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Dapat Izin Uji Edar Usai Tangani 100 Pasien

Dokter Virna Dwi Oktariana dan Inovasi Implan Glaukoma

Oleh: Dahlan Iskan

SELEBRITI

Ada pilihan untuk pasien glaukoma yang 
mengalami kebutaan. Dokter Virna Dwi 

Oktariana SpM(K) berhasil membuat implan 
lokal. Selain bisa mengembalikan penglihatan 

pasien dalam waktu operasi 35 menit sampai 1 
jam itu, implan memiliki harga yang jauh lebih 

murah daripada produk impor.

 Baca Lukas... Hal 2

 Baca 16 Orang... Hal 2

 Baca Ayu... Hal 2

M. HILMI SETIAWAN, Jakarta, Jawa Pos

berhasilannya membuat in-
ovasi produk implan.

Virna mengungkapkan, jum-
lah kasus gangguan mata 
glaukoma memang tidak se-
banyak katarak. Namun, jika 
tidak ditangani, bisa berakibat 
kebutaan. Salah satu cara 
pengobatannya adalah ope-
rasi implan yang selama ini 
menggunakan produk impor.

Berkat Virna kini ada produk 
implan buatan dalam negeri. 
Inovasi itu merupakan hasil 
kerja samanya dengan peru-
sahaan Rohto.

Implan beredar di pasaran 
dengan nama Virna Glauco-

ma Implant, diambil dari 
nama akrab dokter kelahiran 
Jakarta pada 7 Oktober 1975 
itu. ”Idenya 2011. Setelah 
daftar kuliah S-3 di UI (Uni-
versitas Indonesia),” jelasnya.

Virna menerangkan, proy-
ek pembuatan implan ter-
sebut merupakan bagian 
dari tugas akhir studi dok-
toralnya. Dia dibantu sejum-
lah pakar, di antaranya pro-
fesor asal Australia William 
Morgan. ”Produk ini sudah 
dipatenkan. UI yang men-
daftarkan karena ini bagian 
tugas akhir kuliah,” katanya.

SEHARI-HARI Dr dr Virna 
Dwi Oktariana SpM(K) be-
kerja di Rumah Sakit (RS) 
Cipto Mangunkusumo (RSCM) 
Kirana. Ruang kerjanya bera-

da di lantai 6. 
Saat ditemui pagi-pagi hari 

itu, karena pukul 08.00 ada 
kegiatan, Virna menjelaskan 
glaukoma hingga kisah ke-

16 Orang Tewas 
Akibat DBD
Lamun tiasa mah 
sosialisasi digencarke-
un deui pak terutama 
ka pelosok daerah 
anu teu terang infor-
masina

Kucurkan Rp 50 Miliar 
untuk Darurat Bencana
Ageung pisan eta angga-
ran, mudah-mudahan 
tiasa tepat sasaran pak 
gubernur sareng pak 
dewan

Kucurkan Rp 50 Miliar 
untuk Darurat Bencana

HUMAS JABAR

BERIKAN ARAHAN: Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat memberikan data pada rakor bersama 
DPRD Jabar terkait  penanganan darurat bencana di Gedung Sate, kemarin (13/3).

 Baca Dokter... Hal 2

Ayu Azhari Sangat 
Banggakan Putrinya 

Jabar Dorong Digitalisasi 
pada Pengelolaan Informasi 

BANDUNG- Sekda Provin-
si Jawa Barat (Jabar) Setiawan 
Wangsaatmadja memimpin 
rapat koordinasi pejabat 
pengelola informasi dan 
dokumentasi perangkat da-
erah Provinsi Jabar, 11 - 12 
Maret 2020 di Hotel Aryadu-
ta Bandung.

 Dalam sambutannya Se-
tiawan mengatakan pertemu-
an ini sangat strategis karena 
untuk kembali menyatukan 
satu visi Jabar untuk menca-
paiJabar Juara Lahir Batin.

“Harus selalu ingat visi kita 
menjadikan Jabar Juara Lahir 
Batin yang berbudaya. Tuju-

annya agar mampu mening-
katkan pelayanan publik,” 
tegasnya belum lama ini.

Jabar harus menjadi prov-
insi digital yang mampu 
memeratakan pembangunan 
dan meningkatkan daya saing 
ekonomi dengan berbagai 
inovasi. 

“Saat ini memasuki industri 
4.0, jadi serba digital. Dimana 
siapa yang kreatif menjadi 
pemenang. Sehingga saya 
meminta PPID pun harus 
kreatif, mampu menciptakan 
kesan positif kepada publik,” 
tegasnya.

BANDUNG - Gubernur Jawa 
Barat, Ridwan Kamil menda-
pat persetujuan DPRD Jawa 
Barat untuk menyiapkan da-
na tak terduga (hibah) sekitar 
Rp 50 miliar untuk penanga-
nan Covid-19, kebencanaan 
dan gempa bumi.

“Biaya itu bukan hanya 
Covid-19, untuk sisanya ada 
kebencanaan lagi dan gempa 
bumi segala rupa kan, dana 
tak terduganya dari situ. Mi-
nimal Rp 50 miliar mah Insya 
Allah. Kita habiskan sesuai 

kebutuhan yang proporsional,” 
kata pria yang akrab disapa 
Kang Emil di Gedung Sate, 
Jumat (13/3).

Kang Emil juga menyatakan, 
Pemda Provinsi Jawa Barat 
segara menerapkan sistem 
proaktif tes kepada ODP (Orang 
Dalam Pemantauan) dalam 
penanganan penyebaran 
COVID-19 di Jabar.

Menurutnya, pemerintah 
pusat telah mengizinkan 
pemerintah daerah menang-
ani pasien terduga COVID-19. 

Meski begitu, pengumuman 
hasil tes ODP tetap meru-
pakan kewenangan peme-
rintah pusat.

“Kami akan melakukan 
proaktif tes, jadi dua hari lalu 
Kemenkes (Kementerian 
Kesehatan) sudah menyam-
paikan akan ada desentrali-
sasi testing. Sambil menunggu, 
kita bisa lebih dulu inisiatif 
karena kita punya alatnya 
baik di RS maupun lab di Un-
pad,” kata Kang Emil.

 Baca Kucurkan... Hal 2

JAKARTA- Ayu Azhari memberikan dukungan 
penuh kepada sang putri, Isabelle Tramp, yang kini 
menggeluti dunia desain. Anak hasil pernikahan Ayu 
dengan mantan vokalis White Lion Mike Tramp itu 
memang terbilang aktif mengikuti sejumlah kegiatan 
guna mempromosikan rancangan hasil koleksinya.

Salah satu event yang kini diikuti Isabelle Tramp 
adalah acara Indocraft ke-17 yang 

dilangsungkan di Jakarta Conven-
tion Centre (JCC) Senayan dari 
11- 15 Maret 2020. Dalam event 
ini, Isabelle memamerkan 
rancangannya yang mengusung 

konsep etnik nusantara.
Isabelle mengatakan bahwa 

dirinya menyukai desain 
baju bernuansa etnik 

karena sejak kecil 
dia suka melihat 

sang ibu 
menggunakan 
pakaian sema-
cam itu. Dia pun 
tertarik dan 

berusaha meng-
embangkannya.

ERWIN/JABAR EKSPRES

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

 Baca Jabar... Hal 2

42 Jamaah Umrah Telantar di Saudi

ILUSTRASI

SEGERA BERANGKAT: Para jamaah saat akan terbang ke Makkah 
untuk melaksanakan ibadah umrah. Kini ada puluhan jamaah tertahan.

JAKARTA- Di tengah anca-
man penularan virus korona 
di Arab Saudi, 42 jamaah um-
rah Indonesia telantar di 
Makkah. Sampai kemarin 
(12/3), mereka tidak kunjung 
memegang tiket pulang. Pa-
dahal, Saudi memberikan 
deadline hanya sampai 15 
Maret bagi seluruh jamaah 
umrah untuk pulang.

Para jamaah itu berangkat 
menggunakan travel Panglima 
Ekspres. Nur Ainiyah, salah 

seorang jamaah Panglima 
Ekspres, menjelaskan bahwa 
mereka berangkat ke Saudi 
pada 25 Februari lalu. Mere-
ka mendarat di Madinah un-
tuk ziarah ke makam Nabi 
Muhammad di Masjid Nabawi. 
Sesuai dengan kontrak, me-
reka seharusnya pulang besok 
(14/3). Namun, ternyata pihak 
travel tidak menyediakan tiket 
untuk kepulangan tanggal 14 
Maret. Jamaah saat ini sudah 
berada di Makkah.

Dia menjelaskan, pihak travel 
menyampaikan bahwa pemu-
langan mereka dimajukan 
menjadi 7 Maret. Artinya, sewa 
hotel juga sampai 7 Maret. Oto-
matis, mulai 7 Maret sampai 
kemarin, mereka membayar 
biaya hotel sendiri. Nur sudah 
melaporkan kasus tersebut ke 
KBRI di Riyadh. ’’Belum dapat 
tiket kepulangan. Masih terus 
bernegosiasi dengan pihak 
travel,’’ katanya, kemarin (13/3).

SETIAWAN WANGSAATMADJA 
Sekretaris Daerah Jabar

 Baca 42 Jamaah... Hal 2

IMAM HUSEIN/JAWA POS

SPESIALIS MATA: Dokter Virna Dwi Oktariana SpM (K) di ruang kerjanya.

Lukas Lock
PERANG dagang sudah biasa terjadi. Krisis harga 

minyak juga pernah ada. Pun wabah 
beberapa penyakit --juga sering 

muncul.
Tapi, sekarang, tiga 
bencana itu terjadi di 
waktu yang muncul.

Betapa babak belurnya 
ekonomi.

Hanya yang meny-
elamatkannya kuat yang 
akan bisa lolos senjata 
trisula itu dengan 
selamat.
Itu hukum alam biasa.
Hukum alam lainnya 
adalah: lebih banyak 
yang akan lebih susah.

16 Orang Tewas Akibat DBD

ISTIMEWA

BERIKAN FOGGING: Seorang petugas saat menyemprotkan fogging sebagai langkah antisipasi sekaligus membasmi wabah DBD.

Terjadi di Tiga Bulan 
Awal Tahun 2020

BANDUNG- Sebanyak 4.102 
kasus Demam Berdarah Den-
gue (DBD) terjadi sejak awal 
tahun Januari hingga 6 Maret 
2020 di Jawa Barat.  Tercatat, 
16 orang dinyatakan tewas, 
dengan angka kematian ter-
tinggi ada di Ciamis dengan 
jumlah 3 orang.

Kepala Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Provinsi Jawa Barat, 

Berli Hamdani menyebutkan,  
kasus DBD ini cukup tinggi. 
“Kasus DBD di Jabar saat ini 
ada 4.102 kasus, kemudian 
juga untuk kematian kemarin 
di daerah Bogor dari media 
televisi ada yang meninggal 
akibat demam berdarah. Ter-
tinggi, pertama di Ciamis ada 
3 kematian dan ditempat lain 
itu 2 dan 1 orang,” kata Berli 
saat acara Jabar Punya Infor-
masi (Japri) di Gedung Sate, 
Jumat (13/3).

SERANGAN DBD DI AWAL TAHUN

-  Kota Depok: kasus 113, kematian 1.
-  Kabupaten Bogor: kasus 443, kematian 3.
-  Kota Bogor: kasus 55, kematian 1.
-  Kota Sukabumi: kasus 22, kematian 1
-  Sukabumi: kasus 33 kematian 1

-  Kota Bandung: kasus 378, kematian 2.
-  Kota Tasikmalaya: kasus 31, kematian 1.
-  Ciamis: kasus 381 kematian 3
-  Kabupaten Cirebon: kasus 264, kematian 2

-  Kota Bekasi: kasus 52
-  Bekasi: kasus 92
-  Karawang: kasus 72
-  Purwakarta: kasus 182
-  Subang: kasus 180
-  KBB: kasus 73

-  Kota Cimahi: kasus 311
-  Cianjur: kasus 112
-  Kabupaten Bandung: kasus 218
-  Garut: kasus196
-  Kabupaten Tasikmalaya: kasus 65
-  Kota Banjar: kasus 88

-  Sumedang: kasus 240
-  Majalengka: kasus 72
-  Kuningan: kasus 102
-  Indramayu: kasus 99

Total Kasus DBD: 4.201kasus Kematian : 16 Orang

Pangandaran: kasus 10 Kota Cirebon: kasus 16

ZONA MERAH:

ZONA KUNING:

ZONA HIJAU:



Berli terus mengingatkan 
kepada masyarakat untuk 
menjaga kebersihan lingkung-
an sekitar agar terhindar da-
ri penyebaran nyamuk yang 
membawa penyakit DBD. 
Terlebih, kasus DBD ini terus 
terulang setiap tahunnya.

“Sebenarnya kita sudah 
mencoba memberikan edu-
kasi kepada masyarakat da-
ri awal-awal sekali. Sudah 
ada bahwa penyakit demam 
berdarah ini bukan penyakit 
baru, tetapi suda terjadi be-
rulang setiap tahun,” ung-
kapnya.

Menurut Berli, kasus DBD 
ini seharusnya masuk pada 

status Kejadian Luar Biasa 
(KLB) karena sudah ada kor-
ban jiwa. Akan tetapi, lanjut 
dia, tidak semua daerah di 
Jabar mengalami kasus DBD, 
sehingga tidak bisa dinya-
takan KLB.

“Jadi kalau secara definisi 
operasional kalau ada ke-
matian satu saja itu sudah 
KLB, tapi sekali lagi kondisi 
KLB-nya deman berdarah 
itu sendiri karena tidak ter-
jadi di semua kabupaten/
kota. Itu tidak bisa dinyata-
kan seperti itu,” jelasnya.

Terkait penetapan status 
zona merah bagi daerah yang 
memiliki kasus DBD terpa-
rah, Berli menjelaskan, di 
antaranya ada dua perhi-
tungan. Pertama, ada kasus 

kematian, dan kedua ka-
susnya terjadi dua kali lipat 
dari tahun sebelumnya.

“Untuk menetapkan da-
erah itu menjadi zona me-
rah itu pertama ada kema-
tian. Yang kedua di periode 
yang sama kasusnya men-
jadi dua kali lipat. Kalau 
kuning tidak ada kematian 
dan tidak sampai dua kali 
lipat kasusnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Pu-
sat Studi Statistik Sekolah 
Tinggi Ilmu Kesehatan (Sti-
kes) Bandung, Agus Riyanto 
mengatakan, nyamuk DBD 
akan berkembang biak lebih 
cepat di suhu 27 derajat cel-
cius ke atas, artinya di dae-
rah yang cuacanya panas 
sehingga penetasan telur 

nyamuk, kecepatan berkem-
bang biak, dan dari daya 
terbang akan lebit cepat.

“Dulu Kota Bandung ini 
memiliki suhu yang dingin 
dan lembab, namun memang 
perkembangan cuaca saat 
ini Bandung suhunya men-
jadi lebih panas. Namun 
tidak menutup kemungkinan, 
memang nyamuk juga bisa 
mengigit pada suhu yang 
lembab,” ujarnya.

Berli menyebutkan, poten-
si nyamuk demam berdarah 
paling aktif mencari mangsa 
sekitar dua jam setelah ma-
tahari terbit, dan beberapa 
jam sebelum matahari ter-
benam.

“Memang potensi besarnya 
pada pagi hari sekitar jam 7 
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Virna mulai merancang pro-
totipe implan glaukoma pada 
2011. Butuh waktu pembua-
tan tiga tahun. Dia mengukur 
jarak otot mata rata-rata orang 
Indonesia, merancang desain, 
dan lainnya. Pada Februari 
2015 prototipe implan mata 
yang sudah jadi mulai diuji 
coba pada 12 kelinci. Tuju-
annya ialah mengetahui re-
aksi peradangan akut dan 
kronisnya.

Implan Virna menggunakan 
bahan polymethyl methacry-
late (PMMA). Material itu 
sering digunakan untuk len-
sa tanam pe-nanganan kata-
rak dan operasi tengkorak. 
Tetapi, karena belum ada 
implan glaukoma dengan 
PMMA, inovasi Virna harus 
melalui serangkaian uji coba.

Memasuki pertengahan 2015, 
Virna menyelesaikan laporan 
pengujian terhadap kelinci. 
Hasilnya telah disetujui dan 
dinyatakan aman. ”Kemudi-
an disarankan operasi pada 
dua mata (manusia),” jelasnya. 
Saat itu dipilih dua pasien 

glaukoma yang sudah tidak 
bisa melihat. Virna menanam-
kan implan buatannya. Proses 
berjalan lancar dengan hasil 
memuaskan. Pasien bisa me-
lihat kembali.

Setelah itu Virna melakukan 
operasi untuk 13 orang. 
Seluruhnya berjalan baik. 
Virna menjelaskan, implan 
glaukoma bertujuan mem-
buat aliran karena di dalam 
bola mata ada produksi cairan. 
Cairan tersebut berguna un-
tuk nutrisi jaringan mata dan 
dikenal sebagai aqueous.

Pada pasien glaukoma, cairan 
itu tidak bisa dikeluarkan atau 
diekskresi. Lama-lama tekanan 
di dalam bola mata menjadi 
tinggi karena aqueous terus 
diproduksi tanpa ada proses 
pengeluaran. ”Glaukoma ini 
penyakit genetik. Tapi juga bi-
sa karena komplikasi atau fak-
tor trauma,” tuturnya. Trauma 
itu misalnya karena mengalami 
kecelakaan.

Virna menjelaskan, izin edar 
produknya keluar Mei tahun 
lalu. Untuk bisa mendapatkan 
izin edar, produk harus diuji 
pada seratus pasien. ”Hak 
paten baru keluar Desember 

2019. Didaftarkan oleh UI 
pada 2016. Saya sebagai in-
ventornya,” jelas dia.

Keunggulannya antara lain 
datang dari aspek harga. Yang 
impor harganya USD 500 atau 
sekitar Rp 6,8 juta. Sementa-
ra produk Virna dijual hanya 
sekitar Rp 2 juta. Lama ope-
rasi implan sekitar 35 menit 
sampai 1 jam.

Salah seorang pasien implan 
glaukoma Virna adalah Agus 
Eriyanto. Pria 46 tahun terse-
but menjalani implan pada 
mata kanan. ”Saya operasi 
sekitar dua tahun lalu,” kata 
warga Jakarta itu.

Agus menceritakan, semu-
la matanya mengalami kata-
rak. Dia sakit kepala sebelah 
seperti migrain. Kemudian 
pandangannya mulai buram. 
Agus diminta operasi katarak 
dan ditangani Virna pada 2015.

Operasi selesai, penglihat-
annya pun lebih terang. 
Namun, beberapa waktu kemu-
dian matanya buram lagi. 
Disertai sakit kepala yang 
kian menjadi-jadi. ”Terasa ada 
serr, serr di kepala. Setiap 
kali terasa serr, serr, disertai 
sakit luar biasa,” ungkapnya.

Agus mengira mengalami 
radang otak. Setelah dilakukan 
pemeriksaan pada otaknya, 
tidak ada gangguan. Peme-
riksaan lanjutan memperli-
hatkan Agus kembali menga-
lami gangguan mata. Dipu-
tuskan, Agus harus menjala-
ni implan. Dia mengaku 
pasrah dan mengikuti segala 
saran dokter. ”Alhamdulillah, 
sampai sekarang tidak ada 
keluhan,” ujarnya.

Seluruh biaya operasi yang 
dijalani Agus ditanggung BPJS 
Kesehatan. Di awal pascaope-
rasi, dia wajib kontrol seminggu 
sekali. Obat yang digunakan 
sangat beragam. Mulai tetes 
mata sampai yang diminum. 
Kini matanya sudah bisa me-
lihat dengan baik. Dia diha-
ruskan kontrol tiga bulan 
sekali. ”Sangat bersyukur,” 
kata Agus.

Atas temuannya itu, Virna 
mendapat apresiasi. Dari 4,1 
juta pegawai negeri sipil (PNS) 
di Indonesia, Kementerian 
PAN-RB menetapkan sembilan 
orang yang dinilai inspiratif, 
teladan, dan calon pemimpin 
masa depan (future leader). 
Salah satunya adalah Virna. (*)

Kang Emil mengatakan, proak-
tif tes dapat membantu me-
mastikan perluasan jangkauan 
orang dengan status ODP. Se-
belumnya, proaktif tes dilaku-
kan pemerintah pusat terhadap 
orang dengan status PDP (Pa-
sien Dalam Pengawasan).

“Jadi definisi dipantau itu 
adalah orang yang tidak di ke 
rumah sakit tapi punya histori 
berdekatan dengan yang PDP. 
Jadi semua yang dicurigai ber-
hubungan dengan yang PDP 
akan dites sesuai izin dari pe-
merintah pusat,” katanya.

Selain itu, Kang Emil me-
nambahkan bahwa proaktif 

tes yang dilakukan Pemda 
Provinsi Jabar menargetkan 
orang dengan status ODP. 
Proaktif tes sendiri, kata dia, 
merupakan langkah antisi-
patif yang diambil Pemda 
Provinsi Jabar.

“Proaktif tes ini membantu 
untuk memastikan memper-
luas jangkauan yang terpantau 
kan ada ODP. Yang  sekarang 
dites oleh pusat kan adalah PDP. 
Jadi proaktif tes ini langkah 
antisipatifnya,” ucapnya.

Hingga tanggal 12 Maret 2020, 
total ODP di Jawa Barat men-
capai 653 orang. Sebanyak 
257 orang di antaranya telah 
selesai dipantau. Sementara 
total PDP di Jabar mencapai 
63 orang dan 36 orang di an-

taranya telah selesai diawasi.
Hal senada diungkapkan 

Wakil Ketua DPRD Provinsi 
Jabar, Achmad Ru’yat. Me-
nurutnya, penanganan terse-
but tentu memerlukan ang-
garan, dan pihaknya telah 
menyampaikan kepada gu-
bernur bahwa Badan Pen-
anggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Jabar mendukung 
alokasi anggaran dengan 
memperhatikan mekanisme 
dan ketentuan yang berlaku.

“Gubernur telah menyam-
paikan secara resmi terkait 
kebutuhan dan kita ingin 
menunggu juga kira-kita un-
tuk langkah-langkah pence-
gahan terhadap pandemi 
corona virus (Covid-19) krisis 

ini sampai sejauh mana untuk 
di jabar ini,” kata Ru’yat.

Prinsipnya, kata dia, pihaknya 
mengimbau agar seluruh 
masyarakat khususnya di Ja-
bar untuk memperkuat keke-
balan tubuh. Karena, menurut-
nya, sifat virus itu dengan 
kekebalan tubuh yang prima 
mudah-mudahan dapat dihin-
dari dan tentu stresing.

“Langkah-langkah terhadap 
upaya-upaya bila mana ada 
indikasi harus dilakukan di 
identifikasi dan dilakukan 
langkah-langkah sebagaima-
na pemerintah pusat mem-
berikan kebijakan-kebijakan 
atas pencegahan penanganan 
persoalan corona,” pung-
kasnya. (mg1/drx)

Menurut pengakuan Nur, 
pihak travel meminta uang 
Rp 180 juta untuk biaya tiket 
kepulangan 14 Maret. Nur 
menyatakan bahwa jamaah 
kompak tidak mau membay-
ar biaya tambahan tersebut. 
Sebab, mereka berpegang 
pada kontrak layanan jamaah 
umrah selama 20 hari. Den-
gan begitu, biaya tiket kepu-
langan menjadi tanggung 
jawab travel.

Saat dikonfirmasi, Direktur 
Panglima Ekspres Muhibbin 
Billah menceritakan krono-
logi versi mereka. ’’Sebanyak 
42 jamaah itu sudah punya 
tiket pulang, tapi hangus,’’ 
ujarnya tadi malam.

Muhibbin memaparkan, 
jamaah berangkat pada 25 
Februari. Kemudian, pada 29 
Februari, maskapai pener-
bangan AirAsia berkirim e-mail 
menawarkan dua pilihan. 
Yakni, kepulangan dimajukan 
menjadi 7 Maret atau refund 
biaya tiket untuk penerbang-

an Jeddah–Kuala Lumpur. 
Dia sudah mengomunika-

sikan pemberitahuan dari 
AirAsia tersebut kepada rom-
bongan jamaah. Namun, tidak 
ada keputusan dari jamaah. 
Mereka bersikukuh tetap be-
rumrah sesuai dengan kontrak, 
yaitu 20 hari.

Muhibbin lantas tidak ingin 
tiket jamaah hangus. Akhirnya, 
dia putuskan memilih opsi 
memajukan jadwal kepulang-
an pada 7 Maret. Tiket kepu-
langan untuk penerbangan 7 
Maret sudah dikirimkan kepa-

da jamaah pada 1 Maret. Namun, 
lagi-lagi jamaah tidak mau 
pulang. Mereka tetap ingin 
berada di Makkah. Sampai 
akhirnya, lewat dari 7 Maret, 
tiket kepulangan hangus.

Dia mengaku sudah meng-
embalikan sebagian biaya 
umrah kepada jamaah kare-
na masa tinggalnya diperpen-
dek dari 20 hari menjadi 14 
hari. Di antara total biaya 
umrah Rp 22 juta per orang, 
uang Rp 2,5 juta dikembalikan 
kepada jamaah. Uang tersebut 
sudah ditransfer. (jpc/drx)

“Saya bikin baju etnik tapi 
desainnya menarik. Saya suka 
lihat Mama pakai kain dari 
kecil, makanya saya jadi suka,” 
ucap Isabelle saat ditemui di 
JCC Senayan, Jakarta.

Ayu Azhari di tempat yang 
sama mengatakan, dirinya 

sebagai orang tua hanya be-
rusaha memfasilitasi dan 
memberikan dukungan atas 
keinginan sang putri untuk 
menjadi seorang desainer. Ayu 
mengatakan, Isabelle masih 
harus terus belajar lagi untuk 
bisa menjadi seorang desainer 
profesional.

“Saya sebagai orang tua me-
nyemangati anak biar terus 

berkarya, berkreasi. Walaupun 
ada bisnisnya, tapi saya sa-
rankan untuk terus belajar 
sebagai generasi muda,” kata 
Ayu Azhari.

Event yang diikuti Isabelle 
Tramp ternyata bukan hanya 
di dalam negeri. Menurut 
penuturannya, dia sempat 
ikut acara di Swedia untuk 
memperkenalkan koleksi 

hasil rancangannya. Isabel-
le bersyukur setiap event 
yang diikutinya tersebut 
bisa menjadi bahan pembe-
lajaran berharga.

“Tahun lalu kan sudah per-
nah ikut. Tapi, sempat gugup 
waktu di Swedia. Tapi sekarang 
sudah beberapa kali jadi mu-
lai terbiasa,” ujar Isabelle 
Tramp. (jpc/drx)

Kembalikan Penglihatan Pasien Satu Jam

Penanganan Covid-19 Jadi Fokus Utama

Deadline Diberikan Hingga 15 Maret 

Pilih Serius Geluti Dunia Desain

 16 ORANG
Sambungan dari hal 1

Di Jabar Tembus 4.102 Kasus
sampai jam 10 siang. Semen-
tara sore sekitar jam 3 sam-
pai jam 5, memang wak-
tu-waktu tersebut adalah 
potensi besar nyamuk men-
cari mangsanya,” sebutnya.

