berapa 
yang bisa setiap bulan, ter-
gantung dari kesiapan media. 
Sebenarnya kami mau bantu, 

asal yang sungguh-sungguh 
mau mendirikan perusahaan 
pers,” terangnya.

Dirinya menambahkan, 
dari 15 berkas untuk terveri-
fikasi faktual di antaranya 
badan hukum, terdaftar di 
Kemenkumham, peraturan 
perusahaan, penyataan per-
lindungan, taat kode etik, slip 
gaji, BPJS, kartu kompetensi 
dan lainnya.

”Media ini ada empat go-
longan, pertama dari admi-
nistrasi bagus dan isi-isi 
berita bagus, kedua tidak 
berbadan hukum dan beri-
tanya hanya mengambil 
dari media lain, ketiga yang 
ada di tengah-tenga tidak 
punya badan hukum tapi 
berita-beritanya bagus, dan 
keempat punya badan hukum 
tapi berita tidak bagus. Ha-
rapan kami yang paling je-
las golongan satu,” pung-
kasnya.(mg7/ziz) 
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KPK
Samb dari Hal 9

KPJ
Samb dari Hal 9

WALI
Samb dari Hal 9

PT
Samb dari Hal 9

DEWAN
Samb dari Hal 9

Manfaatkan Kedekatan Untuk Menjadi Makelar

Janji Akan Tindak Tegas Anggotanya

Berikan Dampak Positif Bagi Pendapatan

Dorong ASN Ikuti Safety Riding

Perlu Dikelola Wartawan Berkompeten

Polda Jabar Ungkap Perkara Fudisia 
Amankan Ratusan 
Kendaraan Bermotor 
dari Tiga Tersangka

BANDUNG – Direktorat Re-
serse Kriminal Khusus (Dit-
reskrimsus) Polda Jawa Barat 
mengamankan tiga tersangka 
pelaku penggelapan ratusan 
unit kendaraan bermotor.

Tersangka berinisial LM, KS, 
dan W menimbun barang 
hasil kejahatannya di tiga gu-
dang yang berada di kawasan 
Komplek Cibolerang Indah 
Marga Jaya II, Kelurahan Mar-
gahayu, Kecamatan Babakan 
Ciparay, Kota Bandung.

Ratusan kendaraan ber-
motor itu merupakan hasil 
pengungkapan perkara fu-
disia yang mengalihkan, 
menggadaikan atau meny-
ewakan benda yang men-
jadi objek jaminan fudisia 
tanpa persetujuan tertulis 
dari penerima fidusia atau 
penggelapan/penadahan.

Kepala Bidang Humas 
Polda Jabar, Komisaris Be-
sar Saptono Erlangga Wa-
skitoroso menerangkan, 
kasus bermula saat Herdis 
Mulyadi dari PT Mitsui Lea-
sing Capital Indonesia 
melaporkan LM, yang di-
duga telah lakukan tindak 
pidana fidusia.

”Dari laporan ini, penyidik 
menindaklanjuti dan me-
nemukan barang bukti ke-

seluruhan dari tiga gudang 
yang berada di Komplek 
Cibolerang Indah Marga Jaya 
II,” ucap Erlangga, di Markas 
Polda Jabar, Kamis, (12/3) 

Sementara itu, Wakil Direk-
tur Reskrimsus Polda Jabar, 
Ajun Komisaris Besar Febri-
ansyah menambahkan, LM 
yang berperan sebagai pem-
beri fidusia telah mengalih-
kan objek jaminan berupa 
mobil kepada W, yang nota-
bene merupakan anaknya. 
Kemudian, W telah meng-
gadaikan kendaraan tersebut 
kepada KS senilai Rp 25 juta.

”Dari KS ini ditemukan 
banyak mobil dan motor 
berbagai merek yang diduga 
hasil tindak pidana fidusia 
di gudang satu. Kemudian, 
penyidik mengembangkan 
ke gudang dua dan gudang 
tiga,” ungkapnya.

Dari gudang pertama, te-
lah diamankan enam mobil 
dan 104 sepeda motor. Se-
mentara, dari gudang kedua 
diamankan 103 motor, dan 
gudang ketiga 116 motor. 
Total keseluruhan yang 
diamankan enam unit mo-
bil dan 324 sepeda motor.

Febriansyah yang juga 
mantan Kapolres Bondo-
woso itu menjelaskan, jika 
ratusan kendaraan tersebut 
merupakan objek-objek ja-
minan fidusia. Motor terse-
but merupakan objek jami-
nan dari hasil penggadaian 
yang dilakukan oleh nasabah 

ISTIMEWA

BERJALAN BIASA: Setiap Minggu pagi di kawasan Dago atau sekitar Jalan Ir H Juanda dilaksanakan Car Free Day (CFD). 
Dalam kegiatan itu selalu menyedot ribuan warga berdatangan, hanya untuk sekedar berjalan-jalan dan berkuliner.

BANDUNG –Meski sebagian 
daerah seperti DKI Jakarta, saat 
ini sudah melarang pelaksana-
an Car Free Day (CFD) sebab 
mereka khawatir penyebaran 
virus corona bisa terjadi disitu.

Pasalnya, dalam setiap ke-
giatannya CFD mendatangkan 
ribuan masa, dimana jarak 
orang-orang dikegiatan itu 

sangat berdekatan satu sama 
lain, sehingga akan lebih mu-
dah terjadi penyebaran virus 
corona (Covid 19). 

Namun khusus di Kota 
Bandung, Dinas Perhubung-
an mengaku masih tetap akan 
menjalankan kegiatan Car 
Free Day yang dilakukan 
pada setiap Minggu pagi itu.

Kabid Manajemen Trans-
portasi dan Parkir Dishub 
Kota Bandung, Khairur Rijal 
mengatakan, CFD hingga saat 
ini masih tetap berjalan se-
perti biasanya. Hal itu dila-
kukan karena Bandung dini-
lai masih aman dari penye-
baran virus yang berasal 
dari Negara China tersebut.

”Kami masih tetap melanjut-
kan kegiatan CFD disejumlah 
titik kota seperti di jalan Ir H 
Juanda,” kata Rijal di Taman 
Sejarah, Kamis (13/3).

Kendati demikian, dia 
mengaku, pihaknya siap 
mengambil langkah cepat 
untuk menghentikan pelaks-
anaan CFD jika dirasa sudah 

ada indikasi adanya peney-
ebaran virus di Bandung.

”Sementara ini kita tahu ada 
beberapa statement dari pihak-
pihak yang terkait dengan hal 
ini, Bandung masih dirasa 
cukup aman dari endemik 
virus corona,” paparnya. 

Dia juga mengaku sudah siap 
untuk mengambil langkah pre-
ventif, termasuk menutup se-
mentara kegiatan Car Free Day.

”Kalau sudah terindikasi dan 
dirasa itu harus di tutup dulu 
sementara, kita juga siap,” 
imbuhnya.

Adapun pemberhentian CFD 
sementara di Jakarta meru-
pakan Keputusan Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan. 
Menurutnya, langkah tersebut 
dilakukan untuk meminima-
lisir dan mencegah potensi 
penularan virus corona (Co-

vid-19) di tempat keramaian.
Dikutip dari, okezone.com 

Kepala Dinas Perhubungan 
(Dishub) DKI, Syafrin Liputo 
mengatakan, pihaknya meng-
gunakan alat pengukur suhu 
tubuh atau thermal gun di 
enam titik di lokasi CFD. Se-
mentara diketahui Dinas 
Perhubungan Kota Bandung 
belum ada langkah konkret 
mengarah pada itu.(mg2/ziz).

Tak Terpengaruh Corona CFD di Bandung Tetap Berjalan 

leasing.
”Misalkan ada nasabah A 

mengambil motor atau mo-

bil secara kredit. Kemudian 
dalam perjalanannya diga-
daikan kepada KS ini tanpa 

sepengetahuan pihak lea-
sing,” ucapnya.

Akibat perbuatannya, ke-

tiga tersangka dijerat Pasal 
36 Undang-Undang Nomor 
42 Tahun 1999 tentang Ja-

minan Fidusia, serta Pasal 
372 KUHP dan Pasal 480 
KUHP.(bbs/ziz)

ILUSTRASI

PERLIHATKAN BARBUK: Kepala Bidang Humas Polda Jabar, Komisaris Besar Saptono Erlangga Waskitoroso memperlihatkan barang bukti berupa ratusan STNK kendaraan bermotor yang berhasil disita dari para tersangka.



BANDUNG –Direktorat Reserse 
Kriminal Khusus (Dirkrimsus) 
Kepolisian Daerah Jawa Barat 
(Polda) Jabar berhasil mengaman
kan tiga orang tersangka LM, KS 
dan W beserta ratusan unit ken
daraan bermotor dari tiga gudang 
di Kota Bandung.

Kepala Bidang Humas Pol
da Jabar Kombes Pol Saptono 
Erlangga Waskitoroso men
gungkapkan, ratusan ken
daraan bermotor tersebut 
diamankan dari hasil peng
ungkapan perkara findusia. 
Menurutnya, kendaraan ter
sebut merupakan objek jamin
nan findusia tapi dialihkan, 
digadaikan dan disewakan 
tanpa ada persetujuan tertu
lis dari penerima findusia. 
Sehingga, dikatagorikan peng
gelapan atau penadahan.

Erlangga menjelaskan, ra
tusan ranmor tersebut dia
mankan dari tiga gudang di 
kawasan Komplek Cibolerang 
Indah Marga Jaya II, Kelurahan 
Margahayu, Kecamatan Ba
bakan Ciparay, Kota Bandung.

Dia menjelaskan, kasus ber
mula saat Herdis Mulyadi 
dari PT Mitsui Leasing Capital 
Indonesia melaporkan LM, yang 
diduga telah lakukan tindak 
pidana fidusia. ”Dari laporan 
ini, penyidik menidaklanjuti 
dan menemukan barang buk
ti keseluruhan dari tiga gudang 
di Komplek Cibolerang Indah 
Marga Jaya II,” Kata Erlangga, 
saat wawancara di Mapolda 
Jabar, Kamis (12/3).

Ditemui di lokasi yang sama, 
Wakil Direktur Reskrimsus 
Polda Jabar AKBP Febriansyah 
menambahkan, LM yang ber
peran sebagai pemberi fidusia 
telah mengalihkan objek jaminan 
berupa mobil kepada W, yang 
notabene merupakan anaknya. 
Kemudian, W telah menggadai
kan kendaraan tersebut kepada 
KS senilai Rp 25 juta. 

”Dari KS ini ditemukan ba
nyak mobil dan motor berbagai 
merek yang diduga hasil tindak 
pidana fidusia di gudang satu. 
Kemudian, penyidik mengem
bangkan ke gudang dua dan 
gudang tiga,” kata Febriansyah.

Febriansyah menjelaskan, dari 
gudang pertama diamankan 6 
mobil dan 104 sepeda motor. Se
mentara, dari gudang dua dia
mankan 103 motor, dan gudang 
tiga 116 motor. Total keseluruhan 
yang diamankan 6 unit mobil dan 
324 sepeda motor. 

”Apabila ratusan kendaraan 
itu merupakan objekobjek ja

minan fidusia. Motor tersebut 
merupakan objek jaminan dari 
hasil penggadaian yang dilaku
kan oleh nasabah leasing,” jelas
nya.

Dia juga menerangkan, kasus 
ini merupakan kasus fudisia, 
yaitu, misalkan ada nasabah A 
mengambil motor atau mobil 
secara kredit. Kemudian dalam 

perjalanannya digadaikan ke
pada KS ini tanpa sepengeta
huan pihak leasing.