Dengan itu, Agus melihat 
memang masyarakat itu bia-
sanya beraktivitas di pagi dan 
di sore hari. “Banyak anak-anak 
yang masih terkena DBD, 
mungkin itu mereka terjang-
kitnya tidak hanya di rumah, 

bisa saja di sekolahan,” je-
lasnya.

Agus menyarankan masya-
rakat untuk melakukan ger-
akan Pemberantasan Sarang 
Nyamuk (PSN) secara seren-
tak. “Sebuah gerakan PSN 
bisa dilakukan dengan melaku-
kan 3M Plus,” terangnya.

Mulai dari menguras/mem-
bersihkan tempat yang sering 
dijadikan tempat penampung-
an air seperti bak mandi, em-

ber air, tempat penampungan 
air minum, penampung 

air lemari es dan lain-lain.
Kedua, menutup rapat tem-

pat-tempat penampungan air 
seperti drum, kendi, toren air, 
dan lain sebagainya. Ketiga 
memanfaatkan kembali atau 
mendaur ulang barang bekas 
yang memiliki potensi untuk 
jadi tempat perkembangbia-
kan nyamuk yang menularkan 
demam berdarah. (mg1/drx)

 DOKTER
Sambungan dari hal 1

 KUCURKAN
Sambungan dari hal 1

 42 JAMAAH
Sambungan dari hal 1

 AYU
Sambungan dari hal 1

Pemimpin-pemimpin hebat 
akan lahir dari tantangan su-
lit seperti itu. Ini juga ujian 
baru untuk presiden seperti 
Donald Trump --yang mene-
rima flu lebih berbahaya da-
ri virus Corona.

WHO - organisasi kesehatan 
sedunia-- sudah mengumum-
kan virus wabah Corona se-
bagai pandemik.

Kemarin.
Penting: sudah menjadi 

tantangan bagi seluruh dunia. 
Sudah lebih dari 100 negara 
yang tertular virus itu. Bukan 
lagi endemik --yang hanya 
disetujui satu atau beberapa 
negara saja.

Tapi Uni Emirat Arab (UEA) 
akan mengumumkan juga 
akan ikut membanjiri pasar 
minyak dunia.

Kemarin.
Berhasil: perang minyak 

mentah bukan lagi drama 
satu babak. UEA adalah ne-
gara terbesar ketiga di bidang 
produksi minyak. Mulai April 
nanti produksinya akan di-
naikkan 1 juta barel / hari 
--menjadi 5 juta barel / hari.

Dunia akan mendapat tam-
bahan pasokan minyak 4 
juta barel / hari. Itu karena 
Arab Saudi - produk terbesar 
dunia - meningkatkan pro-
duksi minyaknya dari 9,7 
juta barel / hari ke 12,3 juta 
barel / hari.

Rusia juga sudah mengu-
mumkan kenaikan setengah 
juta barel / hari. Tinggal Irak 
- produsen terbesar dunia - 
yang belum menentukan sikap.

Mungkin hari ini.
Kombinasi pandemik, mi-

nyak banjir, dan perang dagang 
adalah wajah dunia baru ta-
hun 2020.

Presiden Trump sendiri ak-
hirnya mengambil langkah 
drastis: mengeluarkan pesawat 
Eropa masuk Amerika. Ber-
henti dari Inggris.

Warga negara Amerika sen-
diri (termasuk pemegang 
green card dan keluarga me-
reka) boleh pulang dari Er-
opa. Tapi akan diatur secara 
ketat: hanya boleh mendarat 
di bandara tertentu. Di si-
tulah mereka akan berpar-
tisipasi secara khusus. Terkait 
dikarantina.

Italia bahkan sudah men-
jadi ibarat Tiongkok –dua 
bulan yang lalu. Awalnya 
hanya Italia bagian utara 
yang terkunci . Tapi sejak 
Rabu, kemarin berubah men-
jadi seluruh Italia.

Tidak ada kesaksian orang 

Indonesia di Italia yang lebih 
dramatik dari apa yang di-
tulis Romo Lukas Nurak - 
sudah diterbitkan luas di 
media sosial.

Romo Nurak dulunya men-
jadi pendeta di Pulau Nunu-
kan, Kaltara. Sejak beberapa 
waktu yang lalu dia telah 
menyetujui di Roma, Italia.

Semula saya ragu apakah 
betul itu tulisan Romo Nurak. 
Maka saya minta tolong se-
orang teman Katolik di Jog-
ja. Teman saya itu pun meng-
hubungi Romo Benny Suse-
tyo Pr. ”Menurut Romo 
Benny itu betul, itu tulisan 
Romo Nurak,” balas teman 
saya itu.

Tidak sampai 10 menit 
kemudian Romo Benny sen-
diri yang mengirim WA ke 
saya. Kirim pesan teks Paus 
Fransiskus untuk wabah se-
karang ini.

Begitu mengharukan tulisan 
Romo Nurak dari Italia itu.

”Mohon .... doa untuk kami. 
Italia sedih, Italia berkabung 
.... Semua kota sepi, seperti 
kota mati tak berpenghuni 
..., ”tulis dia

“Virus Corona telah mem-
porakporandakan perasaan 
kami, melumpuhkan semua 
kegiatan iman kami, pera-
daban manusia, perziarahan 
batin umat Tuhan dan se-
muanya serta segala sesua-
tu ........”

”Orang mati tidak bisa me-
menangkan undian, permi-
nyakan orang sakit tak bisa 
diamalkan, misa dan peray-
aan sakramen sakramentalia 
suci lainnya ditiadakan ......”

”Mulai diumumkan oleh 
pihak yang diundang untuk 
tidak menghadiri kegiatan 
publik, lalu mulai saat ini, 
misa untuk umat ditiadakan 
..... Air suci tidak disediakan 
lagi di pintu-pintu suci-Mu 
..... Entah sampai kapan akan 
normal kembali ..... Semua 
diam ... Semua bisu ...... Ha-
nya DOA dan HARAPAN, 
mohon PERTOLONGAN 
dari   TUHAN".

Apa yang diceritakan Pas-
tor Nurak itu seirama den-
gan video-video yang diba-
ca dari Italia.

Salah satunya seperti yang 
disiarkan stasiun TV Aljaze-
era. Sangat mengharukan.

Luca Franzese seorang se-
niman ternama di Kota Na-
poli begitu bingungnya. 
Adiknya, perempuan, me-
ninggal dunia. Mayatnyi 
meninggal. Positif Corona.

Luca pun harus dikaranti-
na. Sekeluarga. Dianggap 
sudah berhubungan dengan 

penderita virus Corona.
”Di depan saya ini mayat 

adik saya. Haruskah saya 
apakan? “ keluhnya suka 
frustrasi.

Terima kasih pemerintah 
sudah tidak bisa menyedia-
kan jalan keluar: harus dia-
pakan mayat itu. Akhirnya 
pemerintah mengambil alih 
hanya di rumah kematian.

”Tapi rumah kematian tidak 
mau menerima mayat adik 
saya. Katanya, tidak ada fa-
silitas untuk kasus seperti 
adikku ini, ”ujar Luca.

Di Italia yang menderita 
virus Corona memang sudah 
sekitar 10.000 orang - 1000 
orang meninggal dunia.

Padahal, di Tiongkok sudah 
sangat reda. Upacara-pen-
utupan rumah sakit darurat 
- karena tidak ada lagi pasien 
baru - terus terjadi setiap 
hari.

Kabar baik yang sangat 
baik itu juga datang dari 
provinsi terparah: Hubei 
--pusat lahirnya virus Coro-
na. Rabu kemarin penderita 
baru di provinsi ini ”tinggal” 
8 orang. Jangan-jangan ha-
ri ini sudah bisa 0. Atau be-
sok. Atau lusa.

Dari 67.000 penderita di 
Hubei, yang sudah pulih 
52.000 orang.

Di Provinsi Zhejiang --yang 
beribukota di Hangzhou, pu-
satnya Alibaba itu-- dari 1.215 
penderita yang sudah pulih 
1.209. Berarti tinggal enam 
orang yang belum pulih.

Di Provinsi Jiangxi --tempat 
saya belajar bahasa Manda-
rin dulu-- dari 935 penderi-
ta, yang sudah sembuh 934. 
Tinggal satu orang yang 
masih bisa mengerti.

Demikian juga di Provinsi 
Fujian - Mayoritas Tionghoa 
Indonesia punya leluhur di 
provinsi ini-- dari 296 pen-
derita virus Corona yang 
sudah sembuh 295. Kurang 
satu orang lagi.

Karena itulah terbaru di 
Tiongkok. Tapi sukses se-
perti itu harus melewati 
kesulitan luar biasa jutaan 
orang. Mereka harus mengun-
ci --seperti yang sekarang 
dilakukan di Italia.

Lebih dua bulan orang Ti-
ongkok harus dipenjara di 
rumah masing-masing.

Italia pun mengikuti cara 
Tiongkok itu.

Hancurnya ekonomi belum 
penting dibicarakan. Peny-
elamatan nyawa manusia   
yang harus diutamakan. 
Untuk apa ekonomi baik 
jika semua orang meninggal 
dunia. (Dahlan Iskan)

Ia menegaskan semua ASN 
harus mampu menyampikan 
hal positif dari program pe-
merintah Jabar dan semua 
kegiatannya kepada masy-
arakat secara luas. 

Sementara, Sekda juga me-
negaskan bahwa integritas 
adalah kunci mewujudkan 
pelayanan publik berkuali-
tas. Setiawan pun meminta 
seluruh Aparatur Sipil Ne-
gara (ASN) di Pemerintah 
Provinsi Jabar mulai dari 
pejabat struktural sampai 
pelaksana mengedepankan 
integritas.

“Kita ini dituntut harus 
berintegritas karena integri-
tas ini bagian role model yang 

perlu diterapkan dari atasan 
sampai dengan pelaksana,” 
kata Setiawan.

“Muara dari birokrasi me-
mang untuk melayani, dan 
syarat untuk melayani ke-
pada publik adalah dengan 
sepenuh hati. Saya percaya 
bahwa ASN Jabar semua akan 
memulai pekerjaan dengan 
ikhlas,” katanya.

Menurut Setiawan, ada 5 
indikator birokrasi yang mes-
ti diperhatikan ASN, yakni 
percepatan pelayanan, efi-
siensi pelayanan, akurasi 
pelayanan, fleksibilitas ker-
ja, dan dampak sosial.

Guna merealisasikan indi-
kator tersebut, Setiawan 
menginstruksikan kepada 
semua ASN di lingkungan 

Pemda Provinsi Jabar untuk 
bersinergi, kompak, dan 
menjaga harmoni.

“Para pejabat di lingkung-
an OPD dan sekretariat, 
mohon segera bisa secara 
berjenjang untuk melakukan 
dialog kinerja. Agar tahu 
bahwa apa tiga bulan ke de-
pan target yang akan dicapai,” 
katanya.

“Ini semua akan kita ha-
rapkan berakhir dengan 
naiknya Indeks Reformasi 
Birokrasi Jabar. Dan akhir-
nya yang selalu didengung-
kan Pak Gubernur, Jabar 
Juara setidaknya di ling-
kungan ASN bisa tercapai. 
Mudah-mudahan sinergi, 
kerja kompak,” tuturnya. 
(mg1/drx)

Babak Belur Ekonomi di Awal 2020

Agar Visi Juara Lahir Batin Tercapai
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Diduga Sebarkan 
Polusi Udara

SUBANG-Bau kotoran 
sapi yang diduga dihasil-
kan dari polusi udara salah 
satu pabrik dikeluhkan 
masyarakat di Desa Ka-
liangsana Kecamatan Ka-
lijati. Tidak tinggal diam, 
Pemcam Kalijati bersama 
Pemdes Kaliangsana lang-
sung menindak lanjuti kelu-
han masyarakat tersebut.

Sekmat Pemcam Kalijati, 
Dadi Iskandar mengata-
kan bahwa pihaknya akan 
berkomunikasi dengan pe-
rusahaan dimaksud untuk 
meminimalisir bau kotoran 
yang diduga dihasilkan dari 
perusahaan tersebut.

“Beberapa waktu lalu, 
kami sudah mendapatkan 
informasi soal ini. Kami 
a ka n  m e ma ng g i l  p i ha k 
perusahaan tersebut, agar 
bisa memberikan obat anti 
bau,” jelas Sekmat kalijati 
kepada Pasundan Ekspres, 
Jum’at (13/3).

Secara terpisah, Kepala 
Desa Kaliangsana, Usnari 
mengaku sudah meng-
gubungi pihak perusahaan 
terkait keluhan warga terse-

but. Namun sampai saat ini, 
belum ada jawaban atau 
realisasinya terhadap bau 
kotoran sapi tersebut.

“Kami sudah berusaha 
menghubungi pihak peru-
sahaan, agar memberikan 
insektisida penghilang bau, 
namun sampai  saat  ini 
belum ada jawaban,” kata 
Usnari.

Dia menjelaskna bau ko-
toran sapi itu dirasakan 
warga, terutama mereka 
yang tinggal di lokasi yang 
tidak jauh dari keberadaan 
pabrik tersebut.

Salah seorang warga Luki-
ta Harjana mengatakan 
bau kotoran sapi itu ter-
jadi pada setiap sore dan 
pagi dalam beebrapa bulan 
terakhir ini.

“Sebagai warga masyarakat 
Kaliangsana, saya menge-
luhkan bau nya yang setiap 
pagi dan sore, apalagi saat 
hujan turun sangat meny-
engat sekali,” jelasnya.

Lukita berharap pihak 
Pemerintah baik mulai dari 
Desa atau Kecamatan bisa 
menindak lanjuti adanya 
bau kotoran sapi tersebut.

“Saya  b e rha rap  p i ha k 
Pemdes Kaliangsana atau 
Pemcam Kalijati, bisa men-

PT Bina Mentari Akan Ditindak Tegas

indak tegas perusahaan 
tersebut, agar tidak ada lagi 
bau kotoran sapi. Apalagi 

kalau di saat sarapan pagi 
atau makan sore, pastinya 
tercium bau kotoran sapi 

tersebut,” pungkas Lukita.
Hingga berita ini terbit, 

pihak perusahaan pengge-

mukan sapi yang diketahui 
PT Bina Mentari Tunggal di 
wilayah Pemdes Kaliang-

sana itu belum memberi-
kan keterangan apapun.
(idr/sep)

INDRAWAN SETIADI/PASUNDAN EKSPRES

KOORDINASI: Sekmat Pemcam Kalijati Dadi Iskandar dan Kades Kaliangsana Usnari berkoordinasi cari solusi peroalan polusi udara.

S U B A N G - P e m e r i n t a h 
Daerah Kabupaten Subang 
mendapat Corporate So-
cial Responsibility (CSR) 
berupa perahu karet dari PT. 
Dahana. Penyerahan laku-
kan langsung oleh Direktur 
Utama (Dirut) PT. Dahana, 
Budi Antono kepada Bupati 
Subang, H. Ruhimat di depan 
Rumah Dinas Bupati Subang, 
Jum’at (13/3).

Bupati Subang, Ruhimat 
mengatakan atas nama Pe-
merintah ucapkan berterima 
kasih atas bantuan perahu 
karet yang akan digunakan 
khususnya untuk komunitas 
Arum Jeram. Namun perahu 
karét ini juga bisa digunakan 
untuk bantuan dalam ben-
cana banjir. “Karena kami 
harus akui bahwa di Subang 

Pemda Subang Terima Bantuan Perahu Karet
belum mampu mengatasi se-
cara permanen bencana ban-
jir,” ujar Bupati Subang yang 
biasa disapa Kang Jimat.

Direktur Utama PT. Da-
hana, Budi Antono menga-
takan CSR berupa perahu 
karet diberikan untuk mem-
bantu atlit Arum jeram di 
Subang dalam menghadapi 
Pekan Olahraga Provinsi 
(Porprov) tahun 2022. Se-
lain itu, untuk sarana pe-
nyelematan saat terjadi 

banjir. “Bantuan CSR ini 
tak lain untuk kepentingan 
masyarakat,” katanya.

Ketua KONI Kabupaten 
Su b a ng,  A s e p  Ro h ma n 
Dimyati mengatakan dengan 
adanya bantuan dari

PT. Dahana bantuannya 
sangat dirasakan manfaat-
nya. “Ini merupakan support 
yang luar biasa untuk mem-
bangun prestasi atlit arum 
jeram pada Porprov Jawa 
Barat 2022 mendatang. “Kita 

harapkan dalam mencip-
takan atlit yang berprestasi 
dalam Porprov Jawa Barat,” 
kata Asep.

Penyerahan turut dihadiri 
oleh Wakil Bupati Subang 
Kang Akur, Sekretaris Daerah 
(Sekda) Kabupaten Subang, 
Kang H. Amin, Kepala Dinas 
Pariwisata, Pemuda dan 
Olahraga (Parpora) Kabu-
paten Subang, Asep Setia 
Permana dan Humas Da-
hana.(rls/sep)

SUBANG-Kementerian 
Perhubungan berencana 
menambah lahan untuk 
access road menuju pelabu-
han Patimban. Hal ini se-
suai dengan kebutuhan 
Kementerian PUPR dalam 
membangun access road.

PPK Pengadaan Tanah 
Kemenhub Ngatiyo S.IP 
menuturkan, penambahan 
bidang tanah akan dilaku-
kan di sebelah selatan jalur 
Pantura. Tempatnya berada 
di antara Desa Pusakajaya 
dan Desa Kotasari.

“Betul ada penlok baru 
dengan penambahan bi-
dang tanah ya untuk kebu-
tuhan access road, diperle-
bar lagi,” ucapnya di Aula 
Kecamatan Pusakanagara, 
kemarin (14/3).

Ia menyebut total ada 13 
orang dengan 13 bidang 
yang dibutuhkan kaitanya 
dengan penambahan area 
bidang tanah. Semuanya 
kata, Tiyo berada di sebelah 
selatan Jalur Pantura Pusa-

kanagara.
“Ada bidang tanah yang 

sebagian masuk ke wilayah 
Desa Pusakajaya sebagian 
lagi ada yang di desa Ko-
tasari,” imbuhnya.

Proses pengadaan tanah 
tersebut akan kembali di-
lakukan mulai dari awal 
yakni pengukuran hingga 
musyawarah bentuk gan-
ti kerugian. “Ia dari awal 
lagi, pengukuran oleh BPN, 
nanti dinilai Tim appraisal 
sampai ke musyawarah,” 
jelasnya.

Sementara i tu,  Camat 
Pusakajaya Vino Subriadi 
menyebut, secara prinsip 
pemerintahan kecamatan 
Pusakajaya dan pemer-
intahan desa Pusakajaya 
mendukung. Apalagi menu-
rutnya, program pelaksa-
naan ini dilakukan untuk 
mendukung proyek strat-
egis nasional Pelabuhan 
Patimban.

“Prinsipnya kami mendu-
kung, hanya yang jelas set-

iap setiap prosesnya harus 
dilakukan sesuai dengan 
prosedur dan aturan, ter-
masuk misalnya jika tanah 
yang belum bebas jangan 
dulu di garap,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga ber-
pesan pada pengembang 
untuk memperhatikan sa-
luran irigasi atau sungai. 
Sebab berkaca dari banjir 
kemaren karena saluran 
yang sempit dan dangkal 
akhirnya rumah-rumah di 
sekitar terdampak banjir.

“Maksudnya kalau ada sa-
luran irigasi atau untuk per-
sawahan itu mohon diperha-
tikan, supaya untuk lalu lintas 
air dan tidak menyebabkan 
banjir,” tutupnya.

Sosialisasi penlok terbaru 
ini dihadiri oleh Muspika 
Kecamatan Pusakanagara 
dan Pusakajaya, BPN Kab. 
Subang, Kepala Desa Pu-
sakajaya dan Kotasari, juga 
warga yang akan terkena 
dampak pembebasan la-
han.(ygi/sep)

Lahan Acces Road Patimban Ditambah

YOGI MIFTAHUL FAHMI PASUNDAN EKSPRES

SOSIALISASI: Kemenhub sosialisasikan penlok untuk pembebasan lahan terbaru akses jalan pelabuhan Patimban.

FOTO HUMAS SETDA SUBANG

SERAHKAN: Dirut PT. Dahana, Budi Antono menyerahkan perahu karet kepada Bupati Subang Ruhimat di Rumah Dinas Bupati Subang, Jum’at (13/3).
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MAN 2 SUMEDANG
Menerima Peserta Didik Baru Lulusan 

SMP dan MTS Tahun Ajaran 2020-2021

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

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

Dengan Pilihan Peminatan :

Kolaborasi dengan 
Patriot Desa Jabar

DARMARAJA - Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat, Institut 
Teknologi Bandung (LPPM-
ITB) berkolaborasi dengan 
Patriot Desa Jawa Barat, 
melaksanakan program peng-
abdian pada masyarakat. 
Salahsatunya, dengan mem-
berikan pelatihan pembua-
tan mocaf (modified cas-
sava flour) atau tepung 
hasil modifikasi berbahan 
dasar singkong di Desa Suka-
ratu Kecamatan Darmaraja.

Target sasaran pelatihan ini, 
di antaranya unit usaha mo-
caf BUMdes Raharja Desa 
Sukaratu, perangkat desa dan 
ibu-ibu PKK. ”Diseminasi 
teknologi pembuatan mocaf 
ini sebagai upaya mening-
katkan pendapatan petani 
di Kabupaten Sumedang, 
khususnya di Desa Suka-
ratu,” ujar Patriot Desa yang 
bertugas di Desa Sukaratu, 
Rusydan Ubaidi Hamdani, 
baru-baru ini.

Pelatihan pembuatan mo-
caf, kata Rusydan, menda-
tangkan instruktur yang 
ahli di bidangnya, yakni Dr 
Mia Rosmiati Ir. MP. dan Dr. 

Sukaratu Serius Kembangkan Mocaf

Rijanti Rahaju Maulani, Ir. 
Msi. Pada kesempatan pe-

latihan itu, para peserta di-
bimbing membuat mocaf 

mulai dari pemilihan baku 
hingga proses akhir.

Adapun proses atau taha-
pan pembuatan mocaf, 

antara lain proses pengu-
pasan, di mana singkong 

dibersihkan dari tanah ke-
mudian dikupas kulitnya. 
Proses kedua adalah pen-
cucian, singkong yang 
sudah dikupas dicuci 
benar-benar bersih dari 
kotoran tanah.

“Proses ketiga adalah peng-
ecilan ukuran, singkong 
diiris tipis dengan keteba-
lan satu atau dua milimeter 
seperti irisan keripik. Se-
telah itu, proses keempat, 
melakukan fermentasi, di 
mana irisan singkong di-
rendam dalam air yang 
mengandung khamir/ragi/
permifan sebanyak 3-5 
gram/liter selama 12-24 
jam,” jelasnya.

Kemudian langkah berikut-
nya, kata dia, proses peng-
eringan, irisan singkong 
hasil fermentasi ditiriskan 
kemudian dikeringkan sam-
pai kadar air maksimal 12%. 
Hasil proses ini disebut 
sawut. Dan proses terakhir, 
sawut kering tersebut digi-
ling pada penggilingan 
tepung dan diayak pada 
kisaran 80-100 mesh. ”Me-
skipun dilaksanakan satu 
hari, mudah-mudahan pe-
latihan ini bisa jadi peluang 
usaha bagi petani dan 
pengelolal BUMdes Ra-
harja,” ujarnya. (eri)

HERI PURNAMA/SUMEKS

PELatIhan: Pelatihan pembuatan mocaf atau tepung hasil modifikasi berbahan dasar singkong di Desa sukaratu Kecamatan Darmaraja, baru-baru ini.

JATINANGOR - Guna me-
maksimalkan deteksi dini, 
cegah dini, temu cepat dan 
lapor cepat, Koramil 1005/
Jatinangor, menggelar Ra-
kor Pembinaan Peta Jarak 
Jaring Teritorial Koramil 
1005/Jatinangor Triwulan 
I TA.2020, di Aula Desa 
Hegarmanah Kecamatan 
Jatinangor, baru-baru ini.

Danramil Jatinangor, Kapten 
Lilo Wijaksono mengatakan 
rakor ini bertema ‘Mengop-
timalkan Deteksi Dini, Cegah 
Dini, Temu Cepat dan Lapor 
Cepat Bagi Aparat Komando 
Kewilayahan (Apkowil). 

”Ada sekitar puluhan element 
masyarakat sebagai perwa-
kilan dari tiap desanya untuk 
bisa berkoordinasi dengan 
Babinsa setempat. Juga hadir 
Kapolsek Jatinangor Kompol 
Denni Ginanjar, SH.MH be-
serta jajarannya, serta Camat 
Jatinangor yang diwakili oleh 
Kasi Trantib Drs.Yuli Han-
daka,” katanya.

Kapten Inf Lilo Wijaksono 
menjelaskan, terkait metode 

Peta Jarak yakni meningkat-
kan kemampuan mitra karib, 
menjaga integritas mitra ka-
rib agar selalu jujur, terbuka 
dan loyal. Dia menuturkan, 
bagaimana dalam mengum-
pulkan data dan cara melo-
klosir kejadian dengan cara 
berkomunikasi yang baik 
dengan mitra. ”Tujuan rakor 
ini agar dapat memberikan 
informasi yang aktual ter-
kait kejadian sebagai bentuk 
antisipasi adanya gangguan 
keamanan,” katanya. 

Selanjutnya, kata Lilo, ka-
rena di daerahnya banyak 
pembiaran dan tidak adanya 
kepedulian yang maksimal 
terhadap kejadian yang tidak 
diinginkan. ”Dikarenakan 
dengan banyak pembangu-
nan, otomatis kita harus 
mempersiapkan diri dengan 
berbagai macam budaya dan 
kebiasaan orang di luar dae-
rah yang bakal tinggal di 
sini,” ujarnya. 

Oleh karena itu, lanjut Lilo, 
TNI, Polri dan masyarakat 
harus bisa menjaga tenggang 

KOTA - Desa Sukajaya, men-
jadi juara dalam kegiatan 
Lomba Desa tingkat Keca-
matan Sumedang Selatan 
2020. Lomba desa sendiri, 
penilaiannya meliputi ad-
ministrasi, PKK, RT RW, 
Karang Taruna, Posyandu, 
LPM dan BPD. 

Hal itu disampaikan Ke-
pala Desa Sukajaya Nenden 
Dewi Raspati. ”Semua un-
sur dilombakan. Alham-
dulillah jadi yang terbaik 
dari 10 desa yang ada di 
Kecamatan Sumedang Se-
latan,” kata Nenden.

Dengan diraihnya juara 
ini, diharapkan menjadi 
motivasi seluruh perangkat 
desa dan masyarakat agar 
menjadi lebih baik lagi ke-
depannya.

”Tentunya karena dukungan 
dan partisipasi semua pihak, 
warga, aparat desa, tiga pilar, 
bidan desa, BPD, Karang 
Taruna, TPPKK, LPM, PLKB. 
Semuanya kompak dan ber-
partisipasi,” ucapnya.

Adapun peringkat kedua 
dan ketiga diraih Desa Bagin-

Jaring Teritorial, Ciptakan 
Koordinasi yang Baik

rasa dan menjaga silaturah-
mi yang baik. (imn)

IMAN NURMAN/SUMEKS 

PEMaPaRan: Danramil Jatinangor Kapten InF Lilo Wijaksono dan yang lainnya saat memaparkan 
Pembinaan Peta Jarak Jaring teritorial di aula Desa hegarmanah Kecamatan Jatinangor.

Sukajaya Melaju ke Tingkat Kabupaten
da dan Desa Margalaksana. 
Penyerahan hadiah dan pia-
la dilakukan Camat Sumedang 
Selatan, Herry Dewantara, 
Kamis (12/3) lalu.

Dengan diraihnya juara 
pertama, Desa Sukajaya akan 
mewakili Kecamatan Su-
medang Selatan untuk lomba 
desa tingkat kabupaten.

”Jadwalnya (tingkat ka-
bupaten) belum ada. Tapi 
mudah-mudahan bisa ju-
ara di tingkat kabupaten,” 
tutupnya. (atp)

IST

FOtO bERsaMa: Camat sumedang selatan herry Dewantara berfoto bersama dengan para juara 
lomba desa tingkat Kecamatan sumedang selatan, baru-baru ini.
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CIANJUR - Panitia Pengawas Kecamatan 
(Panwascam) Kecamatan Naringggul lantik 11 
anggota Pengawas Pemilihan Umum (Panwa-
slu) Desa Pilkada 2020 dari 11 desa, di Aula 
Kecamatan Naringgul, Jumat (13/3). Acara 
pelantikan dihadiri Camat Naringgul, Ka-
polsek Naringgul, Danposmil, Majelis Ulama 
Indonesia (MUI), Puskesmas, serta tokoh 
masyarakat setempat.

Ketua Panwascam Naringgul, Asep Saepu-
lukman menjelaskan, ada 23 pendaftar yang 
mengikuti seleksi panwasludes dari 11 desa di 
Kecamatan Naringgul. Sebanyak 20 laki laki 
dan 3 perempuan. Namun dari hasil seleksi, 
yang terpilih hanya 11 orang yang terdiri dari 
9 laki-laki dan 2 orang perempuan."Kami 
ingin Panwasludes ikut menyukseskan pemilu 
agar lebih berkualitas sesuai dengan asas dan 
prinsip pemilu. Menciptakan suasana pemilu 
di Naringgul yang kondusif dan aman," kata 
dia kepada wartawan, Jumat (13/3).

Asep mengatakan, dari 11 desa di Kecamatan 
Naringggul, ada beberapa desa yang masuk 
kriteria rawan. Hal itu mengacu dari hasil Pe-
milihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Pres-
iden (Pilpres) tahun kemarin. Namun dia tidak 
menyebutkan desa yang dimaksud."Dengan 
dilantiknya 11 anggota Panwaslu Desa Pemilu 
2020, semoga bisa menjaga amanah, bekerja 
sesuai dengan peraturan perundang-undan-
gan yang berlaku, dan bisa menjaga stabilitas 
Pemilu Pilkada tahun 2020-2026 khususnya 
untuk di wilayah Kecamatan Naringggul," 
ujarnya.(job3)

Belasan Panwaslu 
Desa Dilantik 

POLITIK

SUKABUMI – Wacana diberlakukannya 
kembali Garis-garis Besar Haluan Negara 
(GBHN) oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia (MPR -RI) tidak 
dipandang sebelah mata. Pasalnya, anggota 
Badan Kajian MPR -RI asal Sukabumi, Heri 
Gunawan menggelar langsung pertemuan 
bersama ratusan jurnalis Sukabumi. 

Kegiatan yang diinisiasi Jurnalsukabumi.com 
ini dilaksanakan di Gedung Balai Buntar, Jalan 
Raya Cikukulu Cisande, Kecamatan Cican-
tayan, Kabupaten Sukabumi, beberapa waktu 
lalu. “Intinya, saya ingin menyerap aspirasi 
masyarakat dan mengkaji sistem ketatanega-
raan UUD 1945, serta pelaksanaanya dalam 
pilar pembangunan melalui diskusi bersama 
para jurnalis,” ujar Heri. 

Kegiatan ini kata Heri juga sebagai ajang 
menampung aspirasi dan mengkaji diberlaku-
kakannya kembali GBHN. Dia menggadakan 
segementasi bersama kalangan jurnalis ini 
agar dapat difahami kalangan luas.“Kita akan 
menampung aspirasi dari rekan-rekan media. 
Sebab, masukan insan pers mengeani keta-
tanegaraan sangat penting, apalagi mengenai 
pilar pembangunan,” terangnya.

Sementara itu, panitia kegiatan Falah Kurnia 
Robby mengaku, kegiatan penyerapan aspirasi 
guna menyamakan persepsi antara kalangan 
jurnalis dengan legislatif. Dalam hal ini anggota 
MPR RI yang tengah mengkaji wacana diber-
lakukannya kembali GBHN.“Sedikitnya 100 
orang jurnalis baik dari tiga organisasi media, 
seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), 
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Suka-
bumi Raya, dan Sukabumi Jurnalis Forum (SJF) 
maupun non organisasi media terlibat dalam 
kegiatan ini. Mereka difasilitasi untuk menyam-
paikan langsung pemikiran maupun keresahan 
akan wacana tersebut yang tidak menutup 
kemungkinan akan berdampak langsung pada 
profesi jurnalis,” pungkasnya.(rls)

Hergun Serap Aspirasi 
dari Wartawan

LEGISLATIF

Jabar Ekspres

MOCHAMMAD NURSIDIN

PELANTIKAN: Para anggota Panwaslu Desa 
berfoto bersama usai dilantik.

ISTIMEWA/JABAR EKSPRES

TERJEBAK LUBANG: Mobil milik Abung terjuangkal masuk lubang di jalur Puncak II Cianjur, Jumat pagi (13/3).

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-
1992-DN TIDAK BERLAKU 
LAGI

HILANG STNK NOPOL D-
4818-SBE AN DENI JUHANA 
AKNAR. TIDAK BERLAKU 
LAGI

HILANG BPKB NO:E3985404H 
NOPOL D1173JH AN:DRS.
ALOWA DODO HULU

HILANG BPKB NO:0165216-G 
NOPOL D-1494-FL A/N:DR.ALI 
DJUMHANA

HILANG BPKB NO:A9020040H 
NOPOL D-54-MU A/N:PIPIN

HILANG BPKB NO:L13136969 
NOPOL D-2102-RV A/N:EUIS 
JUWARIAH

HILANG BPKB NO:3630901-
H NOPOL Z-7960-D A/N:H.
GANDA

HILANG BPKB NO:6175767H 
NOPOL D-1309-AK A/N:ENI 
ROHAENI

HILANG STNK NOPOL:D-
3676-BH TIDAK BERLAKU 
LAGI

HILANG STNK NOPOL D-
5653-AAO AN.ANGGA YU-
WANDA TDK BERLAKU

HILANG STNK NOPOL D-
6442-SAS AN.YAYAH JUBA-
RIAH TDK BERLAKU

HILANG STNK NOPOL D-
2949-VBU AN.RIYANTO TIDAK 
BERLAKU LAGI

HILANG BPKB NO:4348356H 
N O P O L  D - 3 9 5 8 - E B 
A/N:WAWAN SUTISNA

HILANG STNK NOPOL D-
5352-XN AN.DESSY RIANA-
SARI TDK BERLAKU

HILANG STNK NOPOL:D-
5167-ACU TIDAK BERLAKU 
LAGI

HILANG STNK NOPOL:D-
6943-KN TIDAK BERLAKU 
LAGI

HILANG BPKB NOPOL:D-
2567-UDG D-2920-XH TIDAK 
BERLAKU LAGI

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

Minibus Masuk Lubang di Jalur Puncak 

CIANJUR - Sebuah Mo-
bil Daihatsu Xenia B 2301 
QI terperosok ke lubang di 
Kampung Sindangsari RT 2/9 

Jalan Minim 
Penerangan dan 
Tanpa Rambu

Setelah 19 Tahun, Kota Sukabumi Punya Bioskop
SUKABUMI - Kota Suka-

bumi kini mempunyai tempat 
hiburan baru. Gedung film 
yang diberinama Moviplex 
beralamat di Jalan Bhayang-
kara, Kelurahan Selabatu, 
Kecamatan Cikole, Kota Su-
kabumi tersebut diresmikan 
penggunaannya oleh Wali 
Kota Sukabumi, Achmad 
Fahmi, kemarin (13/4).

Pada pemutaran perdana, 
Wali Kota didampingi sejum-
lah pejabat dan warga setem-
pat menonton film berjudul 
"Aku Tahu Kapan Kamu Akan 
mati". Film yang dibintangi 
oleh Natasya Wilona dan Ria 
Ricis berlangsung sejak pukul 
14.30 WIB sampai pukul 16.00 
WIB.

Bioskop Moviplex mulai 
dibuka untuk umum mulai 

hari ini, Sabtu (14/3) dengan 
jadwal pemutaran film 11 kali 
dalam satu hari. Penayangan 
dibagi dua sesi, 5 kali untuk 
studio 1 dan 6 kali untuk 
studio 2. 

Fahmi menyambut baik 
kehadiran bioskop Moviplex 
di Kota Sukabumi. Kehad-
iran bioskop tersebut setelah 
tahun 2001 tidak ada tem-
pat pemutaran film di Kota 
Sukabum."Saya berharap ini 
bisa menjadi pengobat rindu 
bagi masyarakat yang sangat 
berharap adanya bioskop di 
Sukabumi, selama 19 tahun," 
kata Fahmi kepada wartawan, 
kemarin (13/3).

Selain itu, dia berharap bi-
oskop itu menjadi peluang 
ekonomi kreatif khususnya 
bagi komunitas film Suka-

bumi. Mereka diharapkan 
mampu berekspresi dengan 
sarana dan prasarana yang 
tersedia."Selamat berbahagia, 
selamat menikmati film di 
Moviplex Sukabumi," pung-
kasnya.

Direktur PT Sumber Ke-
bajikan Abadi, selaku pe-
megang izin pembangu-
nan bioskop, Agus Santoso 
berharap, bioskop Movi-
plex bisa menghibur war-
ga masyarakat Sukabumi. 
"Ini bioskop di Sukabumi 
jadi untuk masyarakat Kota 
Sukabumi, kami berharap 
masyarakat ikut melestari-
kan dan menjaga kebersi-
hannya," katanya.

Dia memutuskan mendiri-
kan bioskop di Kota Sukabu-
mi lantaran besarnya keingi-

Kompas Promosikan Wisata Kabupaten Sukabumi
SUKABUMI - Komunitas 

Perantau Asal Sukabumi 
(Kompas) siap terlibat meng-
harumkan Kabupaten Su-
kabumi di luar daerah. Khu-
susnya dalam promosi bidang 
pariwisata."Dibentuknya 
Kompas berdasarkan ke-
ingi nan b ersama u ntuk 
membantu mengharumkan 
nama Kabupaten Sukabumi 
dimasing-masing tempat 
perantauannya," ujar Ketua 
Kompas, Iwan Setiawan, saat 
bersilaturahmi dengan Bupati 
Sukabumi, di Pendopo Kabu-
paten Sukabumi Jalan Jendral 
Ahmad Yani Kota Sukabumi, 
kemarin (13/3).

Iwan menjelaskan, Kom-
pas merupakan wadah para 
perantau asal Sukabumi. 
Dengan adanya wadah terse-
but membuat para perantau 
asal Sukabumi menjadi lebih 
solid dan rasa kekeluargaan 
makin erat."Ke depan kita su-

dah memprogramkan warung 
Kompas yang bisa meng-
harumkan Sukabumi dengan 
memperkenalkan wisata dan 
ciri khas yang ada di Kabu-
paten Sukabumi," tuturnya.

Bupati Sukabumi, Marwan 
Hamami merespon positif 
keberadaan Kompas yang 
beritikad membantu program 
Pemkab Sukabumi. "Sudah 
banyak orang Sukabumi yang 

berhasil ditempat peran-
tauan, oleh karena itu teman-
teman harus bisa belajar dari 
mereka hingga makin banyak 
perantau asal Sukabumi yang 
sukses," ungkapnya.

Ma r w a n  m e nya ra n k a n 
pengurus Kompas agar aktif 
berkomunikasi dengan per-
angkat daerah terkait pening-
katan kapasitas sebagai bekal 
untuk membuka peluang 
usaha ditempat perantauan 
nantinya."Kompas harus bisa 
mempromosikan peluang dan 
potensi yang ada di Kabupaten 
Sukabumi, karena Sukabumi 
mempunyai potensi yang 
baik disektor pariwisata, ting-
gal bagaimana kita mengolah 
peluang tersebut," tambahnya.

B u p a t i  b e r h a r a p,  k e -
beradaan Kompas dapat 
menjadi corong informasi di 
luar daerah untuk mengang-
kat UKM di pasar luar daerah. 
Sehingga UKM Sukabumi 
dapat dikenal luas."Kompas 
harus menjadi wadah in-
formasi bagi Sukabumi dan 
mengangkat UKM Sukabumi 
untuk dipasarkan di daerah 
lain," pungkasnya.(job3)

nan masyarakat di daerah 
tersebut untuk menikmati 
hiburan film. “Kami menga-
mati besarnya keinginan 

masyarakat agar di Kota Su-
kabumi ada bioskop. Nah 
ini jawaban dari keinginan 
tersebut,” katanya.(job1)

Desa Batulawang, Kecamatan 
Cipanas, Cianjur pukul 04.00 
WIB. Tidak ada korban serius 
akibat kejadian tersebut. 

Pengendara tersebut berna-
ma Abung ,34. Dia sendirian 
dalam perjalanan pulang dari 
Jonggol dengan tujuan Suka-
resmi. Abung baru menya-
darinya jika ada lubang di sisi 

badan jalan dan tidak ada pa-
pan plang peringatan. Mobil 
yang dikendarainya terjabak 
lubang besar. " Kagetnya bu-
kan main, tiba-tiba mobil saya 
terperosok ke lubang dengan 
kedalaman kurang lebih dua 
meter," ujarnya.

Dijelaskan, sebelumnya 
dia ingin mendahului ken-

daraan di depannya. Abung 
tidak menyadari ada lubang 
menganga di sisi jalan.“Kalau 
saya tidak mendahului mobil 
angkutan didepannya, saya 
tidak akan terperosok. Kalau 
posisi saya dibelakang mobil 
angkot itu, bisa saja angkot itu 
yang masuk lubang," katanya.

Sementara warga setem-

pat, Rendy ,21, mengatakan 
terkejut melihat ada mobil 
yang terperesok ke lubang. 
Dia mengaku tidak meng-
etahui persisnya kejadian 
musibah tersebut. Hingga 
petang, mobil tersebut be-
lum dievakuasi. “Sopirnya 
tidak mengalami luka serius," 
pungkasnya.(yis)

ASEP HENDRAYANA/JABAR EKSPRES

PROMOSI: Bupati Sukabumi, Marwan Hamami berfoto bersama pengurus Kompas usai silaturahmi 
di Pandopo Kabupaten Sukabumi, Jumat (13/3). 

HERU LESMANA/JABAR EKSPRES

PENANDATANGAN PRASASTI: Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi 
bersama Direktur PT Sumber Kebajikan Abadi Agus Santoso 
berfoto bersama seusai peresmian bioskop Moviplex, Jumat (13/3).

HILANG STNK NOPOL:D-
9140-AF A/N:PT.STARDAM 
SUKSES SEJATI

HILANG STNK NOPOL:D-
2558-JT A/N:KARMILAWATI.
TDK BRLKU LAGI
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PERISTIWA

KARAWANG- Dinas Ling-
kungan Hidup dan Kebersi-
han Kabupaten Karawang, 
Jawa Barat, menyatakan 
sejumlah Tempat Pem-
buangan Sementara (TPS) 
sampah menumpuk akibat 
kondisi Tempat Pembuan-
gan Akhir (TPA) sampah Ja-
lupang mendekati overload. 

Kepala Bidang Kebersihan 

Dinas Lingkungan Hidup 
dan Kebersihan Kerawang, 
Guruh Sapta mengatakan 
beberapa waktu lalu pi-
haknya sudah mengecek 
kondisi TPA Jalupang. Dari 
hasil pengecekan, ternya-
ta kondisinya sudah tidak 
baik,  overload  atau tidak 
bisa bertahan lama lagi un-
tuk menampung seluruh 

produksi sampah di Kar-
awang. 

Selain karena kondisi TPA 
Jalupang  yang mendeka-
ti overload, tambah Guruh 
penumpukan sampah di 
TPS juga karena terbatas-
nya armada pengangkut 
sampah yang dimiliki Dinas 
Lingkungan Hidup dan Ke-
bersihan Karawang. Sesuai 

dengan kajian, lanjutnya 
produksi sampah di  Kar-
awang  mencapai 900 ton 
per hari. Sedangkan sam-
pah yang bisa diangkut ke 
TPA Jalupang hanya 400 
hingga 500 ton sampah 
per hari. «

Jadi memang ada ratusan 
ton sampah yang tidak 
terangkut setiap hari,» kata 

dia. 
Sementara itu, pengang-

kutan sampah ke TPA Jalu-
pang tidak hanya dilakukan 
armada Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kebersihan Kar-
awang. Armada pengangkut 
sampah milik swasta juga 
membuang sampah dari 
TPS-TPS ke TPA Jalupang. 
(san/red*)

ISTIMEWA

PEMBUANGAN AKHIR : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang akibat kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kondisi TPA Jalupang yang mendekati overload.

TPA Jalupang 
Hampir Overload   

PERISTIWA 

Truk Besar Tabrak Motor
PURWAKARTA- Sebuah kendaraan truk kontainer 

bernomor polisi B-9139-BEJ menabrak sepeda  
motor dengan nomor polisi T-6293-CV, yang 
mengakibatkan seorang pengedar mengalami luka 
ringan.

Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di Jalan Raya 
Sadang-Subang, tepatnya dekat Rumah Sakit Rama 
Hadi, Kampung Cimaung, Kecamatan Campaka, 
Kabupaten Purwakarta, Rabu (11/3/2020) malam.

Kecelakaan yang melibatkan satu kendaraan 
truk kontainer nomor polisi B 9139 BEJ dengan 
sepeda motor Vario nomor polisi T 6293 CV dan 
kendaraan kontainer lain yang masih belum 
diketahui identitasnya.

Menurut, Kasatlantas Polres Purwakarta, AKP Zanuar 
Cahyo Wibowo, bahwa awal kecelakaan tersebut saat 
truk kontainer bernopol B 9139 BEJ yang dikemudikan 
Madropi (26) datang dari arah Sadang menuju Subang.

Saat tiba di lokasi kejadian, dengan kondisi jalan 
menurun dan menikung sehingga sopir kehilangan 
kendali. “Menabraklah ke sepeda motor yang 
dikendarai Aldi Supriadi (23) yang ada di depannya. 
Lalu truk kontainer itu terus melaju dan menabrak 
lagi kontainer yang ada di depannya dari arah yang 
sama,” ungkap Bowo sapaan karib Kasat lantas 
Polres Purwakarta, saat dihubungi melalui telepon 
selulernya, pada Kamis (12/3).

Dalam peristiwa tersebut, lanjut dia, tak ada 
korban jiwa dalam kecelakaan ini, hanya ada satu 
orang yang alami luka ringan. “Korban luka ringan 
itu pengendara sepeda motor. Dia warga Kampung 
Cantilan Desa Warungjeruk, Kecamatan Tegalwaru, 
Purwakarta. Diperkirakan kerugian materi Rp. 
10.000.000,” pungkasnya. (san/shn)

 

SOSIAL
KOTA BEKASI – Selama 

dua bulan (Januari dan 
Febuari) 2020, kasus demam 
berdarah dengue (DBD) 
di Kota Bekasi, menurun 
ketimbang awal tahun 2019. 
Hal itu berdasarkan data 
dari Dinas Kesehatan Kota 
Bekasi.

“Dari data kami tercatat 
ada 109 kasus DBD. Jumlah 
tersebut diklaim menurun 

hampir  50 persen dari 
total 199 pada awal 2019 
dan di awal 2020 hanya 
109,” kata Kepala Dinas 
Kesehatan Kota Bekasi, 
Tanti Rohilawati, kemarin 
(12/3).

Tanti mengatakan, pada 
Januari 2019 saja ada 128 
kasus DBD dan 71 kasus 
pada Februari. Totalnya 
ada 199 kasus DBD pada 

Januari hingga Februari 
2019. Sedangkan pada 2020, 
dia mengklaim hanya ada 
45 kasus DBD pada Januari 
dan 64 kasus pada Februari. 
Totalnya ada 109 kasus DBD 
pada awal 2020.

S e m e n t a r a  m e n g e n a i 
pasien DBD yang meninggal 
hingga kini tidak ada di Kota 
Bekasi. Sejauh ini pihaknya 
terus berupaya agar jumlah 

kasus DBD terus menurun. 
“Salah satunya dengan 
m e m b e n t u k  j u m a n t i k 
(juru pemantau jentik) di 
setiap kelurahan di Bekasi. 
Pokjanal  DBD masing-
masing kelurahan dan ada 
kader jumantik di masing-
masing rumah,” paparnya.

Menurut Tanti, pihaknya 
j u g a  t e r u s  m e l a k u k a n 
k o o r d i n a s i  d e n g a n 

pukesmas agar wilayahnya 
gencar melakukan gotong 
royong membersihkan 
lingkungan masing-masing. 
“Maka dari itu masyarakat 
harus menjaga lingkungan 
dengan cara 4M. Itu yang 
h a r u s  d i l a k u k a n  k i t a 
semua. Kalau masyarakat 
ingin sehat, maka harus 
berperilaku yang sehat,” 
pungkas Tanti. (bbs/rie)

Antisipasi DBD, Warga Kota Bekasi Bentuk Jumantik

BAKTI SOSIAL : Salah seorang warga RW 13 Kelurahan Munjul 
Jaya sunatan massal untuk anak dari keluarga kurang mampu.

Warga Pondok dan Griya 
Gelar Sunatan Massal

PURWAKARTA-Warga Perumahan Pondok dan 
Griya Jaya Indah menggelar sunatan massal untuk 
anak dari keluarga kurang mampu. Kegiatan warga 
RW 13 Kelurahan Munjul Jaya ini turut dihadiri oleh 
Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika.

Melalui kesempatan tersebut, Bupati Anne 
menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan indika-
tor bahwa warga Purwakarta sudah memiliki tingkat 
kepedulian sosial, kemandirian dan kreativitas.

“Kami selalu pemerintah daerah sangat apresiatif. 
Ini sekaligus menjadi bukti bahwa telah terbangun 
kemandirian warga Purwakarta. Beberapa simpul 
warga dan komunitas sudah melakukan kegiatan 
sunatan masal seperti ini,” kata Anne di lokasi keg-
iatan, Kamis (12/03/2020).

Selain itu, Anne menegaskan bahwa sunatan masal 
juga merupakan program pemerintah daerah. Setiap 
acara Gempungan di Buruan Urang Lembur selalu 
menghadirkan kegiatan tersebut melalui leading 
sektor Dinas Kesehatan.

Dia menyebut program tersebut patut didorong 
oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan mandiri.

 Asep Dede (34) selaku panitia kegiatan men-
gatakan bahwa acara itu akan digelar secara 
berkelanjutan. Untuk kali pertama, terdapat 32 orang 
anak yang disunat secara masal. Ke depan kata dia, 
jumlah tersebut diharapkan bertambah dengan 
kemeriahan acara yang lebih besar.

“Sementara ini 32 orang anak. Kita rencanakan 
kegiatannya terus menerus. Pendataan terus kami 
lakukan agar dalam kesempatan lain, anak-anak 
yang belum disunat bisa mengikuti kegiatan ini,” 
katanya.

Salah seorang orang tua anak, Muhammad Soleh 
(29) mengaku berterima kasih atas penyelenggaraan 
kegiatan ini. Dia berujar sangat terbantu karena tidak 
perlu antre di dokter sunat. (red/kominfo)

PURWAKARTA  - Sejak 
15 Tahun lalu, Pemerin-
tah Kabupaten Purwakarta 
memiliki program ung-
gulan dalam peningkatan 
pelayanan publik. Program 
bernama “Gempungan” 
tersebut bahkan sudah di-
anggap tradisi oleh ma-
syarakat di wilayah itu.   
Belakangan, Bupati Purwa-
karta Anne Ratna Mustika 
menginovasikan program 
itu agar memiliki ceruk efek-
tivitas lebih lebar. 

Yakni, selain pelayanan 
publik, agenda mingguan 
tersebut juga berisi keg-
iatan bertema “Tali Kasih 
untuk Warga”.  Seperti yang 
tampak di Desa Wanawali, 
Kecamatan Cibatu, Kabu-
paten Purwakarta pada 
Rabu (11/03/2020). Pemer-
intah Kabupaten Purwa-
karta menyediakan bantuan 
beras bagi warga yang tidak 
mampu di desa tersebut. Se-
lain itu, paket telur dan susu 
pun turut dibagikan untuk 
warga yang membutuhkan.

 “Kita rutinkan, saya malah 
lupa lagi ini titik yang ke 
berapa. Akan tetapi, dalam 
setiap minggu yakni setiap 
Hari Rabu, kita berikan ban-
tuan beras, telur dan susu 
bagi warga. Orientasinya, 

warga Purwakarta harus 
terbebas dari stunting. 

Angka stunting kita ter-
golong kecil. Tentu, target 
Purwakarta zero stunting 
kita terus upayakan,” kata 
Bupati Purwakarta, Anne 
Ratna Mustika di lokasi ke-
giatan. 

Berdasarkan keterangan 
Anne, dalam setiap bu-
lan terhitung sebanyak 36 
ton beras dan 10 ton yang 
dibagikan untuk warga. 
Tak ketinggalan puluhan 
ribu paket susu siap mi-
num pun termasuk dalam 
skema bantuan gratis itu.  

“Kebutuhan minum susu 
anak-anak Pur wakar ta 
harus terpenuhi. Kali ini 
bersifat stimulus, sebelum 
nanti kita siapkan program 
yang sifatnya berkelanju-
tan. Intinya, mereka harus 
tumbuh menjadi anak-anak 
istimewa,” ujarnya.

  Meski begitu, tambah 
Anne, pelayanan publik 
tetap menjadi fokus uta-
ma kebijakan dirinya lima 
tahun ke depan. Setelah 
kemarin menandatangani 
MoU Mal Pelayanan Publik, 
dia juga berharap kegiatan 
Gempungan menyumbang-
kan percepatan layanan bi-
rokrasi.

 “Ujung tombaknya nanti 
dua, Mal Pelayanan Publik 
dan Gempungan ini. Jadi, 
tidak ada alasan, tidak ada 
celah berkelit bagi para bi-
rokrat untuk tidak melayani 
masyarakat. Gempungan 
punya 11 layanan utama. 
Mal Pelayanan publik lebih 
lagi. Satu bersifat top down, 
satu lagi bersifat bottom up,” 
ujarnya.  Manfaat kegiatan 
“Gempungan” sudah di-
rasakan oleh masyarakat 
Purwakarta. Ria Alfiani (26) 
misalnya, merasa terbantu 
berkat program pemerin-
tah tersebut. Menurut dia, 
dirinya tidak perlu lelah 
mengantre di loket pelaya-
nanan kependudukan un-
tuk mendapatkan dokumen 
yang dia perlukan.   “Tadi 
ikutan di sini. Alhamdulil-
lah, gak lama kok. Kami se-
laku warga dilayani dengan 
baik,” katanya. (san/shn) 

Sudah Mentradisi di Purwakarta, Pertahankan Program Gempungan

HASAN KOBRA/KARAWANG BEKASI EKPRES

GEMPUNGAN:  Sejak lama Pemkab Purwakarta memiliki program unggulan dalam peningkatan pelayanan 
publik. Program bernama “Gempungan” tersebut bahkan sudah dianggap tradisi oleh masyarakat.
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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

KOTA TASIK – TS (23) seorang 
mahasiswa yang tinggal di 
Sukalaksana, Bungursari 
Kota Tasikmalaya berprofesi 
jadi kurir minuman keras 
(Miras). Aksi pengiriman 30 
dus ke wilayah Kota Tasik 
yang dilakukan TS, berhasil 
digagalkan Polisi, Rabu (11/03) 
dini hari. 