”Akibat perbuatannya, ketiga 
tersangka ini dijerat Pasal 36 

UndangUndang Nomor 42 
Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia, serta Pasal 372 KUHP 
dan Pasal 480 KUHP,” pung
kasnya. (yul/rus)
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PT. Bank Pan Indonesia Tbk atau disingkat PT. Bank Panin Tbk. Kantor Pusat, berkedudukan di  Jakarta 
dengan alamat Gedung Bank Panin Center Jalan Jenderal Sudirman Kav. No. 1 Senayan, Kel. Gelora, 
Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, akan melaksanakan penjualan dimuka umum/lelang berdasarkan 
pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, dengan perantaraan Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL –Bandung), terhadap agunan debitur kami atas nama: Tuan 
HENRY HUSADA, berupa : 

 ■ Sebidang hak atas tanah sesuai Sertifikat Hak Milik  (SHM) No. 1001/Kel. Hegarmanah,  diuraikan dalam 
Gambar Situasi tanggal  26 September 1988 No. 7043/1988,  seluas  1.000 m2, tercatat atas nama :
HENRY  HUSADA, berikut bangunan yang ada diatasnya dan segala turutannya, terletak di Kelurahan 
Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kotamadya Bandung (Wilayah Bojonagara), Propinsi Jawa Barat, se-
tempat dikenal sebagai Blok Cikendi (sesuai sertifikat), NIB. 10.15.08.01.03133., Bandung.
Harga Limit ditetapkan sebesar Rp.  18.500.000.000,-  dan  Uang  Jaminan Lelang ditetap-
kan   sebesar Rp. 3.700.000.000,-

Syarat-Syarat lelang :
1. Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan jenis penawaran lelang melalui internet (closed bid-

ding) tanpa kehadiran peserta lelang.
2. Uang jaminan lelang agar disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta 

le-lang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis yang dapat diakses pada alamat domain
https://www.lelang.go.id. Tata cara mengikuti dapat dilihat di menu “Tata Cara dan Prosedur
dan Pan-duan Penggunaan “ pada domain tersebut.

3. Calon peserta mendaftar dan mengakti�an akun pada alamat domain diatas dan merekam serta 
mengunggah soft copy KTP dan memasukkan data NPWP serta Nomor rekening atas 
nama Sendiri.

4. Waktu pelaksanaan :
a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas sejak pengumuman lelang ini 

terbit sampai dengan :
Hari / Tanggal : Jumat,   27  Maret  2020
Batas Akhir Penawaran : Pukul  10.30 Waktu Server e-Auction (WIB).
Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan lelang Bandung. Jl.  

  Asia Afrika No. 114, Gedung N Lantai 1, Bandung.
Alamat Domain lelang : https://www.lelang.go.id 
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran.

5. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan Jumlah sesuai dengan Pengumu-
man lelang ke Nomor VA dan sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum lelang.

6. Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi Harga lelang dan Bea 
lelang Pembeli 2% dari harga lelang, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak 
ditunjuk sebagai pemenang lelang dan membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau 
Bangunan (BPHTB).

7. Apabila Pemenang Lelang Wanprestasi atau tidak menyetorkan/melunasi harga lelang sesuai keten-
tuan diatas, maka uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara. 

8. Barang yang di lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is), Peserta lelang dianggap telah 
melihat, mengetahui dan menerima aspek hukum lainnya dari objek lelang, sehingga apabila ada 
biaya atas kewajiban yang tertunggak (PBB, Rekening Listrik, Telepon, PAM, dsb) atas objek lelang 
tersebut menjadi risiko dan tanggung jawab Pembeli.

9. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan Pembatalan/
penundaan lelang terhadap objek lelang diatas, dan pihak-pihak berkepentingan/peminat lelang 
tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual, Pejabat 
Lelang dan/atau KPKNL.

10. Informasi lebih lanjut hubungi PT. Bank Panin Tbk Kantor Pusat atau KPKNL - Bandung, Jalan Asia 
Afrika No. 114, Gedung N Lantai 1, Bandung.
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PT. Bank Pan Indonesia Tbk. Atau disingkat PT. Bank Panin Tbk. Kantor Pusat, berkedudukan di  Jakarta dengan 
alamat Gedung Bank Panin Center Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Senayan, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang,  
Jakarta Pusat, akan melaksanakan penjualan dimuka umum/lelang  berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak 
Tanggungan No. 4 Tahun 1996, dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) 
Bandung, terhadap agunan/jaminan debitur  kami atas nama: PT. SERENA SERITI.,  berupa  2 (dua) Hotel masing-
masing Hotel “GRAND SERELA SETIA BUDI”  DAN  Hotel “SERELA RIAU“ dengan dokumen kepemilikan 
sebagai berikut :  
Paket A: Hotel “ Grand Serela Setia Budi “ : 

1. Sebidang Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1438/Kel. Hegarmanah, diuraikan dalam Gambar 
Situasi tanggal 5 Desember 1994 No. 2448/1994, seluas  640 m2,  tercatat atas nama : HENRY HUSADA, 
(Dh Hen Sie Joen), berikut bangunan yang ada diatasnya dan segala turutannya, terletak di Jalan Hegarmanah 
No. 15, Kel. Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kotamadya Bandung (Wilayah Cibeunying), Propinsi Jawa Barat.

2. Sebidang Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM)  No. 1439/Kel. Hegarmanah, diuraikan dalam Gambar 
Situasi tanggal 5 Desember 1994 No. 2449/1994, seluas  540 m2,  tercatat atas nama : HENRY HUSADA, 
berikut bangunan yang ada diatasnya dan segala turutannya,  terletak di Jalan Hegarmanah No. 15, Kel. 
Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat.

3. Sebidang Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1594/Kel. Hegarmanah, diuraikan dalam Gambar 
Situasi tanggal 14 Desember 1995 No. 14368/1995, seluas  1.059 m2, tercatat atas nama : HENRY HUSA-
DA, berikut bangunan yang ada diatasnya dan segala turutannya, terletak di Jalan Hegarmanah No. 11 
(Jl. Kapten Tendean No. 11), Kel. Hegarmanah, Kec. Cidadap,  Kotamadya Bandung, Propinsi Jawa Barat.

4. Sebidang Tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2054/Kel. Hegarmanah, diuraikan dalam Surat 
Ukur tanggal 20 Agustus 2001 No. 94/Hegarmanah/2001, seluas  2.085 m2,  tercatat atas nama : Nona 
RENA LUCIANI HUSADA. Berikut bangunan yang ada diatasnya dan segala turutannya,  terletak di Jalan 
Hegarmanah, Kel. Hegarmanah, Kec. Cidadap,  Kota Bandung (wilayah Cibeunying), Propinsi Jawa Barat.

Keempat sertifikat tersebut diatas berada dalam satu hamparan yang diatasnya berdiri bangunan Hotel 
“ Grand Serela Setia Budi “.
Harga Limit ditetapkan sebesar Rp.  128.066.500.000,- 

Paket B: Hotel “ Serela Riau “ :
Sebidang Tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 314/Kel. Cihapit (d/h), diuraikan dalam 
Surat Ukur tanggal 14 Juni 1995 No. 51/1995, seluas 2.399 m2, tercatat atas nama : Perseroan Terbatas PT. 
SERENA SERITI, berikut bangunan hotel yang ada diatasnya dan segala turutannya, terletak di Kel. Cihapit, 
Kec. Bandung Wetan, Kotamadya Bandung (wilayah Cibeunying), Propinsi Jawa Barat.   
(sesuai catatan pada Sertifikat bahwa dengan adanya Pemekaran Wilayah berdasarkan PP No. 16 tahun 1987 
tanggal 27 Juli 1987 Jo Perda Kota Bandung    No. 6 tahun 2006 tanggal 2 Nopember 2006 dan Surat Keteran-
gan dari Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan No. 201-1/846/sp2/2017 tanggal 10 Mei 2017 Sertifikat Hak 
B-314 Desa/Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan,  berubah menjadi Sertifikat Hak B-167 Kelurahan 
Citarum, Kecamatan Bandung Wetan), setempat dikenal sebagai Jalan L.L.R.E. martadinata No. 56 Bandung.
Harga Limit ditetapkan sebesar  Rp.  109.931.600.000,-

Kedua Hotel tersebut diatas dijual secara sekaligus dalam satu paket dengan Harga Limit (Paket A + Paket B) 
ditetapkan sebesar Rp. 237.998.100.000,- dan Uang Jaminan Lelang ditetapkan sebesar Rp.   47.599.620.000,-

Syarat-syarat Lelang :
1. Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan jenis penawaran lelang melalui internet  (closed bidding)  tanpa 

kehadiran peserta lelang.
2. Uang Jaminan lelang agar disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang, Nomor VA 

akan dikirimkan secara otomatis yang dapat diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id. Tata Cara 
mengikuti dapat dilihat di menu “Tata Cara dan Prosedur” dan Panduan Penggunaan “ pada domain tersebut.

3. -
gah soft copy KTP dan memasukkan data NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri.

4. Waktu Pelaksanaan  :
a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai 

dengan :
Hari / tanggal : Jumat,  27 Maret  2020
Waktu Penawaran : Pukul  10.00  Waktu Server e-Auction (WIB)
Tempat lelang : Kantor Pelayanan kekayaan Negara Dan Lelang Bandung. Jl. Asia Afrika No.  

  114, Gedung N Lantai 1, Bandung.
Alamat Domain : htpps://www.lelang.go.id.
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran.

5. Peserta lelang diwajibkan menyetor Uang Jaminan Lelang dengan jumlah sesuai dengan Pengumuman 
lelang ke Nomor VA dan sudah  harus efektif  paling lambat  1 (satu) hari  sebelum pelaksanaan lelang.

6. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga lelang secara tunai ditambah (+) 
Bea lelang Pembeli 2% dari harga lelang, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak ditunjuk sebagai 
pemenang lelang dan membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau bangunan (BPHTB).

7. Apabila Pemenang lelang wanprestasi  atau tidak melunasi harga lelang sesuai ketentuan diatas, maka 
uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan Negara.

8. Barang yang di lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is), Peserta lelang dianggap telah melihat 
dan mengetahui serta menyetujui aspek legal dari obyek yang dilelang,  sehingga apabila ada biaya atas 
kewa-jiban yang tertunggak (PBB, Rekening Listruik, telepon, PAM, dsb) atas obyek lelang tersebut 
menjadi risiko dan tanggung jawab pembeli lelang.

9. Karena satu dan lain hal, Pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan Pembatalan/
penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak-pihak berkepentingan/peminat lelang tidak 
dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual, Pejabat Lelang dan/atau 
KPKNL.

10. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Banki Panin Tbk. Kantor Pusat atau KPKNL Bandung, Jalan 
Asia  Afrika  No. 114, Gadung N Lantai 1, Bandung.
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Pemkab Bandung harus 
Melibatkan Pihak Ketiga 
dalam Pengelolaan 

SOREANG – Wakil Ketua 
Komisi X DPR RI Dede Yusuf 
Macan Effendi mengaku mi
ris melihat kondisi kawasan 
sarana olahraga (SOR) Jalak 
Harupat, Kabupaten Bandung 
yang terkesan tidak terawatt.

Menurut Dede, sejumlah 
venue cabang olahraga di 
kawasan Jalak Harupat tera
baikan dan ditumbuhi rumput 
liar yang menjulang tinggi. 
Hal itu terungkap saat, Ia 
melakukan peninjaun ke be
berapa sarana, prasaran olah
raga Si Jalak Harupat beber
apa waktu lalu.

D e d e  m e n j e la ska n , 
pembangunan sarana dan 

prasarana biayanya sangat 
mahal. Sehingga, venue yang 
sudah terbangun harus di
jaga dan dirawat. Karena ang
garan pemeliharaan cukup 
besar, jadi pemerintah daerah 
harus melibatkan pihak ke
tiga. ”Karena biayanya mahal, 
maka pelaksanaan pemeli
haraan tak bisa oleh pemerin
tah. Sehingga harus mengu
sulkan untuk dikerjasamakan 
dengan pihak ketiga, atau 
dengan dunia pendidikan,” 
kata Dede Yusuf, diselasela 
kunjungan ke Stadion Si Jalak 
Harupat, Kabupaten Bandung.

Dede mengatakan, agar ve
nue terawat maka harus di
kerjasamakan dengan kampus 
atau SMK yang menyeleng
garakan kejuruan ke olahra
gaan. Sehingga mereka bisa 
menggunakan day to day, dan 
sarana prasarana. Sehingga, 

kondisi venue olahraga akan 
terawat dan hidup dengan 
aktivitasaktivitas yang dija
lankan.

Dia mengaku khawatir kalau 
Sarpas yang dibangun dengan 
anggaran ratusan miliar. Te
tapi mau dipakai untuk pela
tihan atau dipakai publik 
mahal. Sehingga tidak ada 
yang memakai dan anggaran 
untuk perawatan pemerintah 
daerah juga kecil akhirnya 
venue tidak terawat dengan 
baik. 

”Apabila tidak terawat dengan 
baik, yang namanya peralatan 
atau sapras, cepat atau lambat 
akan rusak. dan kalau sudah 
rusak berarti biaya pembangu
nannya pun nanti akan mahal 
lagi,” jelasnya.

Lebih lanjut Dede menjelas
kan, agar kondisi venue terawat. 
Kedepannya sangat penting 

adanya kerjasama, tidak harus 
dengan swasta, tetapi dengan 
penyelenggara pendidikan 
seperti dengan SMK dan Aca
demy kampus. Dengan catatan 
bahwa pemeliharaan dilakukan 
oleh mereka. 