I n f o r m a s i  y a n g 
radartasikmalaya.com himpun, 

saat itu piket Pawas Polres 
bersama perwakilan piket 
fungsi melakukan patroli 
rawan malam, keliling wilayah 
Tasik untuk mengantisipasi 
Curat, Curas, Curanmor (C3), 
berandalan bermotor dan lain 
sebagainya.

seperti dilansir dari 
radartasikmalaya.com, sekitar 
pukul 00.30 WIB, pihaknya 
mencurigai sebuah mobil 

yang diduga membawa 
miras. Akhirnya, mobil Toyota 
Inova bernopol D 1429 OA itu 
diikuti, yang ternyata masuk 
ke sebuah rumah di daerah 
Bungursari. 

Saat pihaknya memeriksa 
mobil yang dikemudikan AH 
warga Buah Batu, Bandung, 
ternyata didapati 30 dus miras 
berbagai merk. Rinciannya; 
Arak 22 dus, Singaraja 7 dus dan 

Fros 1 dus. Hal ini dibenarkan 
Kanit Laka Satlantas Polres 
Tasikmalaya Kota, Ipda Zezen 
Zaenal M SH, yang dihubungi 
radartasikmalaya.com, Rabu 
(11/03) sore. 

“Kami amankan 2 orang kurir 
dan penjual inisial TS (23) 
warga Sukalaksana Bungursari 
yang juga mahasiswa. Serta 
AS (23), wiraswasta warga 
Jalan Mangin, Bungursari,” 

ujarnya. 
Kedua terduga kurir dan 

penjual miras ini diamankan 
di 2 lokasi berbeda. Yaitu di 
sebuah rumah di Sukalaksana, 
Bungursari dan sebuah 
kontrakan di Jalan Mangin, 
Bungursari. “Selanjutnya 
barang bukti, kurir dan penjual 
diserahkan serta diamankan 
oleh Sabhara Polres Tasikmalaya 
Kota,” jelasnya. (rezza rizaldi)

SINGAPARNA – Pada Pilkada 
2020 sudah muncul beberapa 
nama yang akan maju menjadi 
calon bupati atau wakil bupati, 
di antaranya petahana dan dua 
dari aparatur sipil negara (ASN) 
Pemkab Tasikmalaya. 

Hal tersebut menjadi 
ujian bagi abdi negara di 
kabupaten untuk menjaga 
netralitasnya. Bagi Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu) 
Kabupaten Tasikmalaya, hal 
tersebut menjadi kewaspadaan 
serius selain politik uang yang 
tidak menutup kemungkinan 
terjadi di Pilkada 2020.

Apalagi pengalaman 
Pilgub Jabar 2018 banyak 
ASN di Lingkungan Pemkab 
Tasikmalaya terjerat kasus 
pelanggaran netralitas 
ASN. Komisioner Bawaslu 
Kabupaten Tasikmalaya 
Divisi Hukum Humas Data 
dan Informasi Bawaslu 
Kabupaten Tasikmalaya Moch 
Abduh menjelaskan, larangan 
terhadap ASN dalam pemilu 
tertera dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
ASN. 

Kemudian Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilu dan Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 53 
Tahun 2010 tentang Disiplin 
PNS. 

“Dalam aturan tersebut PNS 
dilarang berpihak dari segala 
bentuk pengaruh mana 
pun dan tidak memihak 
k e p a d a  k e p e n t i n g a n 
siapa pun. ASN juga tidak 
diperbolehkan membuat 
konflik kepentingan dalam 
menjalankan tugasnya 
sebagai PNS, harus bebas 
dari pengaruh dan intervensi 
semua golongan dan 
partai politik,” katanya 
s ep er t i  di lansir  dar i 
radar tasikmalaya.com, 
Selasa (10/3). 

Kemudian, kata dia, ASN 
juga dilarang memberikan 
dukungan secara terbuka 
terhadap calon. Termasuk 
dilarang ikut serta kampanye 
dan menggunakan atribut 
partai atau PNS. Kemudian 
dilarang mengerahkan PNS lain 
dan mengadakan kegiatan yang 
berpihak kepada calon. 

Lanjut dia, ada pun untuk 
sanksi dalam Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilu, ASN yang terbukti 
melakukan pelanggaran 
bisa dipidana penjara sampai 
kepada denda khusus untuk 
pelanggaran berat seperti ikut 
kampanye atau aktif kegiatan 
politik. 

Sedangkan untuk pelanggaran 
netralitas ASN yang ringan 

seperti berfoto dengan calon 
atau memberikan simbol 
dukungan kemudian di-
posting di media sosial seperti 
Facebook atau Instagram ada 
sanksi lain, salah satunya 
admnistrasi. 

Menurut Abduh, dengan 
adanya petahana Ade Sugianto 
dan dua PNS yang sebelumnya 
menjadi ASN di Lingkungan 
Pemkab Tasikmalaya seperti 
Iwan Saputra dan Cep Zamzam 
maju di Pilkada 2020, diprediksi 
memang potensi muncul 
kerawanan dalam pelanggaran 
netralitas ASN di Pilkada Tasik 
terjadi. 

Karena tidak dimungkiri 
mereka tetap memiliki 
kedekatan atau teman dengan 
para aparatus sipil negara 
yang masih aktif di Pemkab 
Tasikmalaya. Sehingga harus 
menjadi kewaspadaan untuk 
tetap menjaga netralitas 
ASN. 

Ketua Bawaslu Kabupaten 
Tasikmalaya Dodi Juanda SP 
menambahkan, soal sanksi 
untuk ASN yang melanggar 
misalnya berfoto dengan 
calon dan meng-upload-nya di 
media sosial, pihaknya hanya 
merekomendasikan kepada 
Komisi Aparatur Sipil Negara 
(KASN). 

“Pada umumnya pelanggaran 

di tataran posting dukungan di 
media sosial, untuk sanksinya 
Bawaslu merekomendasikan 
ke Bawaslu Jabar dan KASN. 
Intinya sampai saat ini 
tidak ada yang pelanggaran 
pidana pemilu berat seperti 
ikut kampanye atau aktif 
berpolitik yang pernah terjadi,” 
ujarnya. 

Pengamat politik, sosial dan 
pemerintahan Tasikmalaya 
Asep M Tamam mengatakan, 
Undang-Undang ASN dan 
peraturan pemerintah yang 
mengatur netralitas ASN di 
pemilu akan menjadi pembatas 
atau pengingat bagi PNS 
agar tidak ikut dalam politik 
praktis. 

“Kalau misalkan ada ASN 
melakukan aktivitas gerakan 
dukungan politik, maka 
peran Bawaslu dan KPU di 
sini yang diperlukan. Paling 
rentan adalah ASN yang 
biasanya punya pengaruh 
kepada publiknya kuat,” 
katanya. 

Kemudian, kata Asep, 

pelanggaran netralitas ASN 
yang paling rentan adalah 
dukungan atau keberpihakan 
yang diberikan baik secara 
langsung atau tidak kepada 
salah satu pasangan calon 
lewat media sosial. “Ini harus 
dihindari oleh PNS agar tidak 
terkena sanksi,” katanya, 
menjelaskan. (dik)

Pilbup Tasik, ASN Foto Bareng Calon Bisa Diberi Sanksi

Jangan Risau dengan 
Aib Pada Masa Lalu 

KOTA TASIK – Pakar Komunikasi dan Motivator 
Nasional, Dr Aqua Dwipayana mengatakan, untuk 
menjadi orang yang lebih baik tak perlu risau dan risih 
dengan nyinyiran orang lain. 

Apalagi, jika kita pernah melakukan kesalahan besar 
atau aib di masa lalu, hingga sempat masuk Rumah 
Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). 
Hal itu dikatakan dia saat Sharing Komunikasi dan 
Motivasi dengan 40 anggota Mantan Narapidana 
Tasikmalaya (Manasik) di Studio Radar TV Tasikmalaya, 
Rabu (11/03) malam.

“Mengoptimalkan potensi diri Sesama anggota jangan 
anggap sebagai saingan. Apalagi ada nyinyiran apapun. 
Tetap kita buktikan bahwa kita lebih baik dan menjadi 
pemenang,” ujarnya dalam pertemuan itu, seperti 
dilansir dari radartasikmalaya.com. 

“Dan jangan sampai dengan persaingan serta nyinyiran 
orang lain yang tak pernah masuk (Lapas atau Rutan, 
Red), membuat kita lemah. Yakinkan tekad kita bisa. 
Karena Allah itu maha segalanya dan kita bertekad 
menjadi lebih baik,” sambungnya. 

Terang dia, selain hal tersebut juga ditegaskan apa 
yang jadi aib di masa lalu wajib dilupakan dan jangan 
diulangi. Karena, menghirup udara bebas itu patut 
dibalas dengan berbuat baik dan bangkit menjadi 
pemenang sebagai yang terbaik. 

Apalagi, para peserta yang hadir telah menjadi anggota 
Manasik. Maka dari itu, nama baik organisasi harus 
dijaga dan lupakan aib masa lalu. Tunjukan prilaku 
dan tutur kata yang baik. 

“Jadi Manasik harus bersatu, membangun diri organisasi 
dan menjaga nama baik organisasi. Tunjukan perilaku 
dan tutur kata yang baik di hadapan CCTV 24 jam yaitu 
masyarakat. Serta terus menjaga ikatan silaturahmi 
persaudaraan,” terangnya. 

Selain hal itu, tambah dia, Allah Subhanahu Wa ta’ala 
menyukai orang yang bertobat untuk memperbaiki 
diri dan tidak mengulangi aib masa lalu. 

“Jadi kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih 
sama Tuhan. Karena kita telah bebas dan kembali ke 
masyarakat. Diberikan kesempatan untuk bangkit dan 
berbuat kebaikan. Ambil hikmah dari kesalahan yang 
lalu,” jelasnya. (rezza rizaldi)

Mahasiswa Jadi Kurir Miras

RISAU: Peserta manasik diminta jangan risau dengan 
nyinyiran orang lain terhadap aib masa lalu.

KURIR: Polres Kota Tasik berhasil mengamankan mahasiswa yang diduga menjadi kurir miras. Saat itu mahasiswa tersebut kedapatan oleh petugas yang 
pada malam hari itu tengah melakukan patroli. Mahasiswa yang membawa miras dalam motil Toyota terbukti membawa sejumlah minuman haram.
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Kami bersama jajaran 
pengurus sangat 

mendukung penuh 
kepada AHY sebagai 

Ketum Demokrat 
2020-2025 tanpa 

reserve (pesanan)”

ENDANG
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung

Harusnya Jadi Solusi 
Iuran BPJS Kesehatan

BANDUNG- Sekretaris Ko-
misi II DPRD Provinsi Jawa 
Barat, R. Yunandar Rukhia-
di Eka Perwira mengusulkam 
pemerintah pusat dan pe-
merintah daerah supaya 
bisa manfaatkan anggaran 
bagi hasil cukai tembakau, 
sehingga tidak perlu mena-
ikan iuran BPJS.

“Dana Bagi Hasil Cukai Tem-
bakau itu kan sebenarnya 
besar sekali, total keseluru-
hannya sekitar Rp 165 triliun 

dalam setahun, dana itu bia-
sanya disalurkan ke seluruh 
pemda,” kata R Yunandar 
kepada Jabar Ekspres di ru-
angannya, Jumat (13/3).

Menurutnya, masalah men-
dasar dalam polemik naik-tu-
runnya iuran BPJS menjadi 
faktor bengkaknya subsidi 
yang harus dilakukan oleh 
APBN dan APBD.

Tahun ini, kata dia, itu seki-
tar Rp 30 triliun subsidinya, 
itu subsidi yang optimal. Teta-
pi subsidi yang diberikan oleh 
APBN hanya dialokasikan 
sekitar setengahnya saja.

“Nah menurut saya diban-

dingkan dengan subsidi yang 
cuman Rp 30 triliun subsidi 
dengan Rp 165 trilun ini hasil 
cukai tembakau itu sangat be-
sar. Jadi tinggal aturannya saja 
yang menyebutkan,” katanya.

“Misalnya setiap pemerinta-
han daerah wajib menutup 
kekurangan subsidi mengguna-
kan dana cukai rokok, selesa-
ikan sebenarnya,” tambahnya.

Disinggung keputusan 
Mahkama Agung (MA) ten-
tang tidak jadinya kenaikan 
tarif iuran BPJS, Anggota 
Dewan dari Fraksi PDIP itu 
pun mengapresiasi.

“Ya sebenarnya itu kabar 

baik untuk masyarakat 
khsuusnya yang termasuk 
golongan ekonomi ke bawah. 
Karena kan kenaikannya yang 
golongan kelas 3 gitukan, pa-
dahal itu harusnya tidak usah 
naik, jadi sekarang kembali 
lagi ke angka semula,” cetusnya.

Dijelaskannya, kondisi se-
karang dari iuran banyak 
yang menumpuk. Namun, 
masalahnya itu bukan dini-
lai iurannya tetapi banyak 
tunggakannya yang harus 
diselesaikan bagaimana sis-
temnya oleh BPJS sehingga 
masalah tunggakan ini tidak 
terus membengkak.

Yang kedua, sambung dia 
yaitu masalah dengan rumah 
sakit yang kebanyakan terny-
ata tidak sesuai dengan aturan. 
Sehingga jumlah yang dita-
gihkan itu ialah lebih banyak 
menjadi disquit atau menja-
di tidak singkron dan akhirnya 
menjadi banyak tunggakan 
juga di rumah sakit.

“Nah dua hal ini sebenarnya 
masalah mendasar yang me-
nurut saya bukan terkait den-
gan besaran iuran, dan itu juga 
menjadi faktor bengkaknya 
subsidi yang halus dilakukan 
oleh APBD dan APBN,” pung-
kasnya. (mg1/drx)

BANDUNG- Agus Harimur-
ti Yudhoyono (AHY) yang 
dicalonkan menjadi penerus 
sang ayah untuk menjabat 
sebagai Ketua Umum Partai 
Demokrat mendapatkan 
dukungan penuh dari daerah, 
salah satunya dari DPC Par-
tai Demokrat Kabupaten 
Bandung.

Ketua DPC Partai Demokrat 
Kabupaten Bandung, Endang 
menyatakan, seluruh pengu-
rus Demokrat di Kabupaten 
Bandung sepakat bakal mem-
buktikan dukungan kepada 
sosok AHY saat kongres 14-16 
Maret mendatang.

“Kami bersama jajaran pen-

gurus sangat mendukung 
penuh kepada AHY sebagai 
Ketum Demokrat 2020-2025 
tanpa reserve (pesanan),” te-
gas Mantan Anggota DPRD 
tersebut.

Endang menilai, AHY layak 
memimpin partai berlambang 
mercy bukan lantaran putra 
dari Susilo Bambang Yudhoyo-
no (SBY), melainkan kapasi-
tasnya yang dinilai mumpuni.

“Pertimbanganya bukan 
karena sosok SBY nya tapi 
memang AHY punya kemam-
puan baik intelektual maupun 
pengalaman politik terlebih 
beliau mantan prajurit TNI,” 
tandasnya. (bbs/drx)

BANDUNG- Sebanyak 1.100 
peserta dari Sekretariat DPRD 
(Setwan) Kota/Kabupaten 
Indonesia mengikuti Workshop 
Nasional Penyusunan Ren-
cana Kerja Sekretariat DPRD 
Berdasarkan Permendagri 
Nomor 90 Tahun 2019 Serta 
Teknis Dan Mekanisme Tata 
Laksana Persidangan di Hotel 
El-Royale, Jalan Merdeka Ko-
ta Bandung, 13-15 Maret 2020.

Wali Kota Bandung, Oded 
M. Danial berharap dengan 
kegiatan tersebut para Setwan 
se-Indonesia bisa menyatukan 
persepsi dengan Tugas Pokok 
Fungsi (Tupoksi) melayani 
DPRD di masing-masing Ko-
ta/Kabupaten.

“Kegiatannya terkait dengan 
tugas-tugas bagaimana mem-
buat harmonisasi hubungan 
antara eksekutif dan legislatif. 
Termasuk di dalamnya Tupoksi 
dari Sekretaris DPRD dalam 
memfasilitasi pelayanan le-
gislatif,” kata Oded usai mem-
berikan sambutan dan mem-
buka acara, Jumat (13/3).

Oded mengatakan, berdas-
arkan pengalamannya seba-
gai wakil dan wali kota, di 
samping melaksanakan tugas 
administrasi, Setwan melaks-
anakan tugas-tugas lainnya.

“Terpenting adalah bagaima-
na menyatukan, memfasilitasi 
komunikasi antara eksekutif 
dan legislatif. Karena Setwan 
secara struktural ada di ekse-
kutif tetapi bekerja membantu 
Legislatif,” katanya.

Selain itu, Oded pun bersy-
ukur Kota Bandung menjadi 
tuan rumah penyelenggaraan 

BANDUNG- Puluhan ma-
hasiswa dari 13 perguruan 
tinggi (PT) di Jabar yang ter-
gabung dalam Silaturahmi 
Administrasi Publik (SIAP) 
mengadu ke Fraksi Partai Ke-
bangkitan Bangsa (PKB) DPRD 
Jawa Barat. 

Pertemuan tersebut digelar 
di ruang Badan Musyawarah 
(Banmus) DPRD Jabar, Kamis 
(12/3). Mereka menyampai-
kan beragam aspirasi berkai-
tan dengan kebijakan yang 
dikeluarkan Pemerintah Pro-
vinsi Jabar.

Faisal Fikri dari FISIP Uni-
versitas Islam Negeri (UIN) 
Sunan Gunung Djati menya-
takan, SIAP memiliki tema 

besar, yakni Internalisasi Re-
volusi Mental untuk Meng-
hadapi Bonus Demografi.  

Pihaknya meminta penje-
lasan terkait upaya pemerin-
tah dalam menghadapi bonus 
demografi tersebut dengan 
detail aspek inovasi pelayanan 
serta best practice pemerintah.

Senada dengan Fikri, Khai-
runnisa dari Universitas Pad-
jadjaran (Unpad) pun mem-
pertanyakan kesiapan peme-
rintah dalam mengimplemen-
tasikan pelayanan publik.

Sementara itu, M Rizki Akbar 
dari Universitas Pasundan 
(Unpas) Bandung menyoal 
evaluasi BKPP terhadap kom-
petensi aparatur sipil negara 

(ASN) dalam pengelolaan 
pelayanan secara digital. Dia 
mempertanyakan arah kebi-
jakan Pemprov Jabar dalam 
menghadapi hal tersebut.

Tidak hanya aspirasi yang 
berkaitan dengan kebijakan 
publik, mahasiswa pun meng-
kritisi soal angka stunting yang 
masih tinggi di Jabar serta 
penghapusan label rokok un-
tuk menciptakan Jabar seba-
gai provinsi ramah anak se-
perti yang disampaikan per-
wakilan dari Sekolah Tinggi 
Ilmu Administrasi (STIA) 
Bandung, Salma Salsabila.

Bahkan, perwakilan Univer-
sitas Muhammadiyah Sukabu-
mi, Wildan mempertanyakan 

gebrakan dan kebijakan Pem-
prov Jabar terkait pengembang-
an sumber daya manusia (SDM), 
terutama pemuda.

Ketua Fraksi PKB DPRD Ja-
bar, Sidkon Djampi menya-
takan, pihaknya menerima 
setiap aspirasi yang disam-
paikan masyarakat, termasuk 
para mahasiswa SIAP. Me-
nurutnya, aspirasi menjadi 
acuan pembahasan bagi le-
gislatif maupun eksekutif 
bagi kemajuan Jabar.

“Apa yang menjadi aspirasi 
teman-teman ini akan kami 
jadikan bahan untuk kemaju-
an Jabar menuju Jabar Juara 
Lahir Bathin dengan inovasi 
dan kolaborasi,” tegas Sidkon 

dilansir sindonews.com.
Selain Sidkon Djampi, per-

temuan itu pun dihadiri para 
anggota Fraksi PKB, yakni Ha-
sim Adnan, Asep Syamsudin, 
Asep Suherman, Yuningsih, 
Erni Sugiyanti, H Nasir, M Fai-
zin, dan Johan J Anwari.

Diketahui, SIAP merupakan 
wadah mahasiswa dari 13 
PT di Jabar, yakni Unpad, 
Unpas, Universitas Al-Ghi-
fari, Unswagati Cirebon, UMM 
Sukabumi, UIN Sunan 
Gunung Djati Bandung, Uni-
gal Ciamis, Universitas Ju-
anda Bogor, Poltek, STIA 
Bandung, STIA LAN Bandu-
ng, STIA Tasikmalaya, dan 
Unpar Bandung. (bbs/drx)

Serangan Covid-19 Jadi 
Fokus Legislator Cirebon

BANDUNG- Komis IV DPRD Kabupaten Cirebon 
akan segera memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) 
Kabupaten Cirebon terkait dengan Pandemik 
Covid-19 yang belum lama ini ditetapkan WHO. Hal 
itu diutarakan Anggota Komisi IV DPRD dari Fraksi 
PDI-P Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan, kemarin 
(13/3).

Politisi PDIP tersebut memastikan, langkah 
pemanggilan tersebut merupakan upaya dari Komisi 
IV DPRD Kabupaten Cirebon dalam melindungi 
keselamatan masyarakat Cirebon dari Pandemik 
Covid-19.

“Kami minta Pemerintah Daerah Kabupaten 
Cirebon untuk mengutamakan keselamatan 
masyarakat, dalam waktu dekat kami segera panggil 
Dinas Kesehatan,” ujar Aan.

Senada, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten 
Cirebon Fraksi Partai Nasdem, Asep Zaenudin 
Budiman meminta keseriusan Dinkes dan bupati 
agar tidak kecolongan dalam penanganan Covid-19, 
yang secara global dinyatakan sebagai penyakit 
dengan sebaran sangat cepat.

“Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon pasti akan 
dipanggil untuk memastikan kesematan masyarakat, 
pastikan wilayah mana yang berpotensi menjadi 
pusat sebaran virus Corona, agar masyarakat lebih 
antisipatif,” ujar Asep.

Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Cirebon 
tersebut menilai, Pemda harus tunduk pada 
Undang-undang (UU) Kesehatan. Dalam pasal 155 
diterangkan, kewajiban Pemda adalah 
mengumumkan wilayah yang dapat menjadi sumber 
penularan wabah.

“Jadi kami minta Pemda Kabupaten Cirebon harus 
transparan, karena itu kewajiban kepala daerah dan 
tuntutan Undang-Undang,” pungkasnya. (bbs/drx)

ISTIMEWA

BASMI VIRUS: Seorang petugas kesehatan saat menyemprotkan 
disinfektan untuk menghilangkan virus corona yang menempel.

Puluhan Mahasiswa dari 13 PT Mengadu ke DPRD Jabar

SIDKON DJAMPI 
Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar

Dewan Soroti Dana Cukai Tembakau

ISTIMEWA

HARUS DIMANFAATKAN: Seorang petani saat menata tembakau hasil panennya. Dana bagi hasil cukai tembakau ini seharusnya bisa menjadi pengganti iuran BPJS Kesehatan tanpa harus menaikan tarif.

Demokrat Kabupaten 
Bandung Dukung AHY

ISTIMEWA

BERIKAN PENJELASAN: Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung, Endang memastikan 
seluruh pengurus mendukung penuh sosok AHY untuk menjadi ketua umum.

Setwan Diedukasi untuk Harmonisasi Dua Lembaga

kegiatan tersebut, karena bi-
sa menambah Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) dengan 
hadirnya Sekwan seluruh In-
donesia atau Asosiasi Sekre-
taris DPRD Seluruh Indone-
sia (Asdeksi).

“Bagi Kota Bandung mu-
dah-mudahan ini keberkahan 
karena dari sisi PAD, hotel-ho-
tel penuh dengan seribuan 
orang yang hadir ke sini, ter-
lebih kegiatannya sampai 
beberapa hari,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum 
Asdeksi, Tri Puguh Priyadi 
mengatakan kegiatan tersebut 
penting untuk menyatukan 
sikap dan langkah Setwan be-
serta jajaran stafnya. Hal itu 
karena beberapa regulasi yang 

bermunculan begitu cepat.
“Kita ketahui regulasi-regu-

lasi yang ada selalu bermun-
culan dari Perpres 33, PP 12 
tahun 2019 pengganti PP 58 
tahun 2015 yang sekarang di-
tindaklanjuti di Permendagri 
90 Tahun 2019 tentang mom-
enklatur, tetapi banyak hal yang 
harus kita klarifikasi,” katanya.

Dengan adanya pertemuan 
tersebut, Tri berharap, Setwan 
untuk menyamakan visi dan 
persepsi tentang regulasi-re-
gulasi yang bermunculan 
tersebut.

“Sebentar lagi kita juga akan 
menyusun Renja (Rencana 
Kerja) 2021, dengan pertemu-
an dan narasumber yang ha-
dir nanti ada kesempatan 

bagi kita untuk pedoman ke 
depannya,” ucapnya.

Tri pun berterimakasih ke-
pada Wali Kota Bandung dan 
seluruh peserta yang hadir 
untuk mengikuti kegiatan 
tersebut dalam beberapa ha-
ri agar ke depannya bisa be-
kerja dengan cerdas, tepat, 
dan taat azas.

“Pak Wali Kota Bandung, 
Mang Oded, terima kasih 
mengizinkan kami hadir di 
Kota Bandung. Untuk para 
peserta ini menandakan bahwa 
solidaritas kebersamaan Sek-
wan dari Sabang sampai Me-
rauke menunjukkan persatu-
an yang diperlukan dalam 
rangka menjalin kebersaan 
kita,” ungkapnya. (rls/drx)

ISTIMEWA

MAINKAN ANGKLUNG: Wali Kota bandung, Oded M. Danial saat memainkan angklung dalam Workshop 
Nasional Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD di Hotel El-Royale, kemarin.
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ISTIMEWA

KANG PISMAN: Warga RW 12 Kelurahan Maleer Kecamatan 
Batununggal Kota Bandung mampu mengatasi sampah dari sumbernya.

ISTIMEWA

ISTIMEWA

TUNJUKAN KESIAPAN: Pemkot Bandung berjaga-jaga dengan menyiapkan ruang isolasi tambahan di rumah 
sakit pemerintah. Di antaranya tiga tempat tidur di RSUD Kota Bandung dan dua tempat tidur di RSKIA.

BANDUNG – Meski dalam 
keadaan kabur, sehingga 
tidak hadir dalam persi-
dangan, namun Majelis 
hakim Pengadilan Negeri 
Bandung tetap membacakan 
vonis untuk Serli Herawa-
ti,  terdakwa kasus pencu-
rian yang melarikan diri 
beberapa waktu lalu.

”Meski terdakwanya tidak 
ada, vonis sudah dibacakan. 
Hukumannya 1,5 tahun,” 
ujar Kasi Pidum Kejaksaan 
Negeri (Kejari) Bandung 
Guntur Wibowo, Jumat 
(13/3).