”Selain itu, bisa juga dengan 
TNI dan Polri, karena yang 
namanya TNI dan Polri itu 
selalu membutuhkan yang 
namanya sarana untuk mela
kukan pelatihanpelatihan 
fisik dan mental,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum 
KONI Kabupaten Bandung, 
Herda M.Ghani menjelaskan, 
sarana dan prasarana di ka
wasan si Jalak Harupat sebe
tulnya memang ada kendala. 
Sebab tarif penggunaan 
sangat mahal, sehingga tidak 
terjangkau oleh insan olah
raga. Dia berharap Perda ini 
dijabarkan lagi dalam bentuk 

perbup, supaya di pilah mana 
untuk event komersil dan 
mana untuk event yang sifat
nya pembinaan.

Contoh ini, lanjut Herda, 
apabila sekarang saya mem
bina atelit dan nanti saya 
pinjam untuk sentralisasi 
untuk memperkuat tim porda 
kabupaten bandung, kalau 
tarif sewanya mahal maka tak 
akan terjangkau, apabila 
disamakan dengan event ko
mersial lainnya.

”Padahal kami membina ate
lit di fokuskan untuk mengha
rumkan nama kabupaten 
bandung, nah hal ini harus di 
jabarkan dan di pilah. Kami 
telah di membahas dan saya 
sudah sampaikan kepada Dis
pora Kabupaten Bandung, 
mudahmudahan segera di 
bahas oleh pemerintah dengan 
Dewan,” pungkasnya. (yul/rus)

ISTIMEWA

DIPENUHI RUMPUT: Minimnya pemeliharaan, Peternak kawasan Si Jalak Harupat terlihat mengambil rumput di Venue kawasan Si Jalak Harupat yang tidak terawat.

Sektor Lingkungan Terlambat 
dalam Koridor Pembangunan

SOREANG – Bupati Bandung Dadang M. Naser 
mengaku ada lima koridor dan pilar prioritas 
pembangunan dalam mewujudkan pembangunan 
yang positif di Kabupaten Bandung.

Menurutnya, pembangunan sektor lingkungan 
menjadi salah satu pilar pembangunan Kabupaten 
Bandung yang cukup terlambat. Sehingga menjadi 
PR, dan menjadi program prioritas pada tahun 
anggaran 2020.

”Kelima koridor tersebut, memiliki 39 rangkaian 
program unggulan di masingmasing Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD). Program unggulan ini 
ditransfer ke tiap desa untuk mewujudkan 
pembangunan di Kabupaten Bandung,” kata 
Dadang, saat ditemui usai membukan Musrenbang 
Kabupaten Bandung di Soreang, Kamis (12/3).

Dadang menjelaskan, program  program 
tersebut diagendakan dari tingkat desa dan 
dibahas di tingkat kecamatan. Jika sudah, maka di 
bawa ke tingkat kabupaten untuk dirumuskan 
kembali. Sehingga, lima pilar tersebut dikerjakan 
secara bersamasama dengan sistem bottom to 
top. 

” Kelima pilar tersebut yakni pembangunan SDM, 
peningkatan ekonomi yang berdaya saing, 
pembangunan infrastruktur, pembangunan kualitas 
di bidang lingkungan, dan reformasi birokrasi,” 
jelasnya.

Lebih lanjut Dadang mengatakan, dari kelima pilar 
tersebut, pembangunan infrastruktur yang memiliki 
progres sangat pesat dan baik. Namun, yang paling 
berat dan masih menjadi PR yaitu di bidang 
lingkungannya. Dengan demikian, perlu adanya 
kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat 
untuk mengentaskan masalah lingkungan, terutama 
masalah banjir.

”Misal masalah Citarum Harum, ini kan belum 
beres. Banjir masih ada. Meski berat, tapi tetap ada 
progres yang baik. Dari 420 hektare, 80 hektare 
yang tergenang. Sedangka korban terdampak dari 
159 ribu jiwa kini berkurang menjadi 77 ribu 
jiwa,”katanya.

Dadang mengklaim, bahwa pembangunan di 
Kabupaten Bandung dari tahun ke tahun 
menunjukkan ada tren kenaikan. Sehingga, hal 
tersebut menunjukkan berfungsinya karakter 
Sabilulungan yang menjadi jargon Kabupaten 
Bandung. Dengan Demikian, kenaikan tersebut 
perlu ditingkatkan kembali dengan mengoptimalkan 
pentahelix, termasuk peran media dalam rangka 
menyuguhkan informasi positif dan memotivasi 
masyarakat. 

”Dengan optimalnya sinergitas pentahelix ini, tentu 
akan membuat masyarakat untuk terus terlibat 
dalam berbagai kegiatan pembangunan yang 
positif,”pungkasnya. (yul/rus)

Jalak Harupat Minim Perawatan

PEMERINTAHAN

Ungkap Fidusia, Polisi Amankan Ratusan Ranmor
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Pemkot Lelangkan Kendaraan 
Berumur Tujuh Tahun Lebih

CIMAHI – Sebanyak 265 aset berupa sepeda motor 
milik Pemkot Cimahi terjual dalam lelang online 
yang dilakukan awal tahun 2020. Pelaksanaan lelang 
dikerjasamakan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL).

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Penghapusan 
Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, 
Ira Triana mengatakan, awalnya ada 289 sepeda 
motor plat merah yang akan dihapuskan dengan 
cara dilelang. Namun yang terjual hanya 269 unit.

”10 unit itu enggak kejual, gagal lelang. Sisanya itu 
enggak jadi dilelang soalnya kelengkapan 
administrasinya kaya BPKP masih kita cari,” kata Ira 
saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jalan Demang 
Hardjakusumah, Kamis (12/1).

Dikatakan Ira, dari ratusan aset daerah berupa 
sepeda motor yang terjual dengan cara dilelang, 
uang yang didapat dan masuk kas negaraa mencapai 
Rp 952.322.047. Capaian tersebut meningkat dari 
nilai awal yang dihitung tim appraisal.

”Nilai limitnya (nilai awal) itu Rp 489.500.000. 
Nilainya jadi besar karena kan lelang itu ada yang 
nawar harga tinggi,” ujar Ira.

Dia menjelaskan, kebanyakan peminat lelang 
kendaraan plat merah itu berasal dari wilayah 
Bandung Raya, seperti Kota Cimahi, Kota Bandung, 
Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat 
(KBB). 

”Tapi ada juga peminatnya yang dari luar Jawa 
Barat. Seperti Tegal, Yogyakarta, Aceh hingga Papua,” 
terangnya. 

Peserta yang ikut lelang sendiri sebelumnya hanya 
cukup mendaftar melalui lelang.go.id, kemudian 
melakukan penawaran terhadap barang yang 
diinginkan. Setelah dinyatakan jadi pemenang, 
peserta harus membayar Down Payment (DP) 50 
persen dari harga aset. Kemudian, peserta harus 
melunasi pembayaran melalui KPKNL, sebagai 
pengambilan sepeda motornya dari Pemkot Cimahi. 

”Kemarin harga jual terendahnya Rp 1 juta, paling 
mahal Rp 5 juta. Tapi ada juga yang bawar sampe Rp 
15 juta, tapi enggak dilunasin jadi enggak kejual 
motornya,” beber Ira.

Ira melanjutkan, lelang dilakukan terhadap 
kendaraan yang sudah berumur tujuh tahun sesuai 
batas pengajuan minimal pelelangan. 

”Kendaraannya bukan rusak berat, tapi ada 
kebijakan kendaraan berusia tujuh tahun 
dihapuskan. Ada yang rusak paling 15-20 unit,” 
pungkasnya. (mg3/ziz)

PEMERINTAHAN

Ribuan Buruh dan 
Mahasiswa Kepung 
Gedung DPRD 

CIMAHI – Aksi penolakan 
Rancangan Undang-undang 
Omnimbus Law datang dari 
para buruh dan mahasiswa di 
Kota Cimahi. Aksi itu digelar 
di depan Kantor Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kota Cimahi, Jalan Djulaeha 

Kartasasmita, Kamis (12/3).
Berdasarkan informasi yang 

dihimpun di lapangan, se-
goyanya aksi itu akan dimulai 
pukul 09.00 WIB dengan me-
nyisir setiap perusahaan-
perusahaan yang ada di Kota 
Cimahi. Mereka mengajak 
buruh atau pekerja untuk 
meninggalkan aktivitas be-
kerjanya dan ikut dalam aksi.

Para buruh itu datang secara 
terpisah. Ada yang mengguna-
kan sepeda motor dan ada 

juga yang berjalan kaki dari 
perusahaannya masing-masing. 
Aksi long marc mereka sempat 
membuat arus lalu lintas di 
jalan nasional seperti Jalan Amir 
Machmud dan Jalan Ganda-
wijaya mengalami kemacetan 
yang cukup parah.

Pukul 16.00 WIB, aksi para 
buruh dan mahasiswa itu 
barulah dimulai menyuarakan 
aspirasinya setelah semua 
buruh yang ikut datang di 
depan Kantor DPRD Kota 

Cimahi. Meski turun hujan 
para buruh terus mensuara-
kan aspirasinya. 

Buruh dari berbagai serikat 
pekerja di Kota Cimahi meno-
lak Rancangan Undang-undang 
(RUU) Omnibus Law Cipta 
karja. Mereka menilai RUU 
tersebut meminggirkan kepen-
tingan mereka, dan mengu-
tamakan kepentingan pengu-
saha atau pemilik modal.

Sebelumnya, aksi penolakan 
tersebut dilakukan dengan 

menggelar orasi di depan 
alun-alun Kota Cimahi Jalan 
Amir Mahmud, Selasa (10/3). 
Secara bergantian mereka 
melakukan orasi di atas mo-
bil komando yang dilengkapi 
sound system. 

Koordinator Aksi Demon-
straasi Buruh Cimahi, Edi 
Suherdi mengatakan, aksi yang 
dilakukan kali ini murni untuk 
menolak RUU Omnibus, yang 
awalnya merupakan UU 
cipta Lapangan Kerja. Sebab, 

kata dia, aturan tersebut akan 
menyengsarakan para buruh.

”Kita hari ini stop produksi 
untuk menolak Omnimbus 
Law,” ucapnya disela-sela aksi.

Dijelaskannya, dengan RUU 
Omnimbus Law, hak-hak 
buruh akan terdegradasi. Da-
lam klausul tentang ketena-
gakerjaan itu, kata Edi, ada 
beberapan poin yang meru-
gikan buruh. Diantaranya, 
Upah Minimun Kota/Kabu-
paten (UMK) akan hilang, 

diganti menjadi upah per jam. 
Begitupula jaminan sosial pun 
akan terancam, karena out-
sorsing dan tenaga kontrak 
akan dibuka seluas-luasnya.

”Yang ketiga, walapun in-
vestasi masuk, belum tentu 
lapangan kerja menjadi milik 
warga negara Indonesia. Ka-
rena kita akan berebut dengan 
TKA (Tenaga Kerja Asing) yang 
dibebaskan juga, tanpa unskill 
pun bisa bekerja di Indonesia,” 
jelasnya. (mg3/ziz)

FERI BANGKIT RIZKY/JABAR EKSPRES

DEMO BURUH: Aksi Ribuan masa yang melibatkan buruh dan mahasiswa dengan tujuan menolak RUU Omnimbus Law memadati jalan sehingga arus lalu-lintas mengalami kemacetan yang sangat panjang.

Tolak RUU Omnimbus Law

CIMAHI – Dewan Perwa-
kilan Masyarakat Daerah 
(DPRD) Kota Cimahi meny-
ayangkan cara penyaluran 
dana Corporate Social Re-
sponsibility (CSR) dari BJB 
untuk revitalisasi Taman 
Kartini salah jalur. Seharunya, 
CSR tersebut dihimpun ter-
lebih dulu dalam Forum 
Tanggung Jawab Sosial (TJSL) 
Pemkot Cimahi.

Namun dalam praktiknya, 
dana sebesar Rp 1,460 mi-
liar itu malah diserahkan 
langsung ke pihak ketiga 
melalui Tim Cimahi Crea-
tive (TCC). Sementara di 
satu sisi, koordinasi dengan 
Organisasi Perangkat Daeah 
(OPD) terkait pun dinilai 
tidak dilakukan.

Hal itu disampaikan Ang-
gota Komisi III DPRD Kota 
Cimahi, Enang Sahri Luk-
mansyah saat ditemui di 
DPRD Kota Cimahi, Jalan 
Djulaeha Karmita, Kamis 
(12/3).

”Memang dari awal sudah 
salah, baik dalam penunjukan 
dan alur CSR-nya,” tegas En-
ang.

Dikatakannya, penyerahan 
CSR perusahaan lewat Forum 
TJSL sudah tercantum dalam 
Peraturan Daerah (Perda) 
Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 
2013 Penyelenggaraan Tang-
gung Jawab Sosial dan Ling-
kungan.

Alurnya, terang Enang, se-
telah dana dari perusahaan 
dihimpun oleh forum TJSL, 
maka Pemkot Cimahi mela-
kukan penyaluran dana dan 
penunjukan untuk kebutuhan 

pembangunan di Kota Cimahi. 
Kemudian yang terjadi un-

tuk CSR revitalisasi Tama 
Kartini, kata dia, tanpa meli-
batkan Pemkot Cimahi se-
hingga hasilnya pun dianggap 
tak sesuai harapan. Sebab, 
dalam prosesnya OPD ter-
kait di lingkungan Pemkot 
Cimahi tak dilibatkan dalam 
pengawasan.

”Kalau sudah begini, saling 
menuduh dan menyalahkan,” 
ucap Enang.

Pascarampung direvitaliasi 
akhir tahun lalu, status taman 
yang terletak di Jalan Raya 
Baros itu belum diketahui 
jelas. Sebab pihak TCC menga-
ku sudah menyerahkannya 
ke Pemkot Cimahi.

Sementara Pemkot Cimahi 
melalui Dinas Perumahan dan 
Kawasan Pemukiman me-
nyebutkan belum menerima 
limpahan kewenangan baik 
dari TCC maupun Bank BJB. 
Akibatnya, kondisi Taman 
Kartini saat ini seperti tidak 
terawat.

Terpisah, Wali Kota Cimahi 
Ajay Muhammad Priatna 
mengaku belum mengetahui 
secara percis status Taman 
Kartini saat ini. Dia akan me-
manggil DPKP Kota Cimahi.

”Mau manggil DPKP-nya, 
kan itu sudah diserahkan apa 
belum. Makannya ini mau 
diserahterimakan, mau dicek 

dulu,” kata Ajay.
Sebelumnya, Kepala DPKP 

Kota Cimahi, M Nur Kuswan-
dana menegaskan, pihaknya 
untuk sementara ini belum 
menerima pengelolaan Taman 
Kartini. Menurutnya, alur 
penyerahan taman bersejarah 
tersebut dari TTC ke BJB se-
laki pemberi CSR.

”Kami kan menerima CSR-
nya dari BJB sedangkan BJB 
mengikat kontrak dan seba-
gainya dengan tim creativ 
(TCC). Jadi bukan dari tim 
creative langsung ke kami 
tapi ke BJB dulu baru ke 
kami (Pemkot Cimahi),” je-
lasnya.(mg3/ziz)

Dewan Menilai Penyaluran CSR dari 
BJB Untuk Taman Kartini Salahi Aturan

ISTIMEWA

TIDAK TERURUS: Baru saja beberapa bulan direvitalisasi, Taman Kartini saat 
ini sudah terlihat kumuh dan banyak sarana-prasarana yang sudah rusak lagi.

ISTIMEWA

EFISIENSI ANGGARAN: Kebijakan pelelangan kendaraan 
dilakukan untuk menghemat biaya pemeliharaan kendaraan.
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BPBD Turunkan Personel 
untuk Bersihkan Material  

NGAMPRAH- Sebanyak dua 
rumah di Kabupaten Bandung 
Barat (KBB) mengalami ke-
rusakan dampak dari gempa 
Cianjur. Untuk diketahui, 
gempa magnitudo 3,7 skala 
richter berpusat di Kabupaten 
Cianjur, Rabu (11/3) malam. 

Dua rumah yang rusak ter-
sebut berada di Kampung 
Cijamur RT 1 RW 2 dan 13, 
Desa Puteran, Kecamatan 
Cikalongwetan, dengan kon-
disi rusak skala ringan dan 
berat.

Rumah yang rusak itu dike-

tahui milik Tarman dengan 
kondisi rusak sedang dan 
rumah milik Rahmat kondisi-
nya mengalami rusak ringan. 
Kedua rumah milik warga 
tersebut kondisinya retak-
retak.

“Taksiran kerugian akibat 
kerusakan dua rumah itu ku-
rang lebih Rp 25 juta. Kami 
juga berkoordinasi dengan 
aparat kewilayahan dan rela-
wan dalam penanganan dam-
pak bencana gempa semalam,” 
ujar Kepala Pelaksana BPBD 
KBB, Duddy Prabowo saat 
dihubungi, Kamis (12/3).

Pihaknya menerjunkan per-
sonel BPBD membantu war-
ga terdampak membersihkan 

puing-puing material bangu-
nan rumah yang rusak.

“Sudah diterjunkan personel 
untuk membantu warga ter-
dampak. Sudah selesai pen-
dataan juga. Tapi kami 
mengimbau masyarakat un-
tuk tetap waspada,” katanya.

Guncangan gempa Cianjur 
tersebut sampai terasa di daerah 
Kampung Cijamur RT 1 RW 2 
dan 13, Desa Puteran Kecama-
tan Cikalongwetan, KBB.

“Berdasarkan keterangan 
dari Kepala Bidang Mitigasi 
Gempa Bumi dan Tsunami 
BMKG bahwa lokasi episenter 
dan kedalaman hiposenternya 
yang sangat dangkal hanya 
dua kilometer,” ujarnya.

Menurutnya, gempa tersebut 
merupakan gempa kerak 
dangkal atau shallow crustal 
earthquake akibat aktivitas 
sesar aktif. Dengan episenter 
gempa yang terletak di Waduk 
Cirata, maka diyakini bahwa 
yang menjadi pemicu gempa 
adalah Sesar Cirata di Waduk 
Cirata.

“Hasil kajian yang dilakukan 
oleh beberapa peneliti 
menunjukkan bahwa kegem-
paan mikro di wilayah Cirata 
memiliki kedalaman sangat 
dangkal kurang dari 10 kilo-
meter dengan mekanisme 
sumber gempa yang didomi-
nasi oleh sesar naik,” tandas-
nya. (mg6/drx)

Dampak Gempa, Dua Rumah Rusak

CAPTION:

TINJAU LOKASI: Personel BPBD saat meninjau kondisi rumah yang rusak akibat gempa di Kampung 
Cijamur Desa Puteran Kecamatan Cikalongwetan, kemarin (12/3).layanan menggunakan kartu BPJS.

NGAMPRAH- Belasan 
perusahaan di Kabupaten 
Bandung Barat (KBB) ter-
bukti melanggar aturan 
ketenagakerjaan. Seper-
ti halnya soal perusa-
haan yang belum mendaf-
tarkan semua karyawan-
nya ke Badan Penyeleng-
gara Jaminan Sosial (BPJS) 
Ketenagakerjaan. 

Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi (Disnaker-
trans)  KBB  mendorong 
agar semua perusahaan 
bisa menjalankan aturan 
tersebut sesuai dengan 
UU Nomor 24 Tahun 2011 
bahwa setiap perusahaan 
wajib mendaftarkan pe-
kerjanya untuk mengikuti 
program jaminan ke-
celakaan kerja, jaminan 
hari tua, jaminan pen-
siun, dan jaminan kema-
tian. 

Kepala Bidang (Kabid) 

Hubungan Industri dan 
Syarat Kerja, Disnakert-
rans KBB, Intan Cahya 
Rachmat membenarkan, 
masih ada perusahaan di 
KBB yang belum mendaf-
tarkan karyawannya un-
tuk menjadi peserta BPJS 
Ketenagakerjaan. 

Informasi itu banyak 
diterima dari Pimpinan 
Unit Kerja (PUK) atau 
serikat pekerja/serikat 
buruh yang ada di peru-
saaan tersebut. Oleh se-
bab itu pihaknya dengan 
BPJS Ketenagakerjaan 
selalu melakukan moni-
toring serta sosialisasi ke 
setiap perusahaan.

“Ada yang sudah, tapi 
belum semua pekerjanya 
didaftarkan ke BPJS Ke-
tenagakerjaan, ini men-
jadi tugas kami untuk 
terus sosialisasi bahwa 
manfaat dari ikut kepe-

sertaan jaminan sosial itu 
sangat positif bagi peru-
sahaan. Itu yang terkadang 
belum dipahami oleh 
mereka (perusahaan),” 
kata Intan di Ngamprah, 
Kamis (12/3).

Menurut dia kebanyakan 
perusahaan yang belum 
menjalankan amanat UU 
itu adalah perusahaan 
kecil dan menengah se-
perti perusahaan per-
tambangan di daerah 
Cipatat. Sementara untuk 
perusahaan besar dan 
berskala nasional di KBB 
kebanyakan sudah men-
jalankan sesuai aturan. 

Kendati begitu, sesuai 
aturan baik perusahaan 
besar, menengah, dan 
kecil di KBB yang berjum-
lah sekitar 800’an peru-
sahaan, harus mendaf-
tarkan pekerjanya ke BPJS 
Ketenagakerjaan dan 

juga Kesehatan. 
Sejauh ini ada beberapa 

perusahaan yang menda-
patkan teguran karena 
melakukan pelanggaran. 
Itu dilakukan setelah ada 
monitoring dari Disnaker 
lalu diikuti Surat Pering-
atan (SP) 1 sampai 3, dan 
dilaporkan ke UPTD Wi-
layah IV Pengawas Kete-
nagakerjaan, di provinsi. 

Sebab merekalah yang 
memiliki kewenangan 
untuk memberikan sank-
si, sementara Disnaker 
KBB hanga melakukan 
monitoring dan pembi-
naan karena tidak memi-
liki pengawas setelah 
diambil alih provinsi se-
jak awal 2017.

“Penindakan atau sanksi-
nya oleh pengawas di 
provinsi. Setelah ditegur 
pengawas, perusahaan 
langsung responsif mem-

perbaiki kesalahan me-
reka,” tuturnya. 

Lebih lanjut dikatakan-
nya, untuk program ja-
minan sosial khususnya 
BPJS Kesehatan sudah 
terbentuk Forum Koor-
dinasi Pengawasan dan 
Pemeriksaan Kepatuhan 
yang diketuai Kepala Ke-
jaksaan. 

Sehingga bila ada peru-
sahaan yang tidak mendaf-
tarkan pekerjanya ke BPJS 
Kesehatan maka owner 
dari perusahaan tersebut 
bisa dipanggil oleh Ke-
jaksaan. 

“Ke depan mekanisme 
seperti itu tidak menutup 
kemungkinan diterapkan 
juga di BPJS Ketenaga-
kerjaan. Artinya bagi pe-
rusahaan yang tidak pa-
tuh bisa dipanggil oleh 
pihak kejaksaan,” tandas-
nya. (mg6/drx)

Belasan Perusahaan Langgar Aturan Ketenagakerjaan
ISTIMEWA

TEMUI SERIKAT PEKERJA: Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna saat menemui para buruh yang sedang melakukan aksi di depan Kantor Bupati di Ngamprah belum lama ini. 

NGAMPRAH - Jalan Raya 
Padalarang, Kabupaten 
Bandung Barat (KBB), men-
jadi jalur dengan kawasan 
kepadatan kendaraan yang 
cukup tinggi lantaran ken-
daraan berbagai ukuran 
menumpuk setiap harinya 
di jam-jam kerja.

Kemacetan di wilayah 
tersebut menjadi sorotan 
baik warga maupun pe-
merintah daerah. Dalam 
upaya mengurai kemace-
tan di wilayah tersebut, 
s e j u m l a h  a l t e r n a t i f 
pembangunan bakal dila-
kukan.

Bupati Bandung Barat, 
Aa Umbara Sutisna men-
gatakan, dirinya sadar be-
tul bahwa Jalan Raya Pa-
dalarang merupakan jalur 
utama kendaraan lintas 
daerah. Sementara lebar 
jalan yang sempit dan ada-
nya pasar tradisional di 
kawasan tersebut menja-
dikan adanya kepadatan 
kendaraan.

“Jalan Padalarang sampai 
hari ini masih tetap macet. 

Kita upayakan bagaimana 
kemacetan bisa terurai 
nantinya,” kata Bupati saat 
ditemui di Kantor Pemkab 
Bandung Barat, Kamis 
(12/3).