Menurutnya, dasar dari 
pembacaan vonis tanpa di-
hadiri terdakwa itu merujuk 
pada Pasal 12 Undang-un-
dang Kekuasaan Kehakiman. 
Vonis dan hukuman penja-
ra untuk Serli, sesuai dengan 
tuntutan jaksa yang me-
minta majelis  hakim 
menuntut Seli 1,5 tahun.

Hakim Tetap Bacakan Vonis Terdakwa Kabur 

BALEENDAH – Sebagai 
Perusahaan yang bergerak 
dibidang pengelola jasa 
pengamanan, PT Rahayu 
Panca Nusantara (RPN), siap 
menghasilkan tenaga peng-

amanan yang produktif 
terampil dan bertanggung 
jawab untuk dapat dipeker-
jakan di perusahaan peng-
guna jasa. 

Direktur PT RPN, Ellyana 
Putri Nugraha mengatakan, 
pihaknya sangat memahami 
kepentingan perusahaan 
dalam menjaga kelangs-
ungan usaha tanpa dihantui 
adanya ancaman konflik 
ketenagakerjaan dan lain-
lainnya. 

”Sejak berdiri pada 2017 

PT. RPN sudah siap mem-
berikan pelayanan jasa kea-
manan terbaik kepada setiap 
mitra kerja. Kami sediakan 
Sumber Daya Manusia yang 
berkopetensi tinggi,” kata 
Elly saat di wawancara, Jumat 
(13/3).

Untuk itu, kata Ellyana, 
pihaknya melakukan pere-
krutan, pendidikan, pelati-
han, penempatan, dan peng-
embangan SDM guna men-
capai sasaran dan tujuan 
yang ingin dicapai. 

Selain itu, lanjutnya, RPN 
juga telah kerjasama dengan 
institusi POLRI dan TNI da-
lam hubungan teritorial dan 
penyelenggaraan pendidikan, 
serta latihan dalam rangka 
pembentukan fisik dan sikap 
mental, sehingga selalu siap 
dalam melaksanakan tugas 
berbekal pengetahuan dan 
keterampilan yang di tempuh 
pada saat pendidikan. 

”Selain keterampilan dasar, 
kami juga membekali ang-
gota dengan keterampilan 

khusus, seperti Keterampilan 
P3K, Penanggulangan Bahaya 
Kebakaran, Beladiri, Penang-
gulangan Aksi Huru Hara, 
dan keterampilan kompe-
tensi lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Komisaris, 
Hj. Neneng, SH. MH menu-
turkan, awal mula dibukanya 
yayasan RPN ini, untuk 
menciptakan lapangan pe-
kerjaan bagi para remaja 
yang baru lulus sekolah 
tingkat SMA.

BANDUNG – Pemerintah 
Kota (Pemkot) Bandung 
menggelar simulasi penanga-
nan Covid-19 untuk para 
petugas kesehatan di 35 
rumah sakit  se-Kota 
Bandung. Simulasi yang 
dibuka langsung oleh Wakil 
Wali Kota Bandung Yana 
Mulyana itu dilaksanakan 
di RSKIA Kota Bandung, 
Jalan K.H. Wahid Hasyim 
No. 311, Jumat (13/3) 

Simulasi ini diikuti oleh 
hampir 100 orang peserta yang 
berasal dari 35 rumah sakit 
se-Kota Bandung dan 8 pus-
kesmas 24 jam di Kota 
Bandung. Mereka yang hadir 
adalah koordinator layanan 

medis dan koordinator laya-
nan Unit Gawat Darurat.

Yana menyatakan, simulasi 
ini merupakan wujud kesiapan 
Pemkot Bandung dalam men-
ghadapi Covid-19. Ia ingin 
seluruh fasilitas kesehatan 
mengetahui protokol yang 
tepat jika ada pasien terduga 
mengidap Covid-19 tiba di 
rumah sakit.

”Ini menunjukkan bahwa 
Kota Bandung siap dan was-
pada untuk penyebaran Co-
vid-19. Tapi kita semua ber-
doa semoga yang kita siap-
kan ini tidak perlu digunakan, 
artinya tidak ada yang ter-
papar,” katanya.

Pemkot Lakukan Simulasi Penanganan Covid-19 

PT RPN Siap Hasilkan Tenaga Pengamanan Berkompetensi

Warga Maleer Mampu Atasi 
Sampah Dari Sumbernya.

BANDUNG – Kesadaran masyarakat Kota Bandung 
di bidang kebersihan semakin tinggi. Setidaknya itu 
yang ditunjukan warga RW 12 Kelurahan Maleer 
Kecamatan Batununggal Kota Bandung. 

Warga di wilayah tersebut telah mampu mengatasi 
sampah daru sumbernya. Warga melakukan itu 
melalui program Kurang, Pisahkan, dan Manfaatkan 
(Kang Pisman). Wilayah ini memeiliki tempat 
pengolahan sampah sendiri. 

Di RW 12 memiliki bangunan seluas 150 meter 
persegi untuk mengelola sampah melalui berbagai 
metode. Mulai biodegerster, Lodong Sesa Dapur 
(Loseda) dan ada yang cukup unik juga yakni dengan 
metode bakteri. Metode tersebut menggunakan 
sampah anorganik yakni botol air munum dijajarkan 
yang berfungsi untuk menyaring air limbah atau air 
kotor menjadi jernih. 

”Metode bakteri ini dibuat dari sampah anorganik 
yakni botol minuman, disimpan. Kita bentuk seperti 
papan penyaringan nantinya keluar air limbah 
menjadi bersih,” terang Ketua RW 12 Kelurahan 
Maleer Kecamatan Batununggal, Jaya, di Kantor 
Kelurahan Maleer kepada Wali Kota Bandung yang 
tengah mengunjungi wiyaha tersebut, Jumat (13/3). 

Di wilayah ini, warga menggunakan metode 
biodegester yang mampu menghasilkan gas. Hasil 
tersebut dimanfaatkan oleh warga khususnya 
pasukan Linmas ketika rehat dalam tugas malamnya. 
Mereka bisa memasak air untuk menyeduh kopi 
dengan gas hasil biodegester.

”Ada juga metode biodegester menghasilkan gas 
yang sampai saat ini dimanfaatkan oleh linmas 
untuk buat kopi dan sebagainya,” beber Jaya. 

PROGRAM

     Baca Pemkot... Hal 10

     Baca RPN... Hal 10

     Baca Hakim... Hal 10

     Baca Warga... Hal 10

FOTO BERSAMA:
Komisaris PT RPN Hj. Neneng, 
SH. MH didampingi Direktur 
PT RPN, Ellyana Putri Nugraha 
bersama para personel keamanan 
yang siap diterjunkan sebagai 
keamanan di Perusahaan-
perusahaan.

 Saat Ini di Indonesia Ada 
Sebanyak 69 Dinyatakan 
Positif  Terkena Virus Corona

BANDUNG – Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Kota Bandung me-

nyebut, saat ini orang yang ma-
suk dalam kategori Orang Dalam 
Pemantauan (ODP) yang di-
duga terpapar virus corona ber-
tambah sebanyak empat orang. 
Sehingga sejauh ini khusus di 
Kota Bandung total ODP yang 
ada sebanyak delapan orang.

”Pemantauan itu delapan 

orang, sudah beres yang 20, 
sisa empat masuk lagi empat,” 
sebut Kepala Dinas Kesehatan 
Kota Bandung Rita Verita, di 
Rumah Sakit Khusus Ibu dan 

Anak (RSKIA) Bandung, Jumat 
(13/3).

Menurutnya, kondisi kedelapan 
warga yang masuk ODP tersebut 
sejauh ini masih baik.

ODP di Bandung 
Bertambah 4 Orang

     Baca 
ODP... 
Hal 10

Berikut 69 pasien baru covid-19 di Indonesia:
1: perempuan, 31 tahun, sembuh.
2: perempuan, 64 tahun. Dalam 
proses tes ulang setelah per-
awatan.
3: 33 tahun, influenza, sembuh.
4: 34 tahun, influenza.
5: 55 tahun, kondisi stabil, tidak 
demam, tidak batuk, tidak pilek.
6: ABK Diamond Princess, 36 
tahun, sembuh.
7: perempuan, 59 tahun, kondisi 
stabil.
8: laki-laki, 56 tahun, sudah bisa 
napas spontan setelah sebelum-
nya menggunakan ventilator.
9: perempuan, 55 tahun, kondisi 
sakit ringan-sedang.
10: laki-laki, 29 tahun, tunggu ha-
sil tes kedua. Hasil tes pertama 
negatif.
11: perempuan, 54 tahun, kondisi: 
stabil.
12: laki-laki, 31 tahun, kondisi 
sakit ringan-sedang.
13: perempuan, 16 tahun.
14: laki-laki, 50 tahun, imported 
case, sembuh.
15: perempuan, 43 tahun, im-
ported case.
16: perempuan, 17 tahun, im-
ported case.

17: laki-laki, 56 tahun, imported 
case.
18: laki-laki, 55 tahun, imported 
case.
19: laki-laki, 40 tahun, imported 
case, sembuh.
20: perempuan, 70 tahun, subk-
laster Jakarta.
21: perempuan, 47 tahun, subk-
laster Jakarta.
22: perempuan, 36 tahun, 
imported case.
23: perempuan, 73 tahun, meng-
gunakan ventilator, kondisi stabil, 
imported case.
24: laki-laki, 46 tahun, imported 
case.
25: perempuan, 53 tahun, menin-
ggal dunia, WNA, imported case.
26: laki-laki, 46 tahun, kondisi 
stabil, WNA, imported case.
27: laki-laki, 33 tahun, kondisi 
stabil, subklaster Jakarta.
28: laki-laki, 37 tahun, sakit 
ringan sedang, imported case.
29: laki-laki 51 tahun, sakit se-
dang, tidak sesak, imported case.
30: laki-laki, 84 tahun, sakit 
sedang, imported case.
31: perempuan, 48 tahun, sakit 
ringan sedang, imported case.

32: laki-laki, 45 tahun, kondisi 
sakit ringan sedang, imported 
case.
33: laki-laki, 29 tahun, sakit 
ringan sedang, imported case.
34: laki-laki, 42 tahun, sakit 
ringan sedang imported case.
35. Perempuan 57 tahun masuk 
ke RS sudah dalam meng-
gunakan ventilator, tapi belum 
dilakukan pemeriksaan covid-
nya, perburukan menjadi cepat, 
hari itu juga meninggal. Hasil 
spesimennya positif dan sudah 
diserahkan dinkes daerah untuk 
dilakukan tracing.
36. Perempuan 37 tahun masuk 
rumah sakit ventilator, memburuk 
langsung meninggal, spesimen 
positif, langsung dilakukan 
tracing.
37. Laki-laki, 43 tahun, kondisi 
sakit ringan sedang.
38. Perempuan, 80 tahun, 
kondisi sakit sedang berat, stabil 
tidak menggunakan ventilator.
39. Laki-laki, 54 tahun, kondisi 
sakit ringan sedang.
40. Perempuan, 46 tahun, 
kondisi nampak sakit ringan 
sedang

41. Laki-laki umur 40 tahun, sakit 
ringan sedang
42. Laki-laki, 66 tahun, kondisi 
sakit ringan sedang
43. Laki-laki 34 tahun, kondisi 
sakit ringan sedang
44. Laki-laki 57 tahun, kondisi 
sakit ringan sedang
45. Perempuan 29 tahun sakit 
ringan sedang
46. Laki-laki 30 tahun konsisi 
sakit ringan sedang
47. Laki-laki 61 tahun, kondisi 
sakit ringan sedang
48. Laki-laki 35 tahun kondisi 
sakit ringan sedang
49. Laki-laki 3 tahun, sakit ringan 
sedang
50. Laki-laki, 59 tahun men-
galami perburukan cepat dari 
kemarin kemudian meninggal, 
positif covid-19, kontak trac-
ing sedang dilakukan dinas 
kesehatan
51. Laki-laki 60 tahun nampak 
sakit sedang
52. Perempuan 59 tahun, nam-
pak sakit ringan sedang
53. Perempuan 24 tahun nampak 
sakit ringan sedang
54. Laki-laki 2 tahun nampak 

sakit sedang
55. Perempuan 26 tahun nam-
pak sakit ringan sedang
56. Laki-laki 58 tahun nampak 
sakit ringan sedang
57 perempuan 27 tahun, nampak 
sakit ringan sedang
58. Laki-laki 51 tahun nampak 
sakit ringan sedang
59. Laki-laki 63 tahun nampak 
sakit ringan sedang
60. Perempuan 25 tahun nam-
pak sakit ringan sedang
61. Perempuan 58 tahun nampak 
sakit sedang
62. Laki-laki 51 tahun nampak 
sakit ringan sedang
63. Laki-laki 34 tahun nampak 
sakit ringan sedang
64. Perempuan 49 tahun nampak 
sakit ringan sedang
65. Laki-laki 48 tahun nampak 
sakit ringan sedang
66. Laki-laki 73 tahun nampak 
sakit ringan sedang
67. Perempuan 25 tahun nampak 
sakit ringan sedang
68. Perempuan 38 tahun, nam-
pak sakit ringan sedang
69. Perempuan 80 tahun nam-
pak sakit sedang.



Sebab, selama ini petugas 
medis telah melakukan pe-
mantauan dan pemeriksaan 
ke rumah masing-masing 
warga yang diduga positif 
virus corona tersebut.

”Kondisi bagus (sehat) 
karena pemantauan kita 
pantau oleh petugas survei-
lance ke rumah masing-
masing,” ujarnya.

Rita menambahkan bahwa 
empat orang tambahan di-
duga positif virus corona di 
Kota Bandung ini tidak me-
miliki riwayat bepergian ke 
negara terjangkit. Hanya 
saja pernah memiliki kontak 

dengan pasien dalam peng-
awasan virus corona atau 
Covid-19.

”Yang empat orang (baru) 
itu kalau tidak salah tidak 
ada (riwayat dari negara 
terjangkit), cuma ada kon-
tak dengan pasien terjang-
kit,” ujar Rita.

Untuk itu, pihaknya atau 
Dinkes Kota Bandung 
mengimbau agar masyara-
kat tidak perlu panik dengan 
adanya virus corona atau 
Covid-19. Dia juga mengim-
bau agar masyarakat tetap 
menjaga kesehatan dan 
budaya hidup bersih,

”Yang paling penting jangan 
panik, jalankan perilaku 
hidup bersih dan sehat dan 

hirup cerdik. Jaga kesehatan 
dengan istirahat cukup, ma-
kan dengan gizi seimbang 
dan olah raga secara rutin,” 
ujar Rita.

Sementara itu, dilansir 
dari liputan 6.com, Hingga 
Jumat 13 Maret 2020 ini, 
jumlah pasien positif  co-
vid-19 di Indonesia bertam-
bah 35 orang, sehingga total 
menjadi 69 orang. Tiga pa-
sien baru di antaranya ini, 
meninggal dunia.

”Hasil tracing yang dilaks-
anakan dari kemarin, dua 
hari yang lalu sebenar kita 
kejar, 34 pasien dapatkan 
beberapa hal,” ujar Juru Bi-
cara Pemerintah untuk 
Penanganan Virus Corona, 

Achmad Yurianto, Jakarta, 
Jumat (13/3).

Khusus pasien ke 35 Sorang 
perempuan 57 tahun masuk 
ke RS sudah dalam meng-
gunakan ventilator, tapi 
belum dilakukan peme-
riksaan covid-nya, perburu-
kan menjadi cepat, hari itu 
juga meninggal. 

”Hasil spesimennya posi-
tif dan sudah diserahkan 
dinkes daerah untuk dila-
kukan tracing,” terangnya.

”Begitu juga pasien ke 36. 
Perempuan 37 tahun masuk 
rumah sakit ventilator, mem-
buruk langsung meninggal, 
spesimen positif, langsung 
dilakukan tracing,” pung-
kasnya.(bbs/ziz)

”Putusannya sudah dibaca-
kan pada Selasa 3 Maret ke-
marin. Majelis hakimnya 
sebagai ketua Sontan Me-
rauke Sinaga dan dua hakim 
anggota, M Razzad dan Su-
wanto,” kata Guntur.

Dalam putusannya, dikutip 
dari situs resmi PN Bandung, 
sipp.pnbandung.go.id, maje-
lis hakim menyatakan Serli 
terbukti bersalah melakukan 
pencurian sesuai dengan Pa-
sal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat 

1 KUHP tentang pencurian.
”Menjatuhkan pidana pa-

da terdakwa oleh karena itu 
dengan pidana penjara se-
lama satu tahun dan enam 
bulan,” kata hakim.

Sementara itu, Guntur menam-
bahkan, meski sudah divonis 
bersalah dan dihukum 1,5 tahun, 
Serli masih tetap buron.

Pencarian terus dilakukan 
para jaksa dibantu polisi.

Jaksa juga sudah mengun-
jungi rumahnya di Lebak, 
Provinsi Banten.

Ke rumahnya sudah tapi 
tidak ditemukan,” ujar Guntur.

Sementara itu, Kabid Humas 
Polda Jabar Kombes Saptono 
Erlangga menambahkan, 
Polda Jabar turut membantu 
pencarian Serli.

”Diumumkan ke jajaran 
polres di Jabar dan polres lain 
untuk pencarian. Foto yang 
bersangkutan juga sudah di-
sebar,” kata Saptono.

Serli sendiri kabur di bawah 
pengawasan jaksa dari Ke-
jaksaan Negeri (Kejari) 
Bandung pada Kamis (27/2) 
lalu. Saat itu, Serli kabur saat 
hendak menjalani sidang yang 
beragendakan pembacaan 

putusan di Pengadilan Ne-
geri (PN) Bandung.

Perempuan berkacamata itu 
kabur dengan cara menyelinap 
saat pengawal tahanan meng-
giring Serli dan belasan taha-
nan lain menuju sel Penga-
dilan Negeri (PN) Bandung.

Proses pencarian Serli pun 
terus dilakukan oleh jaksa 
Kejari Bandung. Termasuk 
mencari ke kediaman Serli 
sesuai dengan identitasnya 
di Kecamatan Curugbitung, 
Kabupaten Lebak, Provinsi 
Banten namun hasilnya nihil.
(bbs/ziz)

”Lulusan SMA yang asalnya 
nongkrong-nongkrong saja, 
kami ajak ikut bekerja di pe-
rusahaan inimenjadi secu-
rity,” kata Neneng.

Neneng mengaku, sejauh 
ini yayasan kerap memberikan 
pelayanan dengan kualitas 
yang baik dan harga yang 
kompetitif serta mencetak 
SDM dengan daya saing ting-
gi melalui pengelolaan se-
cara profesional dan terper-
caya, demi keamanan dan 
kenyamanan pelanggan.

”Hingga saat ini, kami te-
lah membina 300 orang, dan 
mereka telah bekerja di 
berbagai perusahaan, di 

antaranya di Hotel yang 
berada di kota Bandung, 
dan kami juga telah beker-
jasama dengan salah satu 
perumahan terbesar di Bo-
jongsoang, yaitu Agung 
Podomoro,” ungkapnya. 

Menurutnya, sebagai peru-
sahaan Penyedia dan Peng-
elolaan Jasa Keamanan, pi-
haknya sangat memahami 
tentang kepentingan perusa-
haan untuk dapat menjaga 
kelangsungan usaha tanpa 
dihantui adanya ancaman 
konflik ketenagakerjaan dan 
lain-lain. 

”Globalisasi ada didepan 
kita, momentum ini menyi-
ratkan berbagai tantangan dan 
peluang bagi usaha dalam 
menghadapi perdagangan 

bebas, yang akan membuat 
persaingan menjadi semakin 
kompetitif,” katanya.

Agar dapat berhasil atau 
bertahan dalam persaingan 
tersebut, lanjutnya, perusa-
haan dituntut untuk memi-
liki kekuatan manajemen 
dimana salah satu penopan-
gnya adalah sumber daya 
manusia atau tenaga kerja 
yang produktif. 

”Tenaga kerja di Indonesia 
pada dasarnya memiliki 
produktifitas yang tinggi, 
akan tetapi produktifitas 
terkadang tidak diimbangi 
dengan faktor-faktor yang 
mendukungnya seperti ke-
terampilan kerja, hubungan 
industrial dan modal kerja,” 
jelasnya.(a1/yul/ziz)

Sedangkan sampah organik, 
wilayah ini telah mengelola-
nya selama tiga bulan dan 
telah menghasilkan kompos. 
Warga kemudian mengguna-
kannya untuk memupuki 
tanaman.

”Berjalan 3 bulan hasilnya, 
kompos sebanyak 8 kwintal 
sudah tersedia. Hasil ini tidak 
kita jual, tetapi dibagikan ke-

pada warga untuk dimanfaat-
kan, sehingga tanaman di 
rumahnya masing-masing 
menjadi subur dan asri,” ka-
tanya. 

Atas inovasi itu, ia akui du-
kungan dan antusias warga 
mendukung dengan berbagai 
metode maupun gerakan ke-
bersihan ini. 

”Warga di sini mendukung 
sepenuhnya. Menyambut baik 
untuk lingkungan,” tuturnya. 

Melihat hal itu, Wali Kota 

Bandung Oded M. Danial 
sangat mengapresiasinya. Dia 
pun bangga kepada masyara-
kat karena sudah mandiri 
untuk mengelola sampah 
demi lingkungan yang bersih 
dan nyaman. 

”Mang Oded senang. Se-
makin ke sini, warga sema-
kin mandiri bisa mengelo-
la sampah mulai dari sum-
bernya yaitu rumah me-
reka masing- masing,” ujar 
Oded.(rls/ziz)

Saat ini, Kementerian Kese-
hatan (Kemenkes) RI telah 
menetapkan dua rumah sakit 
rujukan untuk penanganan 
Covid-19, yakni RSUP Hasan 
Sadikin Bandung dan RS Paru 
Dr. H. A. Rotinsulu. Kapasitas 
di dua rumah sakit itu masing-
masing 5 tempat tidur dan 8 
tempat tidur.

Namun di luar rumah sakit 
rujukan itu, Pemkot Bandung 
berjaga-jaga dengan menyi-
apkan ruang isolasi tambahan 
di rumah sakit pemerintah. 
Di antaranya tiga tempat 
tidur di RSUD Kota Bandung 

dan dua tempat tidur di RSKIA 
Kota Bandung.

”Kalau ternyata yang 13 
(tempat tidur) rujukan itu 
overload, kita harus siap,” 
ujarnya.

Sementara itu, Kepala 
Dinas Kesehatan Kota 
Bandung Rita Verita me-
nyatakan, simulasi ini 
mengacu kepada standar 
Kemenkes RI. Semua pe-
materi bahkan didatangkan 
langsung dari Kemenkes.

Menurut mantan Direktur 
RSUD Kota Bandung itu, tidak 
mudah untuk bisa menyel-
enggarakan simulasi. Sebab, 
ada banyak prasyarat yang 
harus dipenuhi, sejalan dengan 

SOP yang telah ditetapkan 
oleh kementerian. Hal ini 
menjadikan simulasi semacam 
ini menjadi yang pertama 
kali dilakukan di Jawa Barat 
dalam rangka penanganan 
Covid-19.

”Tidak mudah kita melaks-
anakan ini, perlu banyak pro-
sedur yang harus ditempuh. 
Mungkin di Jawa Barat baru 
kita yang mengadakan simu-
lasi seperti ini,” tuturnya.

Kendati belum dibutuhkan, 
Rita ingin mengantisipasi 
manakala kesiapan rumah 
sakit di luar yang dirujuk 
Kementerian Kesehatan 
dibutuhkan untuk bersiaga.
(mg2/ziz)
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ODP
Samb dari Hal 9

HAKIM
Samb dari Hal 9

RPN
Samb dari Hal 9

WARGA
Samb dari Hal 9

PEMKOT
Samb dari Hal 9

Petugas Medis Telah Lakukan Pemantauan

Kejari Dibantu Kepolisian Masih Lakukan Pencarian

Ciptakan Lapangan Pekerjaan Bagi Remaja 

Mengolah Dengan Berbagai Metode

Wujud Kesiapan Tangani Pasien Corona

Jumlah Kasus Deman Berdarah di Bandung 
Talang Air Dinilai 
Paling Rawan Tempat 
Perkembangbiakan Jentik 

BANDUNG – Kasus Demam 
Berdarah (DBD) di Kota 
Bandung diklaim menurun. 
Tercatat pada Januari se-
banyak 248 kasus dan di 
Februari 204 kasus. Semen-
tara jumlah kematian Ja-
nuari dua orang dan Fe-
bruari pun sama dua orang 
dengan rata-rata korban 
berumur dua hingga tahun. 

Dibandingkan dari 2019 
dimana terdapat 800 kasus 
DBD di Januari dan 600 
kasus di Februari, dengan 
angka kematian 14 mening-
gal dunia selama satu tahun 
penuh, maka tentu ada 
penurunan kasus.

”Pasien meninggal sebe-
lumnya sudah dalam kon-
disi shok saat ke rumah sakit 
sudah akhir,” kata Kepala 
Dinas Kesehatan (Dinkes) 
Kota Bandung Rita Verita di 
Rumah Sakit Khusus Ibu dan 
Anak (RSKIA) Kota Bandung, 
Jl. K.H. Wahid Khasyim No. 
311, Jumat (13/3).

Adapun penyebab utama 
dari wabah tersebut, men-
urutnya, selain pelaporan 
dari masyarakat telat juga 
memang tempat talang yang 
cukup banyak tergenang air.

”Talang sebenarnya bukan 
isu baru. Kita harus tahu 

tentunya masyarakat perlu 
tahu mana saja tempat per-
indukan nyamuk DBD,” 
paparnya.

Rita mengakui talang men-
jadi salah satu tempat per-
indukan. Sejauh ini memang 
talang cukup sulit dikontrol. 
Untuk itu dia menyarankan 
masyarakat rajin member-
sihkan talang.

”Talang tempat perindu-
kan yang sulit di kontrol 
sekarang masyarakat sudah 
diberitahu, jangan mem-
bersihkan tempat perindu-
kan nyamuk yang biasa, 
tapi talang jangan dilupa-
kan,” sarannya.

Satu-satunya cara yang 
cukup efektif menurutnya 
ialah mendorong gerakan 
satu rumah satu jumantik, 
diharapkan kepada tiap 
puskesmas meningkatkan 
pengetahuan anggota kelu-
arga apakah lokasi rumah 
ada jentik nyamuk.

Sementara itu, Wakil Wa-
li Kota Bandung Yana Muly-
ana menjelaskan Kasus DBD 
di Kota Bandung tergolong 
aneh, sebab, seharusnya di 
Kota Bandung yang suhunya 
cukup panas, maka jentik 
tidak semestinya ber-
kembang.

”Biasanya salah satu 
penyebab perkembangan 
biak jentik, adalah talang 
saluran terbuat dari beton 
bertulang, kayu atau baja,” 
(mg2/ziz) 

ISTIMEWA

DAM 001_AHASSAwards2020 : Para pemenang The Best Platinum di ajang AHASS Awards 2020.

General Manager Technical 
Service, Denny Budiman 
mengatakan, Ajang ini diha-
dirkan untuk mengukur kua-
litas layanan dari bengkel 
resmi Honda khususnya di 
Jawa Barat. Sehingga diha-
rapkan dapat memberikan 
pelayanan prima yang se-
suai standar kepada seluruh 
konsumen serta dapat terus 
meningkatkan jumlah kon-
sumen Honda yang masuk 
ke AHASS.