Demi mengurai kepada-
tan kendaraan di kawasan 
itu, Bupati mengatakan, 
Pemerintah Daerah mer-
encanakan sejumlah al-
ternatif. Alternatif pertama, 
Pemkab bakal membangun 
jalan lingkar selatan dengan 
membuka jalan baru yang 
melintasi tiga kecamatan 
yakni Padalarang, Saguling 
dan Cipatat.

“Jalannya dimulai dari 
Kota Baru, membentang 
ke arah barat lalu keluar 
di Taman Firdaus, Desa 
Gunung Masigit, Kecama-
tan Cipatat,” ujarnya.

Jalan lingkar selatan itu 
diharapkan mampu men-
jadi alternatif kendaraan 
Bandung - Cianjur dan 
sebaliknya.

Selain itu, untuk mengu-
rai titik awal kemacetan 
yakni dari Gerbang Tol 

Padalarang menuju ke arah 
Cianjur, jembatan flyover 
bakal dibangun di perem-
patan Padalarang. “Biaya 
pembangunan flyover 
dari CSR sebesar Rp 260 
miliar,” terangnya.

Alternatif terakhir, kata 
Bupati, yakni pembenahan 
Pasar Tagog di Padalarang. 
Aktivitas di sekitar pasar 
saat ini dinilai mengham-
bat arus kendaraan. Maka, 
menurutnya harus ada 
penataan baik pedagang 
maupun angkutan umum 
di kawasan itu.

Rencananya, pasar tra-
disional itu akan direvita-
lisasi menjadi pasar mo-
dern. Dengan demikian, 
penyempitan jalan yang 
mengakibatkan kemacetan 
di kawasan Padalarang 
diharapkan bisa terurai.

“Disamping ada lingkar 
selatan, ada pasar tagog 
yang direvitalisasi jadi pa-
sar modern. Dengan be-
gitu, Padalarang gak akan 
macet kembali,” pungkas-
nya. (mg6/drx)

Pemkab Genjot Pembangunan Jalur Lingkar Selatan 

ISTIMEWA

TERJEBAK MACET: Kendaraan di jalur Padalarang terpaksa harus antre lantaran terjebak macet. Pemkab akan menggenjot pembangunan lingkar selatan untuk urai kemacetan. 

BBPP Dorong Kemajuan 
Pelaku Usaha Sektor Tani

NGAMPRAH- Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten 
Bandung Barat (KBB) dipilih menjadi lokasi Pelatihan 
Vokasi Penanam Tanaman Hidroponik dan Pelatihan 
Teknis Tematik yang digelar oleh Balai Besar Pelatihan 
Pertanian (BBPP) Lembang sebagai UPT Badan 
Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian 
(BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan).

Pelatihan yang digelar di Pusat Pelatihan Pertanian 
dan Pedesaan Swadaya (P4S) ini dibuka oleh Bupati 
Bandung Barat Aa Umbara dan dihadiri Kepala BBPP 
Lembang Kemal Mahfud serta didampingi pejabat 
struktural dan fungsional BBPP Lembang. 

Tampak hadir juga Plt Kepala Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan KBB, Kepala Dinas PUPR KBB, 
dan Kepala BPP Sindangkerta. 

“Kami berharap dukungan dari Pemda untuk 
program dan kegiatan terkait pembangunan pertanian. 
Apabila membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan 
kompetensi pelaku usaha di bidang pertanian, bisa 
bekerjasama dengan BBPP Lembang,” kata Kepala 
BBPP Lembang Kemal Mahfud, kemarin (12/3).

Kemal mengemukakan, pelatihan khas komoditas 
hortikultura memang hanya ada di Lembang. Sebab 
topografi Lembang merupakan dataran tinggi sehingga 
cocok untuk budidaya hortikultura. BBPP Lembang 
sudah banyak melatih penyuluh dan petani dari 
Sabang sampai Merauke untuk komoditas hortikultura. 

Pada pelatihan vokasi ini diberikan materi tentang 
keamanan keselamatan dan kesehatan kerja, memasang 
sistem hidroponik, membuat nutrisi hidroponik, 
menyemai benih, dan menanam bahan tanam. Selain 
mendapatkan pembekalan materi dari instruktur, para 
peserta juga akan langsung mengikuti proses sertifikasi. 

Pelatihan ini juga bertujuan untuk mewujudkan pertanian 
yang maju, mandiri, dan modern seperti yang selalu 
disampaikan oleh Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. 
Seperti disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan 
Pengembangan SDM Pertanian Dedi Nursyamsi yang 
mencanangkan tiga aksi untuk mendukung program tersebut.

Yakni, Komando Strategis Pembangunan Pertanian 
(Kostratani), penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan 
vokasi mendukung penumbuhan pengusaha 
pertanian milenial 2,5 juta selama lima tahun. Serta 
penyuluhan, pendidikan dan pelatihan vokasi 
mendukung program utama Kementan seperti Gedor 
Horti, Grasida, Sikomandan, KUR, PMS, dan Gratieks.

Sementara Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna 
menilai, hidroponik merupakan teknologi pertanian 
yang sangat mudah untuk diaplikasikan. Kaum ibu pun 
bisa memanfaatkan teknologi hidroponik dengan 
memanfaatkan pekarangannya.(mg6/drx)

ISTIMEWA

BERIKAN EDUKASI: Para siswa saat berkunjung ke BBPP 
Lembang untuk mendapatkan edukasi soal dunia pertanian.

PERTANIAN



PELAKSANAAN Pemilihan 
Kepala Daerah sudah di depan 
mata. Masyarakat dan elit 
politik pun diimbau untuk 
tidak mengunakan politik 
SARA dan mewaspadai penye-
baran hoax.

Memasuki tahun politik 
pelaksanaan Pemilu yang 
digelar serentak pada bulan 
September 2020, tensi kon-
testasi akan semakin terasa 
meningkat. Periodisasi masa 
kampanye yang relatif pendek 
yaitu hanya 71 hari untuk 
menghemat anggaran dan 
mengurangi ketegangan di 
tengah masyarakat di satu 
sisi menjadi ajang dan pelu-
ang bagi calon pemimpin 
daerah untuk dapat menso-
sialisasikan gagasan dan pro-
gram yang menjadi visi dan 
misi dalam membangun dae-
rahnya kepada masyarakat. 
Di sisi lain, pendeknya masa 

kampanye juga menjadi tan-
tangan tersendiri bagi penyel-
enggara dan pengawas pe-
milu serta elemen seperti 
Kepolisian.

Persoalan krusial yang patut 
jadi perhatian dalam ajang 
pemilihan umum yaitu money 
politic politisasi sara dan be-
rita hoax. Ketiganya dapat 
dijadikan variabel untuk men-
gukur tinggi dan rendahnya 
integritas proses demokrasi 
melalui pemilihan langsung, 
namun ancaman yang paling 
nyata dan sering terjadi ter-
hadap kedamaian penyelen-
ggaraan Pemilu adalah be-
rita hoax

Berita hoax adalah berita 
bohong. Tidak cukup sekadar 
bohong. Hoax merupakan 
kebohongan dengan tujuan 
jahat (malicious deception). 
Menyampaikan dan meny-
ebarluaskan berita yang tidak 

sesuai dengan fakta sebenar-
nya. Jadi, faktanya ada tetapi 
tidak disampaikan sesuai 
kenyataannya. Bisa pula di-
pahami sebagai menyebar-
luaskan berita yang bahkan 
faktanya pun tidak ada. Untuk 
memenangkan suatu kom-
petisi kadang cara seperti ini 
pun dilakukan. Impact berita 
hoax diantaranya jatuhnya 
nama dan harga diri calon. 
Juga bisa berbuntut panjang 
membuat keresahan di ma-
syarakat. 

Dalam momen Pilkada se-
rentak harus ada kesepakatan 
dari semua pihak untuk bisa 
menjalankan dan mengawal 
Pilkada agar berjalan secara 
kondusif. Mulai dari mengi-
nisiasi silaturahim bakal calon 

bersama stakeholder serta 
masyarakat dalam membangun 
kesepakatan (konsensus) un-
tuk meminimalisir potensi 
patologi demokrasi khususnya 
berita hoax.

Konsensus politik menjadi 
sangat urgens melihat po-
tensi gesekan selama masa 
pilkada berlangsung tidak 
dapat dikesampingkan. Kon-
sensus politik yang paling 
mendasar secara sosiologis 
adalah komitmen untuk me-
nolak berita hoax, sebab ber-
potensi untuk dapat menim-
bulkan perpecahan dalam 
masyarakat. Efek berita hoax 
paling ringan, ialah meresa-
hkan masyarakat dan yang 
paling parah, ialah yang me-
nyebabkan traumatik bagi 
korbannya. Berita hoax dapat 
memicu munculnya distrust 
(prasangka dan ketidakper-
cayaan) akan hasil pilkada 

yang pada akhirnya akan 
menjadi lembar baru konflik 
di dalam masyarakat. 

Selain konsensus politik, ada 
beberapa hal yang dapat dila-
kukan melawan berita hoax. 
Pertama, sebarkan konten 
positif. Kedua, tidak terpeng-
aruh dengan judul berita yang 
provokatif. Ketiga, lakukan 
verifikasi atau laporkan kon-
ten berita yang disinyalir 
hoax pada portal-portal yang 
khusus membahas berita 
hoax. Keempat, mengedu-
kasi diri sendiri dan masyara-
kat agar mengetahui literasi 
digital dan paham bahaya 
hoax. Kelima, jangan ragu 
melaporkan pelaku penyeba-
ran hoax yang sekiranya dapat 
memicu konflik sosial pada 
pihak yang berwajib.(**)

* Penulis adalah penga-
mat sosial politik

PENDIDIKANJUMAT
13 MARET 202014

Mewujudkan Pilkada Damai Tanpa Hoax dan SARA
OPINI

Oleh:

AGUS ABIDIN *

Antisipasi Penularan Covid-19, 
Tel-U Menunda Kegiatan Wisuda

BANDUNG – Sebagai 
langkah pencegahan virus 
corona (Covid-19), Telkom 
University menyebarkan surat 
edaran terkait penundaan 
pelaksanaan kegiatan civitas 
akademis yang melibatkan 
massa dalam jumlah besar.  

Hal tersebut tertera di dalam 
surat keputusan rektor No: 
035/SKR4/REK/2020 
kemudian disebarluaskan 
melalui akun Instagram @
telkomuniversity.

Humas Telkom University 
Daris Setiawan saat dikonfirmasi membenarkan 
adanya surat edaran tersebut. Menurutnya, Telkom 
university melakukan menunda pelaksanaan wisuda 
untuk periode II, menindaklanjuti keputusan dan 
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah serta 
mengantisipasi penyebaran virus corona.

”Keputusan tersebut mengacu pada kebijakan yang 
dikeluarkan pemerintah, serta melihat kondisi 
maraknya penyebaran virus corona di Indonesia. 
dengan ditandai dengan 34 orang positif,” jelas dari 
melalui pesan Whatsapp yang ditemima Jabar 
Ekspres, Kamis (12/3).

Menurut Daris, mengacu beberapa kebijakan 
diantaranya pernyataan resmi Presiden RI, Surat 
Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 
Pengumuman resmi kementerian luar negeri, 
keputusan Gubernur Jabar dan hasil rapat pimpinan 
Telkom university memutusakan untuk menunda 
pelaksanaan wisuda ribuan mahasiswa secepatnya 
hingga bulan Agustus 2020.

”Kami terpaksa menunda pelaksanaan wisuda 
sampai pemerintah mengumumkan bahwa keadaan 
sudah aman. Secepatnya sampai bulan Agustus, atau 
bisa saja dilaksanakan sebelum Agustus,” tuturnya.

Daris menegaskan, walau pelaksanaan wisuda 
ditunda secepatnya sampai Agustus. Dalam 
pembagian Ijasah dan Transkip dilakukan sesuai 
jadwal. Hal itu dilakukan, sebab konsentrasi untuk 
melindungi mahasiswanya dari penyebaran virus 
corona.

”Konsentrasi kami ingin mahasiswa Telkom 
University dan keluarganya dapat terlindung dari 
tertularnya virus corona,” pungkasnya. (rls/rus)

KABAR KAMPUS

Jl. Bali No. 15A, Merdeka,
Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung 
Sebelah SMAN 5 Bandung
Senin - Minggu: 07.00 - 22.00 WIB
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Antisipasi Virus Corona, 
Siswa SDN 139 Sukaras 
Gelar Senam Cuci Tangan

BANDUNG – Untuk 
mengantisipasi penyebaran 
virus corona dan mengedu-
kasi siswa agar menerapkan 
pola hidup sehat, 280 siswa 
SDN 139 Sukarasa, Gegerka-
long Hilir, Kecamatan Suka-
sari Kota Bandung menggelar 
senam cuci tangan.