 “Terima kasih kepada 

seluruh AHASS di Jawa Barat 
atas pencapaian yang diraih 
tahun ini dan selalu membe-
rikan pelayanan terbaiknya 
kepada konsumen setia Hon-
da. Dengan Semangat Satu 
HATI, kami selalu berkomit-
men untuk menemani kon-
sumen meraih mimpinya 
dengan memberikan layanan 
after sales service terbaik 
melalui 550 AHASS yang ter-
sebar di seluruh Jawa Barat,” 
ujar Denny.

Seluruh AHASS di Jawa Ba-

rat telah dinilai melalui pro-
gram evaluasi tahunan yang 
dilakukan secara kuantitatif. 
Melalui tim audit DAM, me-
reka sudah melakukan serang-
kaian penilaian kepada seluruh 
AHASS secara performance 
baik dari segi Quality, Capa-
city dan Promotion.

Selain 2 kategori utama yang 
telah hadir pada AHASS 
Awards, ada 3 kategori lain 
yakni Best effort, Best Claim, 
Best NOS, dan Best LKH. Dan 
yang berhak menerima pen-

ghargaan terbaik pada AHASS 
Award ke-12 kali ini adalah 
AHASS Benjoyo Motor, Depok.

Sementara itu, menyambut 
tahun 2020 dan sebagai salah 
satu pelayanan untuk mem-
berikan kenyamanan dan 
kemudahan konsumen dari 
sisi after sales, PT DAM me-
luncurkan kampanye #AdaA-
ku. Kampanye ini hadir mer-
upakan lanjutan dari kampa-
nye yang telah hadir sebelum-
nya yakni Aku dan AHASSku.

 “Kampanye #AdaAku mer-
upakan bentuk kepedulian 
kepada pengguna sepeda 

motor Honda atau konsumen 
setia AHASS. Sehingga dapat 
terus memberikan kenyama-
nan saat menjalani aktivitas 
sehari-harinya dalam meng-
gunakan sepeda motor,” ujar 
Denny.

Adapun Program #AdaAku 
diantaranya Honda Care, Ser-
vice Visit, dan Daya Auto. 
Honda Care (Customer As-
sistance Road Emergency) 
yaitu fasilitas layanan darurat 
atau mogok ketika di jalan raya 
yang tersedia di 10 AHASS 
dikota Bogor, Bandung, Depok, 
Karawang, Sumedang, Maja-

lengka, Bekasi. Konsumen 
hanya tinggal menelpon ke 
1500 989 nantinya pihak beng-
kel atau AHASS akan datang 
ke lokasi.

Sementara Service Visit ada-
lah layanan servis untuk me-
mudahkan konsumen jika 
ingin melakukan servis di 
Rumah maupun kantor.

Sedangkan untuk Daya 
Auto merupakan aplikasi ber-
basis android Booking Ser-
vice AHASS untuk memper-
mudah konsumen agar servis 
di AHASS tidak harus 
mengantri. (rls)

Apresiasi Bengkel Resmi Honda di Jabar, DAM Gelar AHASS Awards 2020
ILUSTRASI

Menurun

BANDUNG - Sepanjang tahun 
2019, PT. Daya Adicipta Mo-
tora (DAM) selaku Main Dea-
ler dan Suku Cadang Honda 
di Jawa Barat berhasil menca-
tat layanan purna jual lebih 
dari 9 Juta unit sepeda motor 
yang telah melakukan pera-
watan di bengkel resmi Honda 
atau AHASS. Sementara se-
cara nasional, DAM telah mem-
berikan kontribusi sebesar 
18,5% pada tahun 2019.

Pencapaian tersebut diraih 
dengan banyaknya kegiatan 
dan beberapa layanan se-
perti Servis Visit, PIT Express, 
Honda Care dan beragam 
promo-promo di seluruh 
AHASS. Sebagai upaya mem-
berikan apresiasi kepada 
seluruh AHASS atas penca-
paiannya di tahun 2019 serta 
untuk mengukur kualitas 
layanan dari bengkel resmi 
Honda khususnya di Jawa 
Barat, DAM menggelar acara 
penganugerahan “AHASS 
Awards ke-12”.

Acara yang diselenggarakan 
di Hotel Mason Pine, Bandung 
(4/3) ini mengusung tema 
“Move to the Next Level. AHASS 
Awards 2020 diikuti oleh 328 
AHASS H23 di seluruh Jawa 
Barat dengan memberikan 
dua kategori utama The Best 
Platinum dan The Best Gold.
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Jl. Bali No. 15A, Merdeka,
Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung 
Sebelah SMAN 5 Bandung
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Didorong Anggaran 
Pemprov Jabar, Pemkab 
Bandung Menata Alun Alun

SOREANG – Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) Jawa Ba-
rat pada tahun 2019 lalu ge-
lontorkan anggaran sekitar 
Rp 15 Miliar untuk merevita-
lisasi taman terbuka alun alun 
di Kabupaten Bandung.

Setelah dilakukan revitali-
sasi dengan anggaran ban-
tuan Gubernur Jabar, Alun 
alun Soreang dan Cicalengka 
diresmikan Bupati Bandung 
Bandung Dadang M. Naser, 
Jumat (13/3). ”setelah dire-
novasi dan dilengkapi vasili-
tas pendukung olahraga, 
kedua alun alun ini terbukan 
untuk umum,” kata Dadang.

Menurut Dadang, revitali-
sasi kedua alun-alun tersebut 
dilakukan bertujuan mengo-
lahragakan masyarakat dan 
memasyaratkan olahraga. 
Sebab, kedua alun-alun ter-
sebut dibangun dengan di-

lengkapi sarana dan prasara-
na olahraga. 

”Di Soreang lengkap dengan 
sarana olahraga dan kuliner-
nya. Kalau Cicalengka justru 
lebih lengkao. Ada terminal-
nya, pertokoan, wisata kulinet, 
dan lapangan voli dan basket,” 
jelasnya.

Dadang berharap, sejumlah 
alun-alun dan taman yang 
ada di Kabupaten Bandung 
juga bisa diperbaiki. Salah 
satunya taman di Stadion Si 
Jalak Harupat. Untuk itu, ia 
akan segera berkomunikasi 
dengan Gubernur Jawa Barat. 
Sebab, untuk perbaikannya 
perlu ada campur tangan 
dari Pemprov Jabar. 

”Keinginannya perbaikan taman 
di Jalak Harupat. Ini juga, kan, 
sebagai salah satu persiapan 
dalam menghadapi Piala Dunia 
U-21 nanti,” katanya. 

Sebelum pembangunan dan 
revitalisasi kedua alun-alun 
tersebut, kata dia, Pemkab 
Bandung sudah membangun 
alun-alun Majalaya dan alun-
alun Ciparay dengan dana 

APBD. ”Tinggal diperbaiki lagi 
biar lebih bagus lagi,” akunya. 

Selain itu, ke depan Dadang 
menargetkan pembangunan 
Sarana Budaya Sabilulungan 
bisa ditambah berbagai fasili-
tas. Salah satunya pembangu-
nan creative center. Sehingga 

di Sarana Budaya Sabilulung-
an fasilitasnya lebih lengkap. 
”Di sana, kan, sudah ada dome-
nya, ada tamannya, tinggal 
creative centernya,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, 
Anggota DPRD Kabupaten 
Bandung Komisi D, Totong 
Samsudin, mengatakan bahwa 
alun-alun yang telah dibangun 
dan direvitalisasj tersebut 
bisa menjadi icon Kabupaten 
Bandung. Selain itu, alun-alun 
yang sudah ada di Kabupaten 
Bandung tersebut dapat di-
gunakan tidak hanya oleh 
masyarakat kelas saja, tetapi 
juga masyarakat kelas bawah. 

”Semoga alun-alun ini terus 
dibenahi dan dirawat, tetapi 
perawatan ini bukan hanya dila-
kukan oleh pemerintah tapi 
dirawat juga bersama-sama 
dengan masyarakat,”kata Totong.

Sementara itu, Kepala Dinas 
Perumahan Rakyat, Kawasan 
Pemukiman dan Pertanahan 
(Disperkimtan) Kabupaten 
Bandung Erwin Renaldi men-
jelaskan, sesuai dengan pro-
gram kerja. Pihaknya akan 

terus melakukan penataan 
kawasan publik.

”Beberapa alun alun sudah 
dilakukan revitalisasi, seper-
ti alun alun majalaya, Ciparay, 
Banjaran dan sekarang dires-
mikan alun alun Soreang dan 
Cicalengka. Fasilitas umum 
ini, diperuntukan masyarakat 
yang hendar melakukan ak-
tivitas olahraga atau menik-
mati alam terbuka hijau,” 
kata Erwin.

Erwin berharap dengan 
resmi dibukanya sarana umum 
tersebut, dirinya mengimbau 
masyarakat untuk bersama 
sama menjaga dan memeli-
haran lingkungan alun alun. 
Sebab, fasilitas tersebut mer-
upakan milik masyarakat. ”saya 
berpesan kepada masyarakat 
yang melakukan aktivitas 
disarana publik ini, untuk 
selalu menjaga dan memeli-
hara fasilitas yang telah di-
bangun dan jangan lupa un-
tuk menjaga kebersihan ling-
kungan dengan tidak mem-
buang sampah sembaranagn,” 
pungkasnya. (rus)

Rp 15 Miliar untuk Revitalisasi 
ISTIMEWA

BERJABATAN TANGAN: Bupati Bandung Dadang M. Naser (ketiga kanan) berikan motivasi Kepala Disperkimtan Erwin Renaldi agar memberikan kenyamanan 
kepada masyarakat dengan melakukan penataan sarana terbuka publik (alun alun) di kabupaten Bandung.

Ribuan Personel Siap 
Amankan Pertandingan 

SOREANG – Jelang Laga pertandingan Persib 
Bandung VS PSS Sleman pada Liga 1 Indonesia, 
Minggu (15/3). Untuk menjaga keamanan selama 
pertandingan, Polresta Bandung akan menerjunkan 
1500 personel.

Kapolresta Bandung, Kombes Pol Hendra 
Kurniawan, mengaku pihaknya sudah melakukan 
rapat kordinasi dengan pihak Persib Bandung, terkait 
pengamanan pertandingan Liga 1.

”Pada perinsipnya kami siap melakukan 
pengamanan untuk pertandingan Liga 1, dengan 
menerjunkan ribuan personel Polresta Bandung,” 
kata Hendra saat memberikan keterang kepada awak 
media di Mapolresta Bandung, Jumat (13/2).

Hendra menjelaskan, ribuan personel ini, untuk 
pengamanan laga Tim Maung Bandung menjamu 
Tim Elang Jawa. ”Suporter lawannya juga memiliki 
hubungan baik dengan suporter Persib, tidak 
memiliki sejarah yang bertentangan. Saya yakin hari 
minggu pertandingan bisa berjalan dengan lancar,” 
jelasnya.

Laga tersebut merupakan laga ketiga Bagi Persib 
dan merupakan laga kedua Persib bermain di 
kandang. Sebelumnya Persib berhasil mengalahkan 
Persela Lamongan 3-0 di Stadion Si Jalak Harupat, 
dan mengalahkan Arema FC di Stadion Kanjuruhan, 
Malang dengan skor 2-1.

Saat disinggung kini sedang marak virus Corona, 
apakah pihak kepolisian akan lebih meningkatkan 
pengamanan dengan pemeriksaan suhu tubuh 
kepada para atelit dan suporter. Hendra mengatakan, 
pihaknya masih pikirkan penyediaan itu.

”Kemungkinan  akan seperti itu, kami akan 
koordinasi dengan pihak terkait agar ada 
pemeriksaan suhu tubuh,” tuturnya.

Untuk antisipasi corona, kata Hendra, polisi sudah 
memberi contoh di kepolisian sekarang ada yang 
namanya senam, senyum, sehat dan selalu hidup bersih.

”Jadi tiap hari senam corona itu antisipasinya 
badan kita bersih sama badan kita hangat (olahraga) 
dan tidak lupa kami juga tak henti-hentinya 
mengingatkan agar selalu hidup bersih,” 
pungkasnya. (yul/rus)

Beberapa alun alun 
sudah dilakukan 

revitalisasi, seperti 
alun alun majalaya, 

Ciparay, Banjaran dan 
sekarang diresmikan 

alun alun Soreang 
dan Cicalengka. 
Fasilitas umum 

ini, diperuntukan 
masyarakat yang 

hendar melakukan 
aktivitas olahraga 

atau menikmati alam 
terbuka hijau.”

Erwin Renaldi 
Kadisperkimtan

Kabupaten Bandung

LIGA 1

ISTIMEWA

Kombes Pol Hendra Kurniawan
Kapolresta Bandung

BALEENDAH – Samsat So-
reang menggelar sosialisasi 
intensifikasi pemungutan 
pajak kendaraan bermotor. 
Sosialisasi ini merupakan 
program dari Gubernur Jawa 
Barat Ridwan Kamil, yaitu 
program triple Untung, pro-
gram ini yakni program bebas 
pajak kendaraan.

Anggota Satlantas Polresta 
Bandung Brika Anwar men-
gungkapkan, program ini akan 
digelar hingga tanggal 30 April 
2020. ”Kita keliling dari keca-
matan-kecamatan untuk men-
sosialisasikan bahwa kami 
dari pihak Bappeda dan kepo-
lisian sedang melakukan so-
sialisasi pungutan pajak, yaitu 
bebas denda, gratis BBN, serta 
gratis progresif apabila ken-
daraan tersebut di balik nama,” 
kata Anwar saat ditemui di 
Baleendah, Jumat (13/3).

Menurut Anwar, pihaknya 
mengundang para peserta 
perwakilan dari Desa dan 
Kelurahan se-Kecamatan 
Baleendah. Perwakilan ini, 
katanya, agar melakukan so-
sialisasi kepada masyarakat.

”Apabila masyarakat Jawa 
Barat khususnya Kabupaten 
Bandung memiliki kendara-
an yang belum di balik nama, 
atau masih atas nama orang 
lain, silakan datangi Samsat 
Samsat terdekat dengan do-
misili tempat tinggal,” jelasnya.

Anwar menjelaskan, proses 
pembayaran sangat mudah, 
masyarakat  hanya membawa 
KTP asli, STNK asli BPKB 
asli serta kendaraannya ke 
Samsat, sesuai domisili war-
ga masyarakat berada.

”Proses yang mudah cepat 
dan untuk biaya APBN yaitu 
digratiskan, hanya membay-
ar pajak, membeli BPKB baru 
serta STNK dan TNKB atau 
plat nomor baru. Jadi kita 
prosesnya dipermudah. oleh 
karena itu, untuk warga Ka-
bupaten Bandung selain mar-
gaasih, kita tunggu hingga 30 

April,” akunya.
Saat ditanyakan jumlah ken-

daraan yang belum bayar pajak, 
Anwar mengatakan, potensi 
di kecamatan Baleendah se-
banyak 100 ribu kendaraan dan 
yang menunggak bayar pajak 
hingga 20.855 kendaraan roda 
dua dan roda empat.

”Kita sebagai petugas dari 

pihak kepolisian melakukan 
proses di jalan dengan cara 
operasi Kendaraan Tidak 
Melakukan Daftar Ulang 
(KTMDU). Jadi pada saat 
kita di lapangan beserta 
dengan petugas gabungan 
Jasa Raharja, Samsat Soreang, 
dari Bapenda melakukan 
operasi KTMDU, di situ kita 
menjaring seluruh pengguna 
kendaraan baik roda dua 
maupun roda empat untuk 
kita cek satu persatu pajaknya 
apakah sudah dibayar atau 
belum,” katanya.

Apabila setelah di cek me-
reka belum bayar, tegasnya, 
maka masyarakat bisa mem-
bayar ditempat atau dilakukan 
penindakan dengan cara 
melakukan penilangan ken-
daraan tersebut. ”Kami ber-
harap masyarakat taat mem-
bayar pajak dengan tepat 
waktu. Oleh karena itu, kami 
mengadakan program ini agar 
meringankan masyarakat,” 
pungkasnya.(yul/rus)

Gratiskan Denda, Dorong 
Masyarakat Sadar Pajak

Apabila masyarakat 
Jawa Barat 

khususnya Kabupaten 
Bandung memiliki 
kendaraan yang 

belum di balik nama, 
atau masih atas nama 

orang lain, silakan 
datangi Samsat 
Samsat terdekat 
dengan domisili 
tempat tinggal.”

Brika Anwar 
Anggota Satlantas Polresta Bandung
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Dewan Memprediksi CSR 
di Cimahi Bisa Diperoleh 
Hingga Rp 7 Miliar 

CIMAHI – Meski sudah be-
roperasi sejak tahun 2016, 
berdasarkan pada Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 10 
Tahun 2013 tentang Penyel-
enggaraan Tanggung Jawab 
Sosial dan Lingkungan, ke-
beradaan Forum Tanggung 
Jawab Sosial Lingkungan 
(TJSL) ternyata belum 
begitu dilirik sekitar 500 
lebih perusahaan di 
Kota Cimahi un-
tuk menitipkan 
dana Corporate 
Social Responsi-
bility (CSR)-nya.

Nyatanya sejak berope-
rasi, tak lebih dari 30 peru-
sahaan yang menitipkan dana 
CSR melalui Forum TJSL, yang 
kemudian disalurkan untuk 
kegiatan sosial. Berdasarkan 
data Bagian Ekonomi pada 
Setda Kota Cimahi, tahun 2016 
ada Rp 38 juta dana CSR yang 
dihimpun dari 19 perusahaan 
di Kota Cimahi. Dana tersebut 
digunakan untuk saran dan 
prasarana delapan yayasan dan 
panti di Kota Cimahi.

”Tahun 2017 itu enggak jalan, 

ada perubahan struktur. Jadi 
ada masa transisi setahun,” 
kata Kepala Bagian Ekonomi 
pada Setda Kota Cimahi, Tri 
Laksmihindia saat ditemui di 
Pemkot Cimahi, Jalan Rd. 
Hardjakusumah, Jumat (13/3).

Tahun 2018 dan 2019, kon-
disinya tak jauh berubah. 
Minim sekali perusahaan 
yang menyalurkan dana 

C S R -

nya melalui Fo-
rum TJSL. Tercatat hanya ada 
sekitar dua perusahaan, ya-
kni dari BJB senilai Rp 172 
juta dan satu perusahaan 
animasi sebesar Rp 15 juta 
yang digunakan untuk kegia-
tan sosial.

Kemudian, kata Tri, ada juga 
beberapa kegiatan sosial yang 
dilakukan dengan menggunakan 
dana CSR ditahun 2019. Khsus 

CSR dari BJB untuk Taman Kar-
tini tahun 2019, kata dia, pihaknya 
tak menghimpun dananya, 
sebab diserahkan langsung ke-
pada pihak ketiga.

Untuk tahun ini, lanjut Tri, 
pihaknya mulai menyebar 
proposal ke setiap perusa-

haan untuk 
menyalur-

kan dana 

C SR-
nya melalui Forum TJSL. 

”Yang udah terbagi terkakhir 
150 proposal sudah disebar 
ke perusahaan. Targetnya 
semua perusahaan di Kota 
Cimahi kita sentuh,” sebutnya.

Diakui Tri, dari ratusan peru-
sahaan di Kota Cimahi, mereka 
lebih memilih menyalurkan 
langsung dana CSR-nya ke ling-
kungan langsung, tanpa sepeng-
etahuan Forum TJSL. Imbasnya, 

pihaknya tidak mengetahui 
data-data perusahaan yang ke-
rap menyalurkan dana CSR.

Menurutnya, kondisi itu 
mungkin disebabkan ketidak-
tahuan perusahaan mengenai 
keberadaan Forum TJSL. Un-
tuk itu, pihaknya mulai me-
nyisirnya tahun ini. Minimal, 
perusahaan-perusahaan 
memberikan datanya.

”Kebanyakan yang ngasih 
langsung ke lingkungan, eng-

gak kedata jumlah berapa, 
barang apa. Kita menekan-
kan perushaan lapor ke 
kita supaya kedata,” im-

buhnya.
Terpisah, Ang-
gota Komisi III 
DPRD Kota 
Cimahi, Enang 
Sahri Lukman-

syah mengata-
kan, berdasarkan 

hasil analisa, memang 
kenyataannya sangat minim 
sekali perusahaan yang meny-
alurkan dana CSR-nya melalui 
Forum TJSL. Padahal, kata dia, 
potensinya mencapai Rp 7-8 
miliar setiap tahun.

”Kita sedang dorong bagai-
mana para pengusaha itu 
bisa memberikan CSR-nya ke 
TJSL. Kalo kita prediksi di 
Cimahi itu Rp 7-8 miliar,” se-
but Enang. (mg3/ziz)

CIMAHI – Dana Alokasi 
Khusus (DAK) sebesar Rp 1 
miliar dari pemerintah pusat 
bakal digunakan Dinas Peru-
mahan dan Kawasan Pemu-
kiman (DPKP) Kota Cimahi 
untuk merehabilitasi daerah 
aliran irigasi tahun ini.

Dana yang bersumber dari 
pemerintah pusat tersebut 
merupakan uang sisa DAK 
sejak tahun 2006 hingga 2015, 
atau tahun terakhir Kota Cimahi 
mendapatkan bantuan untuk 
pemeliharaan irigasi. Setelah-
nya, Kota Cimahi tak masuk 
persyaratan untuk mendapat-
kan bantuan serupa.

Kepala Seksi Drainase pada 
DPKP Kota Cimahi, Sambas 
Subagja mengatakan, tahap 
reahbilitasi irigasi yang di-
kelolanya sudah masuk pe-
rencanaam. Pihaknya berha-
rap running rehabilitasi di-
mulai bulan depan.

”Kita lagi menunggu tahap 
perencanaan, sedang finali-
sasi. Mudah-mudahan bisa 
secepatnya,” kata saat ditemui 
di Pemkot Cimahi, Jalan Rd. 
Hardjakusumah, Jumat (13/3)

Dikatakannya, uang Rp 1 
miliar tersebut akan diguna-
kan untuk memperbaiki tiga 
daerah irigasi tersisa yang 
dikelola DPKP Kota Cimahi. 
Yakni daerah irigasi Leuwi-
layung yang mengaliri 111 
hektare , Leuwiteureup 
mengairi 80 hektare, daerah 
irigasi Jorolot yang mengairi 
15 hektare.

”Sekarang kita hanya 
mengelola tiga daerah irigasi,” 
ucap Sambas.

Sebetulnya, terang Sambas, 
Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Ra-
kyat (Permen PUPR) RI Nomor 
14 Tahun 2015 tentang Krite-
ria Penetapan dan Status 
Daerah Irigasi, ada lima dae-
rah yang dikelola Pemkot 
Cimahi.

Namun, tahun lalu pihaknya 
mengajukan revisi Surat Ke-
putusan (SK) kepada pemerin-
tah pusat untuk menghapus 
dua daerah irigasi, sebab 
sudah tidak berfungsi. Ke-
duanya daerah irigasi Kantin 
yang awalnya mengairi 15 
hektare dan Pasir Kumeli yang 

mengairi lima hektare sawah.
”Dalam updating kemarin, 

diusulkan dihapus karena 
sawahnya sudah enggak ada. 
Irigasinya sudah tidak ber-
fungsi,” jelas Sambas.

Dilanjutkan Sambas, kon-
disi daerah irigasi yang di-
kelola Pemkot Cimahi relatif 
masih baik. Meskipun dia-
kuinya ada beberapa kerusa-
kan. Tahun ini, pihaknya 
berencana akan melakukan 
perbaikan-perbaikan irigasi 
yang sudah rusak.

”Ada beberapa spot yang 
rusak yang sudah teridentifi-
kasi. Mudah-mudahna tahun 
ini bisa kita tuntaskan untuk 
rehabilitasi supaya airnya 
bisa full mengalir sawah, eng-
gak ada kebocoran,” sebutnya.

Selain daerah irigasi yang 
dikelola Pemkot Cimahi, se-
betulnya ada irigasi lainnya 
yang mengairi area sawah di 
Kota Cimahi. Yakni daerah 
irigasi Citopeng, irigasi Laga-
dar dan irigasi Cijanggel.

”Tapi itu pengelolannya bu-
kan di kita, tapi oleh Pemprov 
Jabar,” tandasnya.(mg3/ziz)

4 Tahun Berdiri 
Forum TJSL Tak 
Dilirik Perusahaan

DPKP Gunakan DAK
Rp 1 Miliar Untuk Irigasi 

ISTIMEWA

KEBUT PEKERJAAN: Saat ini reahbilitasi irigasi yang dikelola DPKP sudah masuk perencanaam. DPKP 
juga berharap running rehabilitasi dimulai bulan depan sehingga pengerjaanya bisa selesai tahun ini juga.

CIMAHI - Rangga Mulyana, 
25, tertunduk lesu ketika di-
gelandang pihak kepolisian 
usai ditangkap jajaran Satuan 
Reserse Kriminal Polres Cimahi 
atas kasus dugaan pencabu-
lan hingga persetubuhan 
terhadap anak kandungnya 
sendiri yang berinisial SA,5.

Rangga diamankan pihak 
kepolisian pada Kamis (12/3) 
di sebuah bengkel di kawasan 
Cipageran, perbatasan Kota 
Cimahi-Kabupaten Bandung 
Barat (KBB). Sebelumnya, 
tersangka berprofesi sebagai 
pedagang cilok, dan kini be-
kerja di bengkel tempatnya 
ditangkap.

Kapolres Cimahi, AKBP M 
Yoris Maulana Yusuf Mar-
zuki mengatakan, aksi cabul 
dan persetubuhan ayah ter-
hadap anak kandunya itu 
dilakukan pada Januari 2020 
di Kampung Cikawati, RT 01 
RW 04, Desa Pakuhaji, Keca-
matan Ngamprah, KBB.

”Telah terjadi dugaan per-
setubuhan dan pencabulan 
yang terhadap anak dibawah 
umur,” kata Yoris saat gelar 
perkara di Mapolres Cimahi, 
Jalan Jenderal Amir Machmud, 
Jumat (13/3).

Awalnya, ungkap Yoris, kor-
ban dijemput pelaku pada 18 
Januari dari rumah mantan 
istrinya berinisial PL (21) di 
Desa Cihanjuang, Kecamatan 
Parongpong, (KBB) dan sem-
pat menginap di rumah nen-
ek korban (orang tua pelaku).

Sehari di rumah neneknya, 
korban kemudian diantarkan 
ke rumah tersangka di Keca-
matan Ngamprah, KBB sebab 
sang nenek akan pergi ke 
Cikarang pada tanggal 20 Ja-
nuari.

”Memang korban setiap 
weekend (akhir pekan) dije-
mput bapaknya (tersangka). 
Orang tuanya sudah cerai, 
korban tinggal di rumah pe-

rempuan,” ujar Yoris.
Kemudian tanggal 22 Ja-

nuari, korban diantarkan 
pulang ke rumah ibu kandung-
nya Setelah sampai, anak 
malang itu sering mengeluh-
kan sakit pada bagian kema-
luan dan anusnya. 

”Korban saat buang air kecil 
merasa sakit. Kemudian di-
tanya sama ibunya, lalu kor-
ban menceritakannya,” ung-
kap Yoris.

Untuk menguatkan penga-
kuan putrinya itu, PL (ibu 
korban) membawa bocah 
polos itu ke bidan terdekat. 
Setelah dilakukan pengecekan, 
ternyata ada luka lecet pada 
bagian anus dan lobang di 
kemaluan korban. Namun 
untuk kepastiannya, korban 
diminta untuk dilakukan visum 
di rumah sakit.

Dari hasil visum itu jelas 
bagian kemaluan korban dan 
anusnya mengalami kerusa-
kan, usai diduga disetubuhi 
dan dicabuli oleh ayah kandun-

gnya sendiri. 
”Kemudian melapor. Kita 

lakukan serangkaian penyeli-
dikan, kita minta visum dan 
jelas terjadi kerusakan ter-
hadap kemaluan dan anus 
korban. Kita lakukan penang-
kapan terhadap pelaku pada 
12 Maret,” bebernya.

Namun, lanjut Yoris, hingga 
kini polisi masih mendalami 
motif dugaan pencabulan dan 
persetubuhan yang dilakukan 
Rangga terhadap anaknya. 
Sebab, tersangka hingga saat 
ini masih belum mengakui 
perbuatannya.

”Sampai saat ini pelaku be-
lum mengaku sudah. Kita 
sudah periksa saksi, sudah 
kuat untuk kita melakukan 
penahanan,” tegas Yoris.

Tapi, tegas Yoris, berdasar-
kan hasil visum dari rumah 
sakit, memang terdapat ke-
rusakan pada bagian kema-
luan dan Anus korban. Dari 

penuturan saksi dan korban 
yang masih dibawah umur, 
sangat kuat dugaan pelakunya 
adalah Rangga, yang tak lain 
ayah kandung korban.

”Korban ini anak kecil, ma-
sih polos. Hasil visum sudah 
membuktikan,” sebut Yoris.

Untuk itu, Yoris mengimbau 
tersangka segera mengakui 
perbuatannya. Sebab, jika 
masih bungkam padahal 
bukti dan saksi sudah men-
guatkan, sanksi terhadap 
tersangka bisa saja diperberat.

Tersangka dikenakan Pasal 
81 dan Pasal 82 Undang-un-
dang Nomor 17 Tahun 2016 
tentang Perlindungan anak, 
dengan ancaman hukuman 
minimal 5 tahun dan maksi-
mal 15 tahun.

”Karena dilakukan terhadap 
anak kandung, hukumannya 
ditambah sepertiga dari hu-
kuman tersebut,” tandas 
Yoris. (mg3/ziz)

RM Tega Cabuli Anaknya Sendiri 

ISTIMEWA

KASUS PENCABULAN: RM, 25, tertunduk lesu saat digelandang pihak kepolisian usai ditangkap jajaran Satuan 
Reserse Kriminal Polres Cimahi atas dugaan pencabulan hingga persetubuhan terhadap anak kandungnya.



NGAMPRAH - Obyek wi-
sata di Kawasan Lembang, 
Kabupaten Bandung Barat 
(KBB), mulai melakukan 
pencegahan potensi penye-
baran Novel Corona Virus 
atau Covid-19. 

Salah satunya destinasi 
wisata The Great Asia 
Africa yang memberlaku-
kan pengecekan suhu tubuh 
kepada setiap pengunjung 
di pintu masuk area wi-
sata.

Public Relations And Pro-
motion The Great Asia 
Afrika, Intania Setiati men-
gatakan, selain pengecekan 
suhu tubuh, di tiap sudut 
kawasan wisata terbuka itu 
kini mulai disediakan cai-
ran pembersih tangan atau 
hand sanitizer. 

“Sejak awal isu ini mun-
cul, kita sudah persiapan. 
Thermal scanner kita tem-
patkan di pintu masuk dan 

juga pembersih tangan. 
Jadi saat wisatawan mela-
kukan kontak itu memini-
malisir potensi penyeba-
rannya,” ungkap Intan saat 
ditemui di lokasi, Jumat 
(13/3).

Pengecekan suhu tubuh 
pada pengunjung bakal 
dimaksimalkan untuk anti-
sipasi awal. Jika ada wisa-
tawan kedapatan suhu 
tubuhnya lebih dari 38 
derajat celcius, maka pen-
gunjung akan disarankan 
untuk tidak masuk lokasi 
wisata dan segera meme-
riksakan diri.

“Kalau ada pengunjung 
ternyata suhu tubuhnya 
melebihi 38 derajat, kita 
tahan dulu untuk tidak 
masuk. Namun dengan 
cara yang sangat baik. Di-
harap tidak berkunjung 
dulu, istirahat, dan meme-
riksa kondisi tubuhnya,” 

katanya. 
Pengelola wisata juga 

bersiaga dengan mener-
junkan beberapa petugas 
khusus untuk mengedu-
kasi agar wisatawan me-
nerapkan pola hidup sehat 
dan rutin mencuci tangan. 

Sekitar 50 botol hand sa-
nitizer pun disebar di 
seluruh area wisata. Tak 
hanya itu, sejumlah petu-
gas yang berjaga di setiap 
titik area pun dibekali cai-
ran pembersih tangan.

“Ada petugas juga yang 
kita bekali cairan alkohol 
untuk pembersih tangan 
pengunjung. Kita juga se-
diakan  hand sanitizer se-
banyak 50 lebih di tiap 
sudut The Great Asia Afri-
ca,” terangnya. 

Sejak wabah Covid-19 
terkonfirmasi di Indonesia, 
jumlah kunjungan wisa-
tawan tak terkecuali yang 

datang ke The Great Asia-
Afrika mengalami penu-
runan. 

Menurut Intan, meski 
terjadi penurunan, jum-
lahnya belum signifikan. 
Pasalnya pengunjung The 
Great Asia-Afrika masih 
didominasi wisatawan do-
mestik. Kendati demikian, 
jumlah penurunan peng-
unjung paling terasa dari 
study tour siswa, meng-
ingat terbitnya imbauan 
di setiap daerah untuk 
menunda karya wisata.

“Kita penurunannya an-
tara 20-30 persen. Karena 
pengunjung kita tak ter-
lalu banyak yang berasal 
dari WNA.Tapi karena ada 
himbauan untuk anak-anak 
meminimalisir karya wi-
sata dari Disdik. Jadi oto-
matis berkurang apalagi 
pengunjung kita juga 
mayoritas dari yang studi 

tour. Jadi agak turun juga,” 
pungkasnya. (mg6/tur)
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Aktivitas Seks Bebas 
Diduga Jadi Pemicunya

NGAMPRAH-Hingga akhir 
tahun 2019, setifaknya 394 
warga Kabupaten Bandung 
Barat (KBB) teridentifikasi 
positif HIV/AIDS. 

Kepala Sub Bagian Kesejahte-
raan Sosial KBB, Sri Mulyaningsih 
mengatakan,  dari 394 warga yang 
terjangkit HIV/AIDS itu tersebar 
di 16 kecamatan lainnya. 

“Sampai 2019 terakhir, peng-
idap HIV/AIDS sekitar 394 
orang. Paling terbesar perse-
barannya itu di wilayah Pa-
dalarang,” ungkap Sri, kepada 
Jabar Ekspres, Jumat (13/3).

Sri menerangkan, penularan 
HIV/AIDS di KBB terjadi dengan 
beragam cara. Namun, keba-
nyakan para pengidap HIV/
AIDS di KBB lantaran aktivitas 
seks bebas dan tidak aman. 

“Ada banyak cara penyeba-
rannya. Sebetulnya, kalau 
penyebarannya setiap orang 
beda-beda, tapi yang lebih 
dominan itu akibat hetero-
seksual dan tidak mengguna-
kan pengaman,” terangnya. 

Selain melakukan pembi-
naan mental, Pemerintah KBB 
juga menyediakan obat anti-
retroviral (ARV) di sejumlah 
puskesmas. ARV sendiri 
merupakan obat yang mam-
pu memperlambat per-

kembangan virus HIV. ARV 
bekerja dengan menghilang-
kan unsur yang dibutuhkan 
virus HIV untuk mengganda-
kan diri, dan mencegah virus 
HIV menghancurkan sel CD4. 

“Ada beberapa puskesmas 
yang memang sudah ditunjuk 
khusus menyediakan obat itu, 
termasuk di Padalarang. Jadi 
mereka (penyintas) mengam-
bil obat itu setiap hari Kamis 
di puskesmas,” ujarnya.

Sri menjelaskan, masih ba-
nyak pengidap HIV/AIDS yang 
tak siap secara mental. Se-
hingga banyak yang minder 
untuk mengambil obat ARV 
ke puskesmas. Maka dari itu, 
pihaknya mendorong agar 

pengidap HIV/AIDS berani 
mengubah stigma buruk di 
masyarakat. 

“Ada juga yang sudah berani 
speak up. Mereka harus be-
rani bersuara agar tidak men-
jadi stigma negatif di lingkungan 
masyarakat,” paparnya.

Sementara itu, Bupati Bandung 
Barat, Aa Umbara menyam-
paikan, sebagai Perintah dae-
rah, sudah sepatutnya mem-
berikan jaminan ekonomi 
kepada penyintas HIV/AIDS.

“Pemberdayaan ekonomi 
sudah dilakukan. Bantuan 
dari Dinsos sudah berjalan. 
Mereka dibantu sesuai ke-
terampilan mereka,” sebut 
Umbara. (mg6/tur)

394 Warga KBB Positif HIV/AIDS

ILUSTRASI

Setiap Pengunjung Dilakukan Pengecekan 
ISTIMEWA

CEK KESEHATAN: Terlihat petugas security di The Great Asia Africa tengah mengukur suhu tubuh pengunjung antisipasi Virus Corona atau Covid-19.

NGAMPRAH- Masyarakat 
diminta supaya lebih was-
pada menyikapi bujuk rayu 
pinjaman online yang meru-
pakan pinjaman ilegal dan 
berbunga tinggi. 

Hal ini yang menjadi perha-
tian dari Otoritas Jasa Keu-
angan (OJK) dan anggota DPR 
RI Fraksi Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB) Cucun Ahmad 
Syamsurijal untuk memberi 
pemahaman terkait lembaga 
jasa keuangan legal yang dia-
wasi oleh OJK. 

Kepala Bagian Edukasi dan 
Perlindungan OJK, Riwin Mir-
hadi menyebutkan, pinjaman 
online resmi yang berizin dan 
diawasi serta terdaftar di OJK 
jumlahnya hanya 140 sedang-
kan sisanya adalah pinjaman 
online ilegal yang paling ba-
nyak menimbulkan korban 
di kalangan masyarakat. 

”Mengacu kepada data di 
website OJK, daftar investasi 
yang tidak berizin dan tidak 
di bawah pengawasan OJK 
sejauh ini ada 489 institusi,” 
kata Riwin usai kegiatan Peny-
uluhan Jasa Keuangan, Peran 

OJK dalam Perlindungan 
Konsumen Jasa Keuangan, di 
Ngamprah, Kabupaten 
Bandung Barat, Jumat (13/3).

Menurutnya, agar masyara-
kat tidak terjebak kepada 
pinjaman ilegal sebaiknya 
melakukan kroscek ke web-
site OJK. Biasanya ciri jika 
penawaran pinjaman itu ile-
gal adalah melalui pesan SMS 
atau aplikasi yang masuk 
langsung ke nomer HP.

Kemudian mereka meminta 
akses foto dan nomor HP di 
semua kontak akan diambil. 
Padahal untuk pinjaman resmi 
mekanismenya tidak seperti 
itu, kalaupun ada hanya me-
nanyakan lokasi alamat tinggal. 

”Pinjaman ilegal ini yang 
harus diwaspadai dan setiap 
hari selalu aja ada yang dila-
porkan, mungkin kalau dito-
tal sudah ribuan laporan. 
Makanya kami juga bekerja-
sama dengan Kominfo dan 
pihak kepolisian untuk me-
nindak, karena korbannya 
sudah banyak seperti di Ja-
karta dan Jawa Barat,” ucapnya. 

Selain mengawasi pinjaman 

online, OJK juga mengawasi 
pegadaian, pasar modal, per-
bankan, leasing, asuransi, 
serta lembaga keuangan yang 
jumlahnya mencapai ribuan. 
Masyarakat juga harus be-
rani melaporkan atau bisa 
menelpon ke call center OJK 
di nomor 157 supaya tidak 
terjebak investasi atau pinja-
man ilegal.

”Sepanjang tahun 2019 ter-
catat ada 1.494 investasi fintech 
yang dihentikan. Total yang 
telah ditangani Satgas Was-
pada Investasi dari tahun 2018 
sampai Januari 2020 ada seba-
nyak 2.018 entitas,” terangnya. 

Anggota DPR RI Fraksi Par-
tai Kebangkitan Bangsa (PKB), 
Cucun Ahmad Syamsurijal, 
mengatakan kasus Jiwasraya 
dan berbagai keluhan soal 
jasa keuangan online ilegal, 
fintech, maupun leasing, 
menunjukkan jika per-
kembangan teknologi juga 
dijadikan alat untuk merugi-
kan masyarakat. 

”Di situlah negara perlu ha-
dir, karena kalau tidak dila-
kukan sosialisasi penjaminan 

OJK Minta Masyarakat Tidak Terjebak Pinjaman Online Ilegal

ISTIMEWA

PENYULUHAN: Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan OJK, Riwin Mirhadi memberikan penyuluhan mengenai pinjaman online resmi kepada warga KBB. 

Porkab III, 370 Medali 
Bakal Diperebutkan

NGAMPRAH– Sebanyak 370 medali akan diperebutkan 
dalam pertandingan Perkab III Bandung Barat. Nomor 
pertandingan Porkab III Bandung Barat diputuskan 
dalam rapat cabang olahraga (Cabor) peserta Porkab di 
Sekretariatan KONI KBB, Selasa (10/3). 

Dalam rapat itu juga diputuskan technical delegate 
meeting, supervisor di masing-masing cabor. Sehing-
ga diputuskan, 34 cabang olahraga yang dipertan-
dingkan dalam Porkab 28 Maret nanti. 

“Ada 370 nomor pertandingan artinya ada 370 medali 
yang diperbutkan ribuan atlet yang akan bertarung nanti,” 
ujar Ketua PB Porkab KBB, Usep Sukarna, Selasa (10/3). 

Atlet yang berasal dari 16 kecamatan di Bandung Barat akan 
berlaga membawa nama baik daerahnya dalam porkab nanti. 

“Mereka (atlet) akan memperebutkan juga sebagai juara 
umum membawa nama baik daerahnya,” katanya. 

Pra Porkab tersebut kata dia, sudah ada cabor yang 
menggelar pertandingan yakni cabor karate. Jelang 
pembukaan Porkab juga akan ada beberapa cabor yang 
menggelar pertandingan. “Sepak bola, volly ball 
memperlukam waktu lama sehingga sudah menggelar 
pertandingan dari sekarang H -14. Insya Allah kita dari 
PB Porkab sudah siap untuk mensuportnya,” sebut Usep.  
Usep menyebutkan, pembukaan Porkab nanti akan 
melibatkan 5000 peserta, sebagai syarat untuk melaku-
kan defile. Dalam defile nanti, menunjukkan kekuatan 
kontingen dari 16 kecamatan peserta Porkab. 

“Defile satuan perangkat daerah juga akan dilibatkan 
sebagai bukti partisipasi dukungan kepada KONI dalam 
rangka KBB sebagai tuan rumah Porpov 2022,” tuturnya. 

Menurut Usep, ajang Porkab sebagai bukti keserius KONI 
dalam meraih prestasi di Porpov 2022 nanti. “Kami serius 
tidak mau Porkab ini hanya anyang-anyangan (ajang 
main-main) karena akan dinilai oleh KONI Jawa Barat dalam 
rangka kesiapan sebagai tuan rumah Porpov,” tandasnya. 

Sementara itu, Ketua Umum KONI KBB, Rian Firman-
syah mengatakan, dalam pembukaan Porkab III nanti di 
Stadion Pusdikav, akan mengerahkan potensi atlet di 16 
kecamatan. Nantinya juga akan ditampilkan atlet-atlet 
Nasional peraih medali emas di ASEAN GAMES dan SEA 
GAMES. “Kami juga akan mengundang atlet Nasional yang 
ada di Jawa Barat yang memperkuat PON di Papua nanti 
sebagai motivasi kepada atlet-atlet junior,” ungkapnya.  
Rian juga mengaku, akan meminta kepada KONI Jawa Barat 
untuk menghadirkan idola-idola baru di dunia olahraga 
untuk memberikan motivasi kepada atlet-atlet amatir yang 
akan bertanding di Porkab III nanti. “Rencananya juga atlet 
paralayang kurang lebih 30 armada akan terbang dari 
Bandara Husein dan akan mendarat di lapangan Pusdikav 
dengan membawa bendera merah putih, bender KONI, PB 
Porkab, dan Pataka Bandung Barat,” pungkasnya. (mg6/tur)

ISTIMEWA

BERTABUR MEDALI: Ketua PB Porkab KBB, Usep Sukarna saat 
memimpin meeting Sekretariatan KONI KBB, Selasa (10/3). 

OLAHRAGA

dan perlindungan konsumen, 
pasti korban praktik pinjaman 
ilegal atau investasi bodong 
akan terus bertambah ba-
nyak,” tuturnya. 

Pemerintah harus menyam-

paikan bahaya saat melakukan 
praktik simpan pinjam yang 
tidak dijamin OJK. Tak jarang, 
masyarakat yang terjebak justru 
mereka yang berada di level 
ekonomi menengan ke bawah. 

”Di Jawa Barat ini kan feno-
mena Bank Emok luar biasa, 
masyarakat bisa terjerat me-
lebihi dari rentenir. Makanya 
kami mengajak ormas, ulama, 
kiai, fatayat muslimat, ter-

masuk media juga untuk an-
dil menyampaikan bahaya 
itu. Bahkan kami akan coba 
usulkan satu satgas tentang 
praktik ilegal jasa keuangan,” 
jelasnya. (mg6/tur)



DARI sekian banyak media 
penyebaran radikalisme, me-
dia sosial-lah yang paling 
berpotensi. Maka dari itu, 
warganet yang berasal dari 
kalangan milenialpun diimbau 
untuk mampu berkolaborasi 
menangkal paham ini.

Dulu sumber berita hanya 
datang dari radio atau tele-
visi hitam putih. Itupun tak 
semua orang punya, mungkin 
saja satu RT hanya ada satu 
yang mempunyai barang ter-
sebut. Sehingga akses dengan 
dunia luar masih tergolong 
susah. Berbeda dengan seka-
rang, perkembangan tekno-
logi yang kiat pesat mem-
buat siapapun mampu 
mengakses segala informasi 
dengan mudah. Bahkan, di 
seluruh dunia sekalipun. 
Tapi, sayangnya kemudahan 
akses ini tak dibarengi dengan 
tanggung jawab si pengguna. 

Penggunaan teknologi yang 
tanpa batas ini faktanya di-
gunakan oleh oknum-oknum 

tertentu untuk melakukan 
sejumlah intervensi. Paham-
paham radikalisme disebar, 
propaganda-propaganda atas 
nama agama dilambungkan 
hingga agenda terselubung 
bernama solidaritas. Di In-
donesia sendiri, sebetulnya 
bukan negara yang menganut 
sistem esktrimis. Orang-orang 
Indonesia itu sesuai dengan 
nama yang disematkan, ya-
kni gemah ripah lohjinawi. 
Serta memiliki tingkat tole-
ransi yang cukup tinggi.

Namun, kenapa Indonesia 
ini termasuk negara denagn 
persentase tindakan radika-
lisme yang cukup tinggi? Se-
benarnya tak perlu banyak 
alasan. Radikalisme ini be-
gitu cepat menyebar. Tak ha-
nya secara langsung, kini 
paham tersebut berevolusi 
menjadi lebih terkini. Peman-
faatan media sosial seolah 
dimaksimalkan untuk men-
doktrin orang-orang dengan 
wawasan yang kurang. Pada-

hal, kaum milenial sekarang 
ini tak jauh-jauh dari yang 
namanya gadget serta jejaring 
sosial. Seharusnya, mereka 
dapat menyaring segala ma-
cam informasi yang beredar. 

Maka dari itu, peran warga-
net ini sangat diperlukan 
dalam upaya memerangi ra-
dikalisme. Media massa ini 
layaknya sumber informasi 
yang ditunggu kehadirannya. 
Sehingga, konten-konten yang 
ditampilkan haruslah menge-
dukasi, benar dan bukan 
hoax semata untuk menaikkan 
rating. Apalagi, akhir-akhir 
ini banyak sekali berita hoax 
dengan narasi yang cukup 
menghebohkan. Jika tak di-
barengi dengan pengetahuan 
yang luas, orang awam-pun 
akan langsung percaya atas 
berita tersebut.

Sebelumnya, Kepala Biro 
(Karo) Multimedia Divisi Hu-
mas Polri Brigjen Pol Budi 
Setiawan mengungkapkan, 
adanya kampanye kelompok 

penganut radikalisme dan 
intoleransi di era digital se-
perti sekarang, banyak yang 
memanfaatkan media sosial 
atau medsos.

Berbagai bentuk propa-
ganda bertebaran di media 
tersebut, dan tema yang paling 
sering ditemui ialah meny-
udutkan pemerintahan yang 
mengusung ideologi khilafah. 
Segala macam langkah pe-
merintah dikritisi, dianggap 
kurang ini kurang itu, namun 
ujung-ujungnya mengaitkan-
nya dengan ideologi-ideolo-
gi menyimpang.

Menurut Brigjen Pol Budi, 
menuturkan adanya keben-
cian (hate speech) yang di-
lambungkan melalui forum-
forum beserta media sosial 
yang isinya hujatan, hinaan 
maupun provokasi bersumber 
dari hoax. Akibatnya, Masy-

arakat menjadi marah, takut 
juga gelisah sehingga dapat 
dengan mudah digerakkan 
untuk kepentingan kelompok 
radikal tersebut.

Umumnya, orang yang telah 
terpapar hoax serta ujaran 
kebencian akan cenderung 
bersikap rasis, radikalis, in-
toleran dan memiliki egoisme 
yang tinggi. Akibatnya, jika 
mendapati orang maupun 
pihak yang tak sejalan atau 
sepaham akan dianggap lawan, 
dan harus disingkirkan.

Mirisnya, tidak ada lagi ke-
damaian, pasalnya hanya 
kebencian yang selalu hadir 
didalam hati. Berdasar atas 
hal tersebut, Polri turut menga-
jak seluruh masyarakat untuk 
melakukan pencegahan 
serta melawan kampanye yang 
mendukung khilafah di ber-
bagai media sosial. Karena 
media ini tampak begitu be-
bas untuk menyebarkan 
hoax dan juga hasutan.

Upaya pencegahan yang 

tengah dilakukan Polri, an-
tara lain dengan melakukan 
patroli siber, penyuluhan atau 
sosialisasi, pelatihan dan 
juga kampanye pemanfaatan 
internet dengan bijaksana. 
Selain itu, melakukan kegia-
tan edukasi dan komunikasi 
kepada para penggiat medsos, 
netizen, mulai dari pergu-
ruan tinggi, media massa, 
lembaga yang terkait, hingga 
provider seluler beserta yang 
lainnya.

Implikasinya, mereka bisa 
berperan proaktif dalam 
mengampanyekan anti-hoax 
dan menjaga ketertiban ber-
sama. Termasuk menciptakan 
ruang publik internet yang 
sehat. Disamping itu, pihak 
Kepolisian juga tengah mela-
kukan upaya pembendungan 
konten negatif itu. 

Disebutkan, langkah ini 
bakal dilakukan dengan meng-
gandeng Kementerian Komu-
nikasi dan Informatika (Kemen-
kominfo), serta Badan Siber 

dan juga Sandi Negara (BSSN). 
Sehingga patroli siber dapat 
dilaksanakan, dan kemudian 
memblokir serta menonaktif-
kan akun-akun penyebar kam-
panye pro khilafah maupun 
penyebar hoax. Tak lupa upaya 
penegakkan hukum terus dila-
kukan. Yakni, dengan cara 
menangkap dan memroses 
hukum para pelaku. Hal ini 
bertujuan agar nantinya ma-
syarakat dengan tegas menen-
tang hoax, dengan tidak lagi 
menyebarkan, meneruskan 
apalagi membuatnya.

Tak menampik kuatnya arus 
informasi di media sosial 
mampu membuat penggu-
nanya ikut terseret. Jika tak 
hati-hati, kemungkinan hari 
ini hanya jadi penonton. 
Tapi besok malah jadi pem-
buat hoax. Mari perangi ra-
dikalisme yang berasal dari 
hoax-hoax tak berfaedah! (**)

* Penulis adalah relawan 
Milenial Muslim Bersatu 
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Peran Media dan Milenial Bendung Radikalisme
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Oleh:

RAHMAT SOLEH*

Disdik Telah Menyusun Jadwal 
Simulasi dan Gladi Bersih 

BANDUNG - Dinas Pendi-
dikan Provinsi Jawa Barat siap 
menggelar Ujian Nasional 
Berbasis Komputer (UNKB) 
SMK dan SMA tahun ajaran 
2019/2020. Sesuai kalender 
pendidikan, UNBK SMK akan 
digelar 16-19 Maret 2020, SMA/
MA/SMLB 30 Maret - 2 April 
2020, sementara SMP/Mts/
SMPLB 20-23 April 2020. 

Pelaksanaan UN jenjang 
SMA, SMK, dan MA sudah 
100 persen menggunakan 
Moda UNBK, SMP/MTs  97 
persen menggunakan Moda 
UNBK meningkat dari sebe-
lumnya 43 persen, sedangkan 
untuk SLB masih mengguna-
kan UNKP.

Kepala Dinas Pendidikan 
Provinsi Jawa Barat Dewi Sar-
tika mengatakan, UNBK ini 
merupakan yang terakhir 
sebelum nanti berganti format 
menjadi Assesment Kompe-
tensi Minimum dan Survei 
Karakter mulai tahun 2021, 
yang merupakan kebijakan 
dari Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. 

Dewi Sartika menjelaskan, 
sesuai Permendikbud No 43 
tahun 2019 tentang Penyel-
enggaraan Ujian yang Disel-
enggarakan Satuan Pendidi-
kan dan Ujian Nasional, Dis-
dik telah melakukan persiapan 
teknis maupun non teknis. 

Persiapan teknis kata dia, 
meliputi penguatan koordi-
nasi dengan bidang SMA, SMK, 
dan SLB, 13 cabang disdik 

wilayah terkait Permendikbud 
43 tersebut. Disdik juga telah 
menyusun jadwal simulasi 
dan Gladi Bersih UNBK.

“Simulasi dan Gladi Bersih 
UNBK sudah dilakukan,” ujar 
Dewi Sartika yang akrab dis-
apa Ike, Rabu (11/3). 

Persiapan teknis lain, lanjut 
Ike, setiap bidang PSMK, 
PSMA, dan PKLK bersama 
MKPS (Musyawarah Kerja 
Pengawas Sekolah) dan MKKS 
(Musyawarah Kerja Kepala 
Sekolah) sudah mensosiali-
sasikan kepada seluruh Se-
kolah untuk membuat Pro-
sedur Operasional Standar 
Ujian Sekolah (POS US), kisi-
kisi, dan soal ujian sekolah 
secara mandiri.

“Cabang dinas sudah me-
nyosialisasikan semuanya ke 
pengawas sekolah, kepala se-
kolah, dan wakil kepala sekolah 
bidang kurikulum,” sebut Ikeu. 

Pengawas sekolah, kata Ike, 
telah mendampingi sekolah 
menyusun kisi- kisi ujian se-
kolah yang hasilnya dilaporkan 
ke cabang dinas masing-masing. 