Kepala SDN 139 Sukarasa, 
Ella Siti Komala mengatakan, 
pihaknya terus mensosiali-
sasikan pola hidup sehat 
kepada semua siswa dengan 
rutin menggelar senam cuci 
tangan. Kebiasaan cuci 
tangan tersebut, menjadi 
bagian penting yang harus 
diberikan kepada semua 
siswa. Sehinggan, meraka 
mengetahui Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) dan 
rutin cuci tangan sebelum 
dan sudah makan.

”Ada kegiatan PHBS cuci 
tangan dan sebagainya. Kami 
menanamkan pola tersebut, 
dengan menyediakan sabun 
dan air bersih yang selalu ada 
setiap saat. Gencarnya kegia-
tan seperti ini untuk membe-
rikan kebersihan dilingkungan 
sekolah yang nantinya bisa 
diterapkan di rumahnya 
masing-masing,” kata Ella saat 
ditemui, Kamis (12/3). 

Dengan adanya sosialisasi 
tersebut, Ia berharap, para 
siswa bisa menerapkan tidak 
hanya di sekolah tetapi juga 

di rumahnya masing-masing. 
”Harapannya pola hidup be-
sih di sekolah maupun di 
rumah itu menjadi kebutuhan 
mereka, sehingga menjadi 
kebiasaan,” jelasnya.

Menurutnya, para siswa 
bersama tenaga pendidik SDN 
139 melakukan enam gerakan 
cuci tangan sesuai anjuran 
WHO (world health organiza-
tion). Mereka semua, mem-
peragakan cara mencuci 
tangan dari mulai telapak, 
punggung, sela-sela jari, ujung 
jari, ibu jari tangan. 

”Hal itu dilakukan, selain 
memudahkan dalam mema-
hami cara mencuci tangan 
yang baik. kegiatan ini juga 
ditujukan untuk mengajak 
para siswa senantiasa mene-
rapkan Perilaku Hidup Bersih 
dan Sehat (PHBS) dan men-
jaga penyebaran virus corona,” 
tuturnya. 

Dia menjelaskan, usai 
melaksanakan senam cuci 
tangan. Kegiatan dilanjutkan 
dengan mencuci tangan langs-
ung menggunakan sabun dan 
air mengalir. ”Alhamdulillah 
semua siswa sangat antusias 
mengikuti kegiatan rutin yang 
dilakukan, semoga pembela-
jaran tersebut bisa diterapkan 
di rumahnya. Sehingga, semua 
anak didik kami akan terjaga 
dari segala penyakit,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu 
Siswi SDN 139 Sukarasa, 
Hujjah Lisaumi Kirana 
mengaku bangga bisa mengik-
uti kegiatan senam cuci 
tangan. Meneurutnya, semua 
siswa merasa bangga karena 

sekolahnya aktif dalam ke-
giatan kebersihan. Sebab, 
kebersihan menjadi bagian 
terpenting dalam hidup apa-
lagi sebelum dan sesudah 

melakukan kegiatan. 
”Kegiatan ini bermanfaat 

untuk saya. Selain menjadi 
pengetahuan kebersihan, 
juga mengantisipasi penya-

kit,” jelasnya. 
Hujjah yang kini duduk di 

bangku kelas 5 mengaku, 
telah membiasakan PHBS 
dengan cuci tangan sebelum 

dan sesudah makan, juga 
ketika pulang atau berper-
gian. ” Saya sudah terbisa 
melakukan cuci tangan. Se-
bab, selain rutin diarahan 

pihak sekolah dan orang tua. 
Dengan Cuci tangan, bisa 
menjaga kebersihan agar ter-
hindar dari virus dan penya-
kit,” pungkasnya. (rls/rus)

Tanamkan Pola Hidup Sehat

ISTIMEWA

TERLIHAT ANTRE: Mendapat pembelajaran pola hidup sehat, dibimbing semua guru ratusan Siswa SDN 139 Sukarasa Kota Bandung melakukan senam cuci tangan pake sabun.

CIMAHI – Menindaklanjuti 
surat edaran Menteri Pendi-
dikan dan Kebudayaan (Men-
dikbud) Nadiem Makarim 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Pencegahan Corona Virus 
Disease (COVlD-19) di sa-
tuan pendidikan. 

Kepala Dinas Pendidikan 
(Disdik) Kota Cimahi Hendra 
Gunawan mengatakan, sete-
lah menerima surat edaran 
mendikbud terkait pencega-
han virus corona. ”Betul surat 
dari Kemendikbud tersebut. 
Kawasan sekolah termasuk 
daerah yang banyak kerumu-
nan orang harus dalam kon-
disi bersih. Hal itu, sebagai 
upaya pencegahan virus co-
rona di kawasan pendidikan,” 
kata Hendra saat ditemui SDN 
Cibabat Mandiri 1 Kompleks 
Nata Endah, Kota Cimahi. 
Kamis (12/3).

Menurut Hendra, dalam 

Surat Edaran tersebut, tercan-
tum dalam rangka pencegahan 
perkembangan dan penye-
baran Covid19 di lingkungan 
satuan pendidikan. Semua 
Dinas Pendidikan Kota/Ka-

bupaten diinstruksi semua 
tenaga pendidikan untuk 
menerapkan pola hidup sehat 
dengan gerakkan cuci tangan 
pakai sabun minimal selama 
20 detik. Selain itu, warga di 

satuan pendidikan agar men-
ghindari interaksi fisik secara 
langsung, seperti bersalaman 
hingga berpelukan. 

”Termasuk hindari salaman 
ntara siswa dan guru, karena 
virus menyebar lewat kontak 
sedangkan kita tidak tahu di 
sekitar ada yang terjangkit 
penyakit. Apalagi kalau tidak 
cuci tangan karena kadang 
kita suka lupa,” jelasnya.

Hendra menjelaskan, Ke-
mendikbud meminta agar 
pihak pengelola satuan pen-
didikan dapat memastikan 
proses pembersihan ruangan 
dan lingkungan secara rutin, 
khususnya handel pintu, sak-
lar lampu, komputer, papan 
tik (keyboard) dan fasilitas 
lain yang sering terpegang 
oleh tangan. Hal itu, sebagai 
kewaspadaan penyebaran 
virus corona. ”Protap tersebut 
diterapkan sampai pemerin-

tah menyatakan Indonesia 
sudah stabil dari penyebaran 
Corona, termasuk Cimahi. 
Meski sudah tidak ada lagi 
wabah penyakit, menjaga 
kebersihan dan kesehatan 
harus terus dilakukan,” tutur-
nya.

Ditemui dilokasi yang sama, 
Kepala SDN Cibabat Man-
diri 1 Lilis Ariyati menjelas-
kan, kegiatan rutin dalam 
menerapkan pola hidup 
sehat melalui gerakan cuci 
tangan sudah biasa diberikan 
kepada semua siswa. Selain 
itu, bersalaman siswa dengan 
guru sudah menjadi kebia-
saan rutin sehari-hari. ”Di 
awal memulai hari, guru 
menyambut siswa masuk ke 
lingkungan sekolah dengan 
bersalaman. Jangan lupa 
semua warga sekolah cuci 
tangan pakai sabun,” pung-
kasnya. (ziz/rus)

Kadisdik: Sekolah di Cimahi Serentak Bersihkan Kelas

Konsentrasi kami 
ingin mahasiswa 

Telkom 
University dan 

keluarganya 
dapat terlindung 

dari tertularnya 
virus corona.”

Daris Setiawan 
Humas Telkom University

ISTIMEWA

ANTISIPASI CORONA: Realisasikan intruksi kepala Dinas Pendidikan Kota 
Cimahi, siswa SDN Cibabat Mandiri 1 serentak bersihkan ruang kelas.

BANDUNG – Para guru dan 
tenaga kependidikan (GTK) 
Non PNS di SMA, SMK dan 
SLB negeri di Jabar kini bisa 
bernafas lega. Pasalnya, Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa 
Barat segera mencairkan 
dana sebesar Rp 82,4 miliar 
untuk pembayaran honora-
rium mereka pada bulan Ja-
nuari dan Februari 2020. 

Menurut Kepala Dinas Pen-
didikan Dewi Sartika, dana yang 
dikucurkan merupakan bagian 
dari pembiayaan honorarium 
Non PNS di SMA, SMK, dan 
SLB negeri tahun 2020 senilai 

Rp 530 miliar yang akan salur-
kan untuk 22.567 orang, yang 
terdiri dari 14.177 guru dan 
8.390 tenaga kependidikan. 

Menurutnya, para mene-
rima adalah tenaga non PNS 
pasca-alih kelola kewenangan 
SMA/SMK dari kabupaten/
kota ke pemerintah provinsi. 
”Khusus untuk guru mungkin 
saja besarannya tidak sama 
karena terkait jumlah jam 
mengajar,” ujar Dewi dikutip 
kompas.com, Senin (9/3/2020). 

Dewi menjelaskan, sebelum-
nya Disdik Jabar telah mem-
verifikasi data penerima honor 

lewat cabang dinas pendidikan 
di 13 wilayah pelayanan. Sete-
lah itu, data masuk ke bidang 
GTK untuk diproses diverifi-
kasi dan divalidasi. Pencairan 
pun bisa dilakukan setelah tak 
ada persoalan dalam data pe-
nerima. 

”Prosesnya tentu ada ken-
dala. Tapi tidak signifikan. 
Misal keterlambatan pengi-
riman data dari cabang dinas. 
Pada akhirnya kami bisa se-
lesaikan. Ini bentuk perha-
tian Pak Gubernur yang kon-
sern ke dunia pendidikan,” 
ungkapnya. 

Dewi berharap, proses pen-
cairan honorarium dapat ber-
jalan sesuai waktu atau setiap 
bulan. Dengan begitu, pemerin-
tah dapat membantu para GTK 
non PNS dalam menunaikan 
tugas di sekolah. Selain itu, 
pihaknya juga terus fokus dalam 
meningkatkan mutu pendidi-
kan GTK. 

”Semoga honor yang diterima 
GTK non PNS bermanfaat. Visi 
Jabar Juara lahir batin dengan 
inovasi dan kolaborasi jadi spirit 
kita untuk sama-sama mening-
katkan mutu pendidikan dan 
indeks prestasi manusia Jawa 

Barat,” kata Dewi. 
Dalam kesempatan yang 

sama Ia juga mengingatkan 
kepada seluruh kepala sekolah 
SMA, SMK dan SLB Negeri di 
Jawa Barat untuk senantiasa 
melakukan analisis kebutuhan 
guru secara konkrit berbasis 
regulasi. 

”Yaitu, jumlah jam minimal 
24 jam pada setiap mata pela-
jaran yang diampu, sehingga 
pemenuhan kebutuhannya 
benar-benar oleh guru berlatar 
pendidikan S1 dan linier dengan 
latar belakang pendidikannya,” 
pungkasnya. (dbs/rus)

Disdik Jabar Cairkan Dana GTK Non PNS
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Pemain Terbaik Indonesia 
Jojo Pulang Lebih Awal 

JAKARTA – Anthony Sinisuka Ginting dan Shesar 
Hiren Rhustavito beda nasib saat berlaga di babak 
pertama (32 Besar) All England 2020 di Arena 
Birmingham, Kamis (12/3).

 Ginting yang merupakan pemain tunggal putra 
terbaik Indonesia saat ini harus pulang lebih cepat 
karena pada laga pertama kejuaraan level Super 1000 
itu, menyerah pada wakil Denmark, Rasmus Gemke 
dengan skor 14-21, 18-21. 

Hasil ini jelas pantas disayangkan mengingat Ginting 
datang ke Birmingham dengan status unggulan keempat. 
Apalagi kejuaraan ini juga sebagai ajang untuk 
mengumpulkan poin Olimpiade 2020 Tokyo, Jepang.

Ginting menyusul rekannya di pelatnas, Jonatan 
Christie yang juga pulang lebih cepat setelah 
menyerah pada pemain Malaysia, Lee Jii Zia dengan 
skor 15-21, 13-21. Pemain yang akrab dipanggil Jojo 
ini sebenarnya juga diharapkan meraih hasil terbaik 
karena datang sebagai unggulan kelima. 

Sementara itu tunggal putra Indonesia lainya, Shesar 
Hiren Rhustavito terbilang cukup beruntung karena 
tidak harus menguras keringat untuk lolos ke babak 
kedua karena menang cepat atas Kashyap Parupalli. 
Wakil India itu harus mundur dari kejuaraan karena 
cedera pinggang pada kedudukan 3-0 di gim pertama. 