Selain pesiapan teknis, Disdik 
juga mengantisipasi hal - hal 
non teknis di sekolah mulai 
dari keamanan, kesediaan pe-
ralatan untuk UNBK, perilaku 
dan kesehatan siswa, hingga 
sisi psikologis peserta ujian.

Ike mengungkapkan, men-
jelang UNBK pasti ada ken-
dala non teknis seperti pe-
ralatan penunjang yang hilang. 
Seperti Februari lalu terjadi 
di SMKN Rajapolah, Tasik-
malaya, yang kehilangan tiga 
infokus dan 13 laptop. “Dan 
kendala non teknis ini hampir 

terjadi setiap akan ada pelaks-
anaan UN,” ungkapnya. 

Tingkat stres siswa pun jadi 
perhatian Disdik dengan 
membuat imbauan kepada 
stakeholders pendidikan mu-
lai dari sekolah sampai orang 
tua agar menjaga siswa tetap 
tenang. “Aspek psikologis pe-

lajar perlu dijaga agar tidak 
menimbulkan tekanan ber-
lebihan,” kata Ike.

Ike tidak mau jelang UNBK 
ada berita di media pelajar 
tawuran bahkan sampai me-
nimbulkan korban jiwa se-
perti yang marak terjadi awal 
tahun 2020. “Tawuran pelajar 

ini sangat menganggu kon-
dusivitas dan konsentrasi, 
tidak saja peserta ujian tapi 
penyelenggara,” katanya. 

Menurut Ike, UNBK tahun 
ajaran 2019/2020 susananya 
akan sangat berbeda. Selain 
UNBK tahun ini menjadi yang 
terakhir kali, ujian pun dilaks-

anakan di tengah marak isu 
covid -19 yang menjadi soro-
tan banyak orang. 

Sebelumnya sesuai instruk-
si Mendikbud dan Gubernur 
Jabar, Disdik telah banyak 
mengedukasi dan melakukan 
berbagai kampanye melawan 
covid - 19, seperti perilaku 

hidup bersih dan sehat, 
menunda studi tur, sampai 
memperbanyak tempat cuci 
tangan. 

“Mudah-mudahan pelaksana-
an UNBK tetap lancar dan lulusan 
yang dihasilkan benar- benar 
berkualitas secara akademik dan 
berkarakter,” tutup Ike. (rls/tur)

ISTIMEWA

PERSIAPAN MATANG: Para Siswa tampak berfikir keras dan antusias saat mengerjakan soal-soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA/SMK pada 2019 tahun lalu.

UNBK SMA/SMK Siap Digelar

BANDUNG – Sekolah Me-
nengah Pertaman Negeri 
(SMPN) 2 Bandung turut 
melakukan antisipasi terhadap 
merebaknya penyebaran virus 
corona. Adapun cara yang 
dilakukan sekolah tersebut 
dengan membut handsaniti-
zer secara masal. Tak hanya 
siswa, para orang tua siswa 
juga dilibatkan dalam kegia-
tan tersebut. Para orang tua 
turut berkontribusi dengan 
cara menyiapkan bahan dasar 
pembuatan handsanitizer.

 “Jadi awalnya guru-guru 
yang mempraktikkan pem-
buatan handsanitizer, lalu 
diterapkan kepada para duta 
lingkungan yang ada di SMPN 
2 Bandung. Setelah itu, baru 
lah dipraktikkan secara masal 
dengan melibatkan seluruh 
siswa,” ujar Humas SMPN 2 

Bandung, Dwi kepada Jabar 
Ekspres, Jumat (13/3).

Sebelum pembuatan hands-
anitizer, sekolah ini sudah 
terlebih dahulu membuat 
surat edaran mengenai im-
bauan kepada para orang tua 
dan siswa mengenai pence-
gahan penyebaran virus co-
rona. Tak hanya itu, SMPN 2 
Bandung juga mengambil 
tindakan untuk sementara 
waktu memberhentikan ke-
giatan renang sampai batas 
waktu yang belum ditentukan.

Berikutnya Dwi menjelaskan 
bahwa pembuatan handsani-
tizer ini bertujuan untuk 
mengantisipasi penyebaran 
virus corona dan mengingat 
keberadaan handsanitizer ini 
sudah sulit untuk didapatkan 
di toko-toko. Kalaupun masih 
tersedia, harga handsanitizer 

tersebut relatif mahal.
“Jadi sebenarnya pertama 

untuk menanamkan pengeta-
huan anak, kalau bisa bikin 
sendiri itu ada rasa bangga, 
ada rasa punya kemampuan, 
punya hasil karya dikala barang 
itu sulit dicari. Sebelumnya 
kita sudah mengedukasi 
siswa mengenai virus corona,” 
ungkapnya.

Salah satu Duta Lingkungan 
SMPN 2 Bandung yang juga 
turut terlibat dalam pembua-
tan handsanitizer, Alma men-
gatakan,  kegiatan ini sangat 
bermanfaat dan menyenang-
kan.

“Seneng sih bisa bikin rame-
rame, nambah pengalaman 
baru juga. Terus jadi tau juga 
cara bikin handsanitizer, se-
karang kan kalau cari di toko 
susah,” kata Alma. (mg7/tur)

BANDUNG- Universitas Wi-
dyatama (UTama) di tahun 
akademik 2020-2021 ini akan 
membuka dua program doc-
toral. Yaitu, program ilmu ma-
najemen, akuntansi serta pro-
gram magister teknik industri.

Selain itu, kampus swasta 
tersebut juga akan menambah 
program studi (S-1) perda-
gangan internasional, sistem 
informasi perpustakaan dan 
broadcast TV dan Perfilman.

Untuk memulai program ter-
sebut, Rektor Universitas Wi-
dyatama Prof Obsatar Sinaga 
telah menandatangani nota 
kesepahaman (MoU) strategis 
dengan Komisi Penyiaran Indo-
nesia (KPI) Pusat dan TVU Net-
wotk USA perwakilan Indonesia.

Ketua KPI Pusat Agung Suprio 
mengatakan, bahwa Universi-

tas Widyatama bisa dijadikan 
tempat literasi bagi KPI.

Agung pun mengaku, bahwa 
Prodi Broacast TV dan Perfilman 
Universitas Widyatama ke depan 

bisa membantu TV swasta untuk 
memenuhi konten lokal. 

“Konten lokal itu diwajibkan 
dalam undang-undang, agar 
dipenuhi oleh TV swasta. Se-
jauh ini kami melihat bahwa 
lembaga siaran khususnya TV 
swasta kekurangan sumber 
daya manusia, khususnya di 
daerah,” kata Agung.

Dirinya berharap, dengan 
adanya Prodi Broadcast TV dan 
Perfilman, dapat membantu 
Lembaga Penyiaran Swasta 
(LPS) untuk memenuhi kewa-
jibannya memenuhi konten 
lokal yang sampai saat ini belum 
terpenuhi secara maksimal.

“Saya mengapresiasi Prof 
Obi (sapaan akrab Rektor 
Widyatama) yang mengini-
siasi kegiatan ini,” imbuhnya.

Sementara itu Country Mana-

ger TVU Network USA, Doni 
Irawan, menyambut baik kerja-
sama itu. Karena menurutnya 
mahasiswa Prodi Broadcast TV 
dan Perfilman, ke depannya akan 
menjadi penerus dalam peng-
gunaan teknologi terutama tek-
nologi terbaru (era tv digital) 
dalam bidang broadcasting.

“Teknologi yang ada di kami 
(TVU Network USA), meng-
gunakan produser. Jadi saat 
ini kalau melihat TV swasta 
melakukan live menggunakan 
studio. Di kami bisa meng-
gunakan virtual studio, lebih 
efisiensi dan teknologi sudah 
banyak. Sehingga mahasiswa 
yang lulus dari Universitas 
Widyatama sudah siap go 
internasional dan siap kerja 
di dunia broadcasting,” kata 
Doni. (tur)

UTama Tambah Prodi Baru 2020

BANDUNG-Untuk mewujud-
kan kampus yang unggul kom-
petitif menuju world class 
university (WCU), maka ma-
hasiswa Universitas Islam Ne-
geri (UIN) Sunan Gunung 
Djati (SGD) Bandung diharap-
kan dapat menguasai keteram-
pilan bahasa Arab dan Inggris.

Menurut Rektor UIN SGD 
Bandung Prof Mahmud, ma-
hasiswa penting penguasaan 
bahasa Arab dan Inggris dalam 
meningkatkan kualitas dan 
mutu pembelajar di perguruan 
tinggi. “Kalau dulu yang disebut 

buta huruf itu mereka yang 
tidak bisa membaca dan me-
nulis. Untuk konteks sekarang 
buta huruf itu mereka yang 
tidak bisa berkomunikasi 
dengan menggunakan dua 
bahasa. Oleh karena itu, saya 
atas nama rektor sangat men-
dukung dan memberikan apre-
siasi yang sangat tinggi terhadap 
pusat bahasa yang berhasil 
menyelenggarakan ToT dalam 
kerangka meningkatkan mutu 
mahasiswa, dosen, dan lulusan 
UIN SGD yang harus mengua-
sai bahasa Arab dan Inggris,” 

ujar Mahmud, saat membuka 
acara Training of Trainers (ToT) 
Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Pusat Pengembangan Bahasa 
UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung di gedung Rachmat 
Djatnika, Kamis (12/3).

Kata dia, upaya menyiapkan 
sarjana ulama zaman sekarang 
mahasiswa UIN SGD Bandung 
harus memiliki empat kom-
potensi. Yaitu, pandai berba-
hasa Arab dan Inggris, men-
guasasi sarana teknologi, 
ahli membaca kitab dan pen-
ghafal al-Quran.

“Salah satu indikator kelas 
dunia itu proses belajar menga-
jarnya menggunakan Bahasa 
Arab dan Inggris. Untuk itu, 
saya berharap dengan adanya 
pelatihan dari pusat bahasa 
ini diharapkan dapat melahi-
rkan buku saku panduan 
berkomunikasi ala Sunan 
Gunung Djati yang digunakan 
civitas akademika untuk men-
jadi pedoman dalam proses 
perkuliahan di kelas dan an-
tar seluruh civitas akademika 
dari semua kalangan,” pung-
kasnya. (tur)

Dituntut Kuasai Dua Bahasa Asing

ANTISIPASI: Para 
siswa SMPN 

2 Bandung 
menunjukkan 

sebuah alat 
handsanitizer 

untuk melakukan 
antisipasi 
terhadap 

merebaknya 
penyebaran virus 

corona.

SMPN 2 Bandung Buat 
Handsanitizer Masal

ISTIMEWA

Konten lokal itu 
diwajibkan dalam 

undang-undang, agar 
dipenuhi oleh TV 
swasta. Sejauh ini 

kami melihat bahwa 
lembaga siaran 

khususnya TV swasta 
kekurangan sumber 

daya manusia, 
khususnya di daerah.” 

Agung Suprio 
Ketua KPI Pusat
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Antisipasi Penyebaran Wabah, 
Juventus Isolasi 121 Orang

JAKARTA – Dua pemain Juventus, Daniele Rugani 
dan Paulo Dybala dinyatakan positif terinfeksi virus 
corona COVID-19.

Dilansir Football Italia, pihak klub Juventus saat ini 
telah melakukan karantina terhadap 121 orang, baik 
itu pemain, staff, bahkan sampai presiden klub.

”Terkait berita kemarin, tentang Rugani yang 
terkena COVID-19, 121 orang termasuk pemain, staff, 
direktur, dan pekerja di Juventus berada dalam masa 
observasi dan mengisolasi diri,” tulis pihak klub.

Mayoritas dari mereka tetap berada di J-Hotel yang 
kebetulan letaknya bersebelahan dengan markas 
latihan Juventus. Sebelumnya, pada pekan lalu klub 
berjuluk Si Nyonya Tua itu sudah terlebih dulu 
mengisolasi pemain U-23 Juventus. 

Sementara Pemain bintang Juventus, Cristiano 
Ronaldo harus menjalani masa karantina setelah 
rekan setimnya, Daniele Rugani dinyatakan positif 
mengidap virus Corona (Covid-19). Ronaldo di 
karantina di rumahnya yang berada di Madeira, 
Portugal.

Semula, Ronaldo telah dijadwalkan kembali ke 
Turin untuk menjalani latihan bersama skuat 
Juventus pada Rabu (11/3). Namun, manajemen 
Juventus memutuskan untuk mengizinkan Ronaldo 
tetap di Madeira menyusul kabar Rugani positif virus 
corona.

Dapat diketahui, Ronaldo merupakan salah satu 
pemain Juventus yang melakukan kontak langsung 
dengan Rugani dalam beberapa hari terakhir. 
Terakhir Ronaldo terlihat berada satu ruang dengan 
Rugani usai Juventus mengalahkan Inter Milan pada 
lanjutan Liga Italia, Minggu (8/3).

Dalam foto yang diunggah bek Juventus Leonardo 
Bonucci usai melawan Inter Milan, terlihat Ronaldo 
salah satu pemain yang foto bersama tim dengan 
Rugani ada di dalamnya.”Cristiano Ronaldo tidak 
berlatih dan tetap di Madeira menunggu 
perkembangan terkait krisis kesehatan yang saat ini 
sedang berlangsung,” demikian pernyataan resmi 
Juventus dikutip dari Football Italia, Kamis (12/3).

Juventus secara resmi mengumumkan bahwa ada 
salah satu pemainnya yang positif mengidap 
COVID-19. Si Nyonya Tua mengumumkan, bahwa 
bek tengah Juventus telah didiagnosis terpapar virus 
corona, tetapi belum menunjukkan gejala apapun.

“Pemain kami, Daniele Rugani, telah dites positif 
untuk virus corona atau COVID-19 dan saat ini 
belum menunjukkan gejala. Juventus FC saat ini 
mengaktifkan semua prosedur isolasi seusai hukum 
yang berlaku, termasuk mereka yang telah 
melakukan kontak dengannya,” pernyataan resmi 
klub dikutip dari Daily Star. (dbs/jpnn/rus)

SUDUT LAPANGAN

Minions dan PraMel 
Tembus Perempat Final 
All England 2020

JAKARTA – Tunggal putra 
Indonesia, Shesar Hiren Rhus-
tavito harus menerima keka-
lahan dari wakil Denmark, 
Rasmus Gemke di babak ke-
dua All England 2020, Kamis 
(12/03/20).

Vito kalah lewat tiga games 
langsung dengan skor 21-18, 
13-21, 19-21 dalam waktu 77 
menit di pertandingan yang
berlangsung di Arena Birming-
ham, Inggris.

Dengan demikian, wakil 
tunggal putra Indonesia di All 

England telah habis setelah 
Jonatan Christie, Anthony 
Ginting, dan Tommy Sugiar-
to kalah di babak pertama.

Pada gim pertama, Gem ke 
lebih dulu unggul 3-0. Namun 
performa apik Shesar mem-
buat ia berhasil menyamakan 
kedudukan di angka 5-5. 
Namun Vito mampu unggul 
dengan margin 5 poin yakni 
10-5. Dropshot yang dilakukan 
oleh wakil Indonesia mampu 
menutup interval pertama
dengan skor 11-6.

Penampilan Shesar sempat 
menurun sehingga mem-
buat Gemke mampu meny-
amakan kedudukan di angka 
18-18. Dalam situasi kritis,

Shesar merebut tiga poin dan 
akhirnya menang 21-18.

Memasuki gim kedua, skor 
imbang 5-5 kembali mewarnai 
laga tersebut. Sayangnya, Vito 
tak mampu kembali tampil 
dominan dengan interval kedua 
berakhir dengan skor 5-11.

Vito terus tertinggal dengan 
jarak poin yang cukup jauh ya-
kni 7-17. Sempat berusaha me-
nyusul 12-17, namun tunggal 
putra Merah Putih itu gagal 
memenangkan game kedua yang 
berakhir dengan skor 13-21.

Pertandingan makin seru di 
gim ketiga. Shesar berhasil 
memegang kendali dan me-
mimpin lima poin, 9-4. Me-
skipun Gemke berusaha keras 

mengejar ketinggalan, Shesar 
terus berusaha menjaga ke-
unggulan hingga angka 14-10.

Defense Shesar yang solid 
jadi salah satu kunci kekuatan-
nya di gim penentuan. Keme-
nangan Shesar dalam reli yang 
diakhiri pukulan di depan net 
membuat dirinya memimpin 
empat angka, 17-13.

Serangan Gemke lalu ber-
buah dua poin beruntun yang 
membuat skor menjadi 17-15. 
Kegagalan Shesar menyebe-
rangkan shuttlecock dan se-
rangan Gemke membuat 
kedudukan imbang pada 
angka 18-18.

Momentum meraih poin 
berhasil dimanfaatkan oleh 

Gemke. Pemain Denmark ini 
kembali meraih dua poin berun-
tun yang membuat ia menda-
pat match point di angka 20-18.

Smes Shesar berhasil meng-
gagalkan match point per-
tama milik Gemke.Namun 
pada kesempatan kedua, 
Gemke berhasil menyelesai-
kan pertandingan lewat smes 
yang tak bisa dikembalikan 
oleh Shesar. Skor 21-19 untuk 
Gemke di akhir gim ketiga.

Kekalahan yang didapatkan 
Shesar Hiren Rhustavito mem-
buat wakil Indonesia di sektor 
tunggal putra All England 2020 
telah habis dan tersisa tiga 
wakil Indonesia di sektor 
ganda putra yakni Kevin San-

jaya/Marcus Gideon, Moham-
mad Ahsan/Hendra Setiawan 
dan Fajar Alfian/Muhammad 
Rian Ardianto. 

Sementara Marcus Fernaldi/
Kevin Sanjaya alias Minions 
tak menemui kesulitan me-
nembus perempat final. Dalam 
laga 16 Besar, Minions menang 
atas ganda Tiongkok Ou Xuan 
Yi/Zhang Nan 21-9, 21-15. 

Peringkat satu dunia itu ha-
nya butuh waktu 23 menit 
untuk masuk 8 Besar. Keme-
nangan tersebut membuat 
Minions menambah keung-
gulan head to head dengan 
Ou/Zhang menjadi 3-0. 

Di perempat final (hari ini-
red), Minions akan meladeni 

pemenang dari duel antara 
finalis tahun lalu Aaron Chia/
Soh Wooi Yik (Malaysia) me-
lawan ganda Taiwan Lu Ching 
Yao/Yang Po Han. 

Sementara dari nomor gan-
da campuran, Praveen Jordan/
Melati Daaeva Oktavianti 
menang atas ganda Malaysia 
Tan Kian Meng/Lai Pei Jing 
21-19, 18-21, 21-10.

Kemenangan dalam pertan-
dingan berdurasi 56 menit 
itu mengantar PraMel ke 
pe rempat final dan akan ber-
hadapan dengan pemenang 
dari duel Yang Po Hsuan/
Hu Ling Fang (Taiwan) ver-
sus Wang Yi Lyu/Huang Dong 
Ping (Tiongkok). (jpnn/fin)

ISTIMEWA

OPTIMIS JUARA: Pemain Ganda Putera Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo alias minions lolos perempat Final. Mereka Merasa optimistis meraih juara di All England 2020.

Tunggal Putra Indinesia Habis

ISTIMEWA

HARUS DIANTISIPASI: Akibatan adanya kontak antar sesama pemain, 
Juventus isolasikan pemain karena dikhawatirkan terpapar corona.

JAKARTA – Penyelenggara 
MotoGP Argentina memu-
tuskan kembali menunda 
Jadwal balapan perdana Mo-
toGP 2020. Penundaan terse-
but, diumumkan langsung 
oleh FIM, IRTA, dan Dorna 
Sports pada Kamis (12/3), 
bahwa Grand Prix Argentina 
yang seharusnya digelar pada 
April ditunda lantaran anca-
man penyebaran virus Co-
rona (Covid-19).

Sebelumnya, MotoGP Ar-
gentina menjadi balapan 
perdana musim ini menyusul 
dibatalkannya MotoGP Qatar 
dan penundaan berlangsung-
nya MotoGP Thailand dan 
MotoGP Amerika Serikat.

”Akibat wabah virus corona 
yang sedang berlangsung, 
balapan tersebut telah dijad-
wal ulang untuk akhir musim 
dan kini bakal dilombakan 
mulai 20 hingga 22 November,” 
demikian laman resmi MotoGP.

Pada tanggal tersebut seha-
rusnya merupakan jadwal 
untuk balapan MotoGP Va-
lencia. Namun dengan penye-
suaian jadwal, seri di Sirkuit 
Ricardo Tormo itu akan di-
undur ke 29 November. Ke-
putusan Argentina ini men-
jadi yang keempat setelah 

Qatar, Thailand, dan Amerika 
memutuskan mengundurkan 
jadwal balapan dengan alasan 
serupa.

Alasan penundaan dilakukan 
oleh pemerintah setempat 
sebagai tindakan pencegahan, 
menyusul adanya satu kasus 
positif corona yang meninggal 
dunia di Buenos Aries, Argen-
tina.

Dengan mundurnya balapan 
seri pertama MotoGP 2020 di 
Sirkuit Termas de Rio Hondo 
itu, maka Jerez yang seharus-
nya menjadi seri kelima akan 
menjadi kesempatan pertama 
bagi para pebalap untuk meng-
geber motornya di kompetisi 
musim ini. Apabila tidak ada 
keputusan penundaan lagi, 
Sirkuit de Jerez-Angel Nieto, 
Spanyol itu akan dimulai 
pada 1-3 Mei mendatang. 

Sementara itu, Bos Dorna 
Sports Carmelo Ezpeleta, te-
rus mencari solusi dari bebe-
rapa alternatif untuk meny-
elamatkan MotoGP 2020, 
imbas meluasnya penyebaran 
virus corona. Salah satu per-
timbanganya mengikuti jejak 
penyelenggaraan Formula 1, 
yakni menggelar balapan 
tanpa penonton. Seri kedua 
F1 2020 di Bahrain, 22 Maret, 

misalnya, akan menggelar 
balapan tanpa penonton.

”Formula 1 Minggu ini akan 
berlomba di Australia, lalu 
secara tertutup di Bahrain. 
Kami tidak ingin membalap 
tanpa audien, tetapi jika per-
lu kami akan melakukannya. 
Di Qatar, saya pikir kami bisa 
membalap pekan lalu dan 
tidak akan ada masalah jika 
kami pergi dua hari sebelum-
nya,” ungkap Ezpeleta, me-
lansir Tutto Motori Web, Ka-
mis (12/3). 

Langkah tersebut, kata Ez-
pelata, diambil untuk 
mengantisipasi penyebaran 
virus corona yang tengah me-
wabah di seluruh dunia. Kon-
disi MotoGP 2020 sendiri 
masih mengambang. Seri 
pertama Qatar batal, dan tiga 
seri selanjutnya sudah resmi 
ditunda.

Kini, pihak Dorna Sports 
sendiri telah memutuskan 
untuk menggelar seri per-
dana di Sirkuit Jerez, Spa-
nyol. Namun, keputusan ini 
masih terus melihat per-
kembangan dari penyebaran 
virus corona. Belum lagi jika 
melihat seri selanjutnya yang 
sebagian besar digelar di 
Eropa. (fin/jpnn/rus)

JAKARTA – Pemimpin kla-
semen sementara Premier 
League Liverpool bisa me-
mastikan gelar juara musim 
ini, Selasa (17/3) dini hari WIB. 
Namun, ada syaratnya. Saat 
ini The Reds mengoleksi 82 
poin dari 29 pertandingan. 
Sementara peringkat kedua, 
Manchester City punya 57 poin 
dari 28 laga. 

Perhitungannya, City yang 
menyisakan sepuluh pertan-
dingan, akan mengumpulkan 
poin maksimal di akhir musim 
sebanyak 87. Itu kalau semua 
laga sisa disapu bersih tim 
asuhan Pep Guardiola dengan 
kemenangan. Nah, berarti 
Liverpool hanya butuh lima 
poin untuk ‘mengalahkan’ 
City. 

Liverpool bisa saja tak butuh 
waktu lama, tinggal menung-
gu beberapa hari lagi untuk 
menjadi juara. Jika Liverpool 
menang di kandang Everton, 
Selasa (17/3) dini hari WIB 
dan Manchester City kalah 
saat menjamu Burnley, Liver-
pool juara.

Namun, semua itu bisa 
buyar, andai mendadak ope-
rator Premier League memu-
tuskan untuk menunda pertan-
dingan lantaran wabah co-
rona. Saat ini, satu laga yakni 
Brighton & Hove Albion ver-
sus Arsenal ditunda menyusul 
corona yang mendera pelatih 
The Gunners Mikel Arteta.

Pihak Premier League pun 
telah mengundang klub untuk 
mengadakan rapat darurat 
untuk membahas kelanjutan 
kompetisi. Operator Premier 
League melakukan perte-
muan darurat, Jumat (13/3) 
ini untuk merespons dampak 
pandemi virus corona (CO-

VID-19), terutama setelah juru 
taktik Arsenal Mikel Arteta 
positif terjangkit virus yang 
juga sudah menyerang Indo-
nesia itu.

”Mengingat pengumuman 
dari Arsenal malam ini (Kamis 
malam) membenarkan bahwa 
pelatih tim utama mereka 
Mikel Arteta telah positif CO-
VID-19, Premier League akan 
mengadakan pertemuan klub 
darurat mengenai pertan-
dingan mendatang,” bunyi 
pernyataan pihak Premier 
League, seperti dilansir AFP. 

Arteta dan Arsenal telah 
membenarkan virus corona 
telah menginfeksi pria ber-
kebangsaan Spanyol berusia 
37 tahun itu. ”Kami telah 
menutup pusat pelatihan 
London Colney setelah pela-
tih kepala Mikel Arteta me-
nerima hasil COVID-19 po-
sitif,” bunyi pernyataan Arse-
nal di laman resminya, Kamis 
(12/3) malam. 

Laga terdekat Arsenal, ya-
kni tandang ke markas Brigh-
ton & Hove Albion pada pekan 
ke-30, Sabtu (14/3) juga resmi 
ditunda lantaran kasus tadi. 
”Ini sangat penting untuk 
kesehatan dan keselamatan 
setiap individu menjadi prio-
ritas. Dengan itu pertanding-
an Sabtu ditunda,” kata ke-
pala eksekutif Brighton, Paul 
Barber dalam sebuah per-
nyataan.

”Kami meminta maaf ke-
pada semua penggemar atas 
ketidaknyamanan ini, tetapi 
kami percaya semua orang 
akan mengerti bahwa situasi 
ini belum pernah terjadi se-
belumnya. Kami berharap 
Mikel Arteta cepat pulih,” 
pungkas Paul. (jpnn/rus)

Cegah Corona, Premier 
League Gelar Pertemuan

ISTIMEWA

RAYAKAN KEMENANGAN: Pemain Liverpool memberikan selamat 
setelah Mohamed Salah sukses menjebol gawang Norwich City.

ISTIMEWA

KEMBALI DITUNDA: Pembalap MotoGP 2020 harus terus bersabar. Sebab, sirkuit Agentina menunda 
perhelatan balapan motor bergengsi seperti Qatar dan Amerika.

Balapan Kembali Ditunda, 
Dorna Sports Putar Otak 
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Persib vs PSS Tiket 
Ludes Terjual  

BANDUNG-Gubernur Jawa 
Barat Ridwan Kamil me-
minta pertandingan Persib 
kontra PSS