Dengan kemenangan Shesar ada delapan wakil 
Indonesia berhasil melaju ke babak kedua All 
England Open 2020. Ganda putra dan ganda 
campuran sama-sama mengirimkan tiga wakil, 
sementara tunggal putra, tunggal putri dan ganda 
putri masing-masing memiliki satu wakil.

Selain Shesar Hiren Rhustavito ada Gregoria Mariska 
Tunjung juga menang cukup mudah dari Yeo Jia Min 
(Singapura). Butuh waktu selama 29 menit untuk akhirnya 
Gregoria merebut babak pertama, dengan skor 21-12, 21-17. 

”Hari ini sebenarnya saya sudah siap untuk main 
ramai. Karena walaupun menang, poin kami masih 
mepet-mepet. Jadi tadi lebih siap di start awalnya,” 
kata Gregoria seperti dilansir laman resmi PP PBSI.

Gregoria kemudian akan ditantang unggulan kedua 
Tai Tzu Ying (Taiwan). Pertemuan ini merupakan 

yang keenam kalinya buat mereka. 
Gregoria sejauh ini belum berhasil 

mengantongi kemenangan
Kemudian dari sektor ganda putra, 

Indonesia mengirimkan Marcus Fernaldi/
Kevin Sanjaya. Mohammad Ahsan/

Hendra Setiawan dan Fajar Alfian/
Muhammad Rian Ardianto. Lalu babak 

kedua ganda campuran Indonesia 
akan diwakili oleh Praveen Jordan/

Melati Daeva 
Oktavianti, Hafiz 
Faisal/Gloria 
Emanuelle Widjaja 

serta Rinov Rivaldy/
Pitha Haningtyas 

Mentari. 
Wakil terakhir yang 

dipastikan lolos ialah Siti Fadia Silva 
Ramadhanti/Agatha Emanulla. 
Fadia/Ribka melaju tanpa kesulitan 
berarti dari Doha Hany/Hadia 
Hosny (Mesir), dua gim langsung 
21-8, 21-11. (ant/jpnn/rus)

ALL ENGLAND 2020

Demi Suksesnya Olahraga 
Internasional, DPR Bakal 
Bikin Tim Khusus 

JAKARTA – Persiapan Piala 
Dunia U-20 2021 seperti ma-
sih belum menemui titik te-
rang. Kemana arah persiapan 
juga masih belum terlihat 
secara gamblang menyusul 
belum diputuskannya enam 
venue yang bakal menjadi 
tempat perhelatan ajang sepak 
bola usia muda paling ber-
gengsi di dunia.

Ketua Umum Persatuan 
Sepak Bola Seluruh Indonesia 
(PSSI), Mochamad Iriawan 

pada Selasa (10/3) menyata-
kan pihaknya masih menan-
tikan kedatangan delegasi 
Federasi Sepak Bola Dunia 
(FIFA), untuk finalisasi pe-
nentuan enam kota atau venue 
tuan rumah.

Menurut M. Iriawan, awalnya, 
delegasi FIFA berencana ke Tanah 
Air pad 10-11 Maret. Namun, 
karena wabah global virus Co-
rona atau Covid-19, perwakilan 
induk sepak bola dunia itu 
menunda kedatangan menjadi 
20-22 Maret 2020, mendatang. 
Hal tersebut, membuat persiapan 
Indonesia dalam menyambut 
Piala Dunia U-20 belum mene-
mui titik terang. 

Padahal sebelumnya, Mocha-
mad Iriawan menargetkan 
seluruh venue yang nantinya 
akan menjadi tempat penyelen-
ggaraan Piala Dunia U-20 2021 
selesai pada akhir tahun 2020. 
Namun, jika belum ada kepas-
tian venue mana yang bakal 
menjadi tempat perhelatan Pi-
ala Dunia U-20. Tentunya, belum 
ada langkah yang dilakukan 
pemeintah daerah (pemda) 
untuk melakukan renovasi atau 
revitalisasai stadion.

”Karena pembangunan, 
renovasi maupun revitalisasi 
stadion harus segera dilaku-
kan oleh Kementerian Peker-
jaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (PUPR),” ujar Iriawan 
di Kantor Kemenpora, Selasa 
(10/03) kemarin.

Kepala Pusat Pengembangan 
Sarana Prasarana Pendidikan, 
Olahraga dan Pasar (PSPPOP) 
Ditjen Cipta Karya Kemene-
terian PUPR, Iwan Sprijianto 
pada pertengahan Februari 
lalu, mengatakan bahwa pi-
haknya belum mengalokasi-
kan anggaran untuk reno-
vasi venue pertandingan Pi-
ala Dunia U-20 itu.

Menurutnya, alokasi ang-
garan APBN 2020 telah dike-
tok palu oleh DPR sejak Ok-
tober 2019 dan belum ada 
penunjukan kota penyeleng-

gara oleh PSSI. “Jadi untuk 
penanganannya PUPR belum 
bisa mengalokasikan angga-
ran karena kota yang ditunjuk 
belum fix,” jelasnya.

“Jadi tugas PUPR itu memas-
tikan venue yang dipilih me-
menuhi persyaratan FIFA. 
Kami mamastikan dari sisi 
persyaratannya. Kalau menge-
nai anggaran kami belum 
bisa memastikan,” tambahnya.

Iwan menjelaskan setelah 
nantinya FIFA memberikan 
rekomendasi enam stadion 
yang bakal menjadi venue 
perhelatan Piala Dunai U-20 
tersebut makan pihaknya akan 
memutuskan pihak yang ber-

tanggung jawab menangani 
renovasi tersebut. ”Karena itu 
bukan aset PUPR ataupun aset 
pemerintah pusat. Ini meru-
pakan otonomi daerah jadi 
tidak mudah langsung ikut 
menangani,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPR 
RI Komisi X, Yoyok Sukawi men-
gatakan bahwa pihaknya diren-
canakan membentuk tim khu-
sus untuk melakukan pengawa-
san terhadap anggaran yang 
nantinya digunakan untuk 
renvovasi maupun penyeleng-
garaan Piala Dunia U-20 2021.

”Fungsi tugas DPR salah 
satunya adalah pengawasan, 
tentu kita komisi X akan 

mengawasi hajat besar olah-
raga nasional ini. Kita ada 
mekanisme membentuk 
pokja yaitu kelompok kerja 
di Komisi X. Saya rasa Ko-
misi X akan membentuk 
pokja khusus Piala Dunia 
nantinya,” kata Yoyok di Ja-
karta, Rabu (11/03) kemarin.

Yoyok mengaku, pada prinsif-
nya DPR RI khususnya di Ko-
misi X mendukung penuh per-
helatan Piala Dunia U-20 2021.” 
DPR, utamanya Komisi X DPR 
mendukung penuh pelaksana-
an Piala Dunia 2021, termasuk 
dukungan anggaran untuk re-
novasi dan pelaksanaanya,” 
pungkasnya. (fin/rus)

ISTIMEWA

INSPEKSI: Selelah melakukan inspeksi ke hampir calon venue, Ketum PSSI Mochamad Iriawan menyempatkan diri menyambangi SUGBK. Stadion utama yang akan menjadi venue Piala Dunia U-20 2021 itu diyakini tidak akan memerlukan perbaikan yang besar.

Venue Piala Dunia Belum Jelas

JAKARTA – Dorna selaku 
penyelenggara MotoGP resmi 
merilis jadwal terbaru kalender 
MotoGP 2020. Di mana, seri 
pembuka akan digelar di Argen-
tina pada 19 April mendatang.

Seperti diketahui, pada 
lomba putaran pertama kelas 
MotoGP di Sirkuit Losail, Qa-
tar, akhir pekan ini sudah 
dibatalkan. Kemudian, Mo-
toGP Thailand juga mengun-
durkan diri.

Perubahan jadwal terjadi 
untuk mencegah penyebaran 
virus corona (Covid-19). Se-
belumnya, MotoGP sudah 
melakukan pergantian jadwal 
seri pembuka karena permin-

taan dari tuan rumah.
MotoGP AS kemudian jadi 

pilihan untuk jadi seri pem-
buka yang rencananya dige-
lar pada 3-5 April Sirkuit Aus-
tin, Texas. Namun, agenda 
kembali dibatalkan.

”Karena wabah virus corona, 
gelaran ini dijadwal ulang dan 
akan berlangsung dari 13 
sampai 15 November,” bunyi 
pernyataan di situs resmi Mo-
toGP, Rabu (11/3).

Wacana perubahan jadwal 
MotoGP AS sudah tercium 
sejak Senin (9/3) lalu. Saat itu 
Pemerintah Daerah Austin 
mengeluarkan status darurat 
untuk mencegah wabah virus 

corona.
Segala kegiatan yang meli-

batkan 2.500 orang atau lebih, 
dilarang. Terkecuali, penyel-
enggara bisa meyakinkan 
Departemen Kesehatan Aus-
tin bahwa rencana mitigasi 
penyakit menular sudah ada.

Perubahan jadwal mem-
buat MotoGP Argentina dit-
unjuk sebagai seri pembuka 
balapan musim ini pada 19 
April mendatang. Meski de-
mikian, Argentina tak serta 
merta bebas dari wabah co-
vid-19. Sejauh ini korban 
corona di Argentina menga-
kibatkan satu korban mening-
gal. (der/fin/rus)

JAKARTA – Atletico Madrid 
lolos ke perempat final Liga 
Champions setelah merun-
tuhkan keangkeran Anfield, 
markasnya Liverpool, Kamis 
(12/3). Atletico menang 3-2 
dalam leg kedua 16 Besar yang 
harus diselesaikan lewat ba-
bak perpanjangan waktu itu. 

Statistik pertandingan mem-
perlihatkan Liverpool memi-
liki tak kurang dari 70 persen 
penguasaan bola, melepaskan 
34 percobaan tembakan yang 
sebelas di antaranya tepat sa-
saran, tetapi hanya bisa meraih 
dua gol. Hal tersebut tidak lepas 
dari kehadiran sosok kiper he-
bat bernama Jan Oblak.

Sebaliknya, Atletico mencetak 
tiga gol hanya dengan melepas-
kan sembilan percobaan tem-
bakan yang enam di antaranya 
menemui sasaran dan kiper 
cadangan Liverpool Adrian San 
Miguel takluk dalam setengah 
situasi bahaya tersebut. 

Liverpool susah payah me-
raih satu gol pembuka keung-
gulan dua menit jelang turun 
minum babak pertama mel-
alui sundulan Georginio Wi-
jnaldum yang akhirnya bisa 
menaklukkan Oblak. 

Lantas hujan peluang deras 
di hadapan gawang Atletico, 
tetapi Oblak selalu hadir jadi 
penyelamat timnya, kecuali 
satu kali ketika Andy Robert-
son menyundul bola dan 
membentur mistar gawang. 
Skor 1-0 bertahan hingga 
waktu normal usai sehingga 
pertandingan dilanjutkan ke 
babak tambahan 2x15 menit 
sebab kedudukan agregat 
masih imbang 1-1. 

Publik Anfield bersorak riang 
empat menit memasuki babak 
tambahan pertama ketika Ro-
berto Firmino menggandakan 
keunggulan Liverpool ketika ia 
menyambar bola muntah hasil 
tandukannya sendiri yang sem-
pat membentur tiang gawang.

Hanya saja sorak sorai itu 
seketika reda tiga menit ke-
mudian saat Adrian dengan 
gegabah melakukan sapuan 
bola ke arah kerumunan pe-
main Atletico, ketimbang 
kepada Robertson yang ber-
diri cukup bebas.

Bola dikendalikan oleh Joao 
Felix, dikirimkan kepada Mar-
cos Llorente dan diselesaikan 

dengan satu tembakan ke area 
tiang jauh ketika Adrian hanya 
menjatuhkan diri tanpa kesem-
patan untuk menjangkau bola. 

Mental para pemain Liverpool 
tampak tertampar dengan gol 
tersebut, sebab Adrian seolah 
membuang begitu saja keung-
gulan yang susah payah dip-
eroleh rekan-rekannya. 

Pada pengujung babak tam-
bahan pertama, sebuah se-
rangan balik gagal diantisi-
pasi Liverpool dan Alvaro 
Morata mengirimkan umpan 
yang bisa dikejar Llorente 
sebelum ia melewati kapten 
tuan rumah Jordan Hender-
son dan bisa melepaskan 
tembakan untuk bersarang 
ke area gawang yang sama 
dengan gol pertamanya. At-
letico dua, Liverpool dua. 

Keunggulan agregat 3-2 mem-
buat Atletico tampil tanpa beban 
pada babak tambahan kedua 
dan mengakhiri catatan tak ter-
kalahkan Liverpool bersama 
Juergen Klopp dalam laga kan-
dang di Liga Champions. 

Hal itu terjadi tepat di pen-
gujung babak tambahan ke-
dua saat sebuah serangan 
balik kembali jadi momok 
menakutkan bagi Liverpool 
yang terlanjur menumpuk 
banyak pemain di depan, 
sehingga Morata bisa sendi-
rian dan Adrian tak membe-
rikan perlawanan berarti atas 
tembakan tersebut, yang 
bersarang ke dalam gawang. 

Atletico menang 3-2 dan me-
nyingkirkan L iverp o ol 
d e n g a n agregat 
4-2. Sang juara 
b er ta- h a n 
pun kan- d a s 
di 16 Be-
sar. (ant/
j p n n /
rus)

JAKARTA – Usai bek Juven-
tus Daniele Rugani positif 
terinfeksi virus corona, kini 
pelaku olahraga lain ikut ter-
jangkit virus COVID-19 itu.

Ya, pebasket Utah Jazz, 
Rudy Gobert diketahui posi-
tif terkena virus Corona. Aki-
batnya, NBA memutuskan 
untuk menunda semua pertan-
dingan yang harusnya main 
pada Rabu atau Kamis 
(12/3/2020) pagi WIB.

Hingga kini, belum dipastikan 
kapan NBA bakal bergulir lagi. 
NBA akan mempelajari tertun-
danya laga hari Rabu, termasuk 
memantau terus status penye-

baran virus corona yang dinya-
takan pandemi.

Dalam laman resminya, NBA 
tidak menyebutkan nama 
Rudy Gobert. Meski begitu 
kabar soal pemain Jazz ter-
kena virus Corona sudah 
menyebar.

“Hasil tes langsung dilapor-
kan beberapa saat sebelum 
tip off antara Jazz melawan 
Oklahoma. Pemain yang ter-
kena tidak ada di arena,” bu-
nyi pernyataan NBA.com.

Saat laga Jazz melawan Thun-
der diumumkan batal, penon-
ton yang sudah masuk ke 
arena cukup kecewa. Meski 

begitu, penonton diharapkan 
tenang.

“Game malam ini ditunda. 
Anda semua aman, jangan 
terburu-buru, tinggalkan 
arena dengan tertib. Anda 
semua aman.”

Sebelumnya, dua hari sebe-
lum dinyatakan positif co-
rona, Gobert sempat ber-
canda dengan mengatakan 
dirinya mengidap Corona.

Dalam satu sesi wawancara, 
ia sempat menyentuh mikro-
fon yang berada di depannya. 
Ia seperti seolah ingin menu-
larkan virus tersebut kepada 
banyak orang. (dbs/rus)

Atletico tumbangkan 
Liverpool di 16 Besar 

Corona Masuk Balapan, 
Dorna Ubah Jadwal MotoGP

HARUS BERSABAR: Para pembalap MotoGP 2020, mungkin harus 
bersabar dalam  menggenjot kuda mesinnya. Sebab beberapa laga 
pembukaan dibeberapa sirkuit harus ditunda akibat virus corona.

HARUS BERSABAR: Para pembalap MotoGP 2020, mungkin harus 
bersabar dalam  menggenjot kuda mesinnya. Sebab beberapa laga 
pembukaan dibeberapa sirkuit harus ditunda akibat virus corona.

Pebasket Terjangkit Covid-19,
NBA Musim 2019-2020 Dihentikan
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GELAR DISKUSI: Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna saat memaparkan program melalui acara 
Musrenbang RKPD tahun 2021 untuk mendongkrak ekonomi melalui sektor pariwisata.

TUNJUKAN DOKUMEN: Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna bersama jajaran pejabat di lingkungan 
Pemkab Bandung Barat saat menunjukan dokumen RKPD tahun 2021 dalam acara musrenbang.

H. AA UMBARA SUTISNA
BUPATI BANDUNG BARAT

MAUNG BANDUNG
JABAR EKSPRES  JUMAT, 13 MARET 2020 16

NGAMPRAH- Bupati Bandung Barat, Aa Um-
bara Sutisna menetapkan sektor pariwisata se-
bagai leading sector pembangunan 
ekonomi daerah. Bahkan, fokus utama 
saat ini dibuktikan dengan terus meng-
genjot pembangunan infrastruktur 
jalan sebagai penunjang akses ke 
lokasi pariwisata. 

Melalui hal tersebut diyakini 
mampu mencapai industri pari-
wisata yang lebih terukur, dan se-
makin maju sesuai dengan visi AKUR 
(Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religi).

“Perbaikan infrastruktur akan men-
jadi prioritas kami. Tentunya, ini agar in-
dustri pariwisata bisa menunjukkan capaian yang 
lebih baik ke depannya sebagai pertumbuhan 
ekonomi daerah,” kata Bupati dalam acara Mu-
syawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 
Tingkat KBB 2021 di Hotel Mansion Pine Kota 

Baru Parahyangan, kemarin (12/3).
Bupati menyebutkan, pemerin-
tah daerah segera membuka 

akses untuk pariwisata sejauh 

100 kilometer dengan pelebaran jalan dari 4 me-
ter hingga 8 meter. Ditargetkan, pada Desember 

2020 pembangunan akses infrastruktur 
tersebut bisa selesai. 

“Pembangunan dimulai pada Mei 
tahun ini, dengan total anggaran seki-
tar Rp400 miliar. Selain itu, pada tahun 

ini juga akan ada 7 destinisasi wisata 
yang akan menjadi maskot baru. 
Diharapkan semua ini bisa mena-

rik kunjungan wisatawan ke Bandung 
Barat sebagai langkah pendobrak 

ekonomi,” katanya.
Menurut Bupati, segala potensi yang 

ada di Kabupaten Bandung Barat (KBB) 
akan terus dikembangkan. Sebab, orang nomor 
satu di KBB ini memandang, efek pariwisata 
mampu meningkatkan perekonomian daerah 
dan menjadi potensi dalam peningkatan penda-
patan asli daerah (PAD). 

“Perekonomian mulai dari desa, peternakan, 
dan pertanian di KBB semua akan kena efeknya. 
Sehingga hasilnya akan berdampak pada pe-
ningkatkan PAD,” katanya.

Selain itu, kata Bupati, Pemkab menyiapkan 
anggaran sebesar Rp76 miliar untuk diberikan 
ke setiap RW yang ada di 165 desa di KBB tahun 
depan. Ini menjadi program yang masuk dalam 
Musrembang KBB tahun 2021.

“Saya mengalokasikan program bantuan ang-
garan satu RW sebesar Rp30 juta. Bantuan terse-
but untuk memperbaiki jalan lingkungan. Karena, 
saat menjalankan program ngariksa lembur, ter-
nyata banyak jalan lingkungan di setiap RW yang 
masih berupa jalan tanah,” tuturnya.

Jalan tersebut spesifikasi berupa paving block. 
Bupati menyebut daya tahannya pun dinilai le-
bih lama dibanding aspal maupun beton biasa. 
“Nanti juknisnya akan dibuat di DPMD, karena 
kalau dari paving block pemandangannya pun 
akan enak dilihat,” jelasnya.

Jika rencana tersebut dapat direalisasikan dan 
selesai tepat waktu, kata Bupati, maka dampak 
positif peningkatan kunjungan wisatawan yang 
datang ke desa cenderung bakal meningkat. 
“Mudah-mudah dua atau tiga tahun ke depan 
selesai, karena desanya bersih dan sehat serta 
nyaman dikunjungi,” tandasnya. (adv/drx)

Gelar Musrenbang RKPD 2021 untuk Wujudkan Visi AKUR 

Dongkrak Ekonomi Melalui Pariwisata

Panpel Siapkan Keju-
tan untuk Ultah Persib

BANDUNG- Maung Bandung 
akan mengejar poin penuh 
saat menjadi tuan rumah 
kala menjamu PSS Sleman 
yang akan digelar Minggu 
(15/3) di Stadion Si Jalak Haru-
pat, Kabupaten Bandung. 

Pelatih Robert Alberts ber-
tekad bisa menyapu bersih 
seluruh pertandingan home 
yang dilakoni anak asuhnya 
di kompetisi Liga 1 2020. 

“Pemain semua telah 
menunjukan perkembangan 

dan kerja keras yang luar 
biasa. Kami harus coba tiga 
poin, terutama harus meny-
apu bersih semua pertan-
dingan kandang,” kata pelatih 
asal Belanda tersebut dikutip 
dari laman resmi klub, kema-
rin (12/3). 

Robert menekankan kepada 
pemainnya untuk tetap fokus 
menatap laga di depan. Ia 
juga berpesan untuk tidak 
terlalu percaya diri dan 
menganggap enteng lawan-
lawannya. 

“Kami harus lebih mening-
katkan konsentrasi agar tetap 
konsisten. Tidak ada mengang-

gap enteng lawan, semua 
lawan sama,” tegasnya. 

Persib mempunyai catatan 
positif dalam dua laga awalnya 
di kompetisi. Mereka menang 
atas Persela Lamongan dan 
Arema FC. Kini Pangeran 
Biru berada di puncak klase-
men sementara dengan raihan 
6 poin. 

Pertandingan pekan ketiga 
melawan PS Sleman di Sta-
dion Si Jalak Harupat, Kabu-
paten Bandung digelar satu 
hari setelah ulang tahun Per-
sib Bandung. Tepatnya, pertan-
dingan tersebut dihelat 15 
Maret dan Maung Bandung 

memenangkan hari jadinya 
pada 14 Maret. 

Koordinator Umum Panpel 
Persib Budhi Bram Rachman 
mengatakan, pihaknya sedang 
berkoordinasi dengan pihak 
sponsor terkait kejutan di 
acara tersebut. 

“Kita lihat (kejutan ulang 
tahun), kita sedang berkoor-
dinasi dengan sponsor dan 
ini bisa membuktikan sehari-
hari setelah Persib ulang ta-
hun,” ungkapnya.

“Kita lihat bentuk dan ke-
giatan dari bagian yang ngu-
rusnya,” imbuhnya. 

Yang jelas, pada pertan-

dingan melawan Elang Jawa 
ini, akan menyediakan pem-
bersih tangan untuk meny-
elamatkan kuman dan juga 
pemindai termal atau alat 
pendeteksi suhu tubuh di 
setiap pintu masuk stadion. Hal 
ini sebagai upaya panpel da-
lam pencegahan virus corona. 

“Kami pun meminta untuk 
menyediakan pembersih 
tangan di setiap tribun, se-
moga bisa tersedia. Seperti 
tim lain yang sudah melaku-
kan, yaitu memeriksa suhu 
badan, mudah kita bisa se-
gera melaksanakannya,” pung-
kasnya. (bbs/drx)

Sapu Bersih di Laga Ketiga
ISTIMEWA

JALANI LATIHAN: Para pemain Maung Bandung saat mengikuti latihan untuk menggenjot fisik pemain. Hal itu dilakukan sebagai persiapan menjamu PSS Sleman yang digelar Minggu ini.
ISTIMEWA

Victor Igbonefo
Bek Persib Bandung

Victor Igbonefo Fokus 
Jaga Jantung Pertahanan

BANDUNG- Pemain belakang Persib, Victor 
Igbonefo mengaku tak ingin jumawa meski timnya 
sukses memenangi dua laga pembuka Liga 1 2020.  
Bagi dia, semua pemain harus tetap berkonsentrasi 
dalam melakukan persiapan terbaik dan 
memanfaatkan waktu yang ada. 

“Tidak. Aku tidak mau merasa puas. Kemarin kita 
boleh senang karena kita menang, tapi besok kita 
harus kerja keras lagi, harus berkonsentrasi karena 
PSS Sleman bukan lawan yang mudah,” ujar 
Igbonefo, Kamis (12/3) dilansir laman resmi klub. 

Lebih lanjut, pemain naturalisasi asal Nigeria itu 
juga berharap bisa kembali tampil tangguh dalam 
mengawal lini belakang Maung Bandung. Kalau bisa, 
kata dia, Persib bisa menang dan 
mencetak cleansheet. 

“Yang paling penting tim menang. Tapi aku juga 
ingin pertahanan kita tidak mudah ditembus. Kalau 
bisa cleansheet itu bagus,” tandasnya. (bbs/drx)

SUDUT LAPANGAN


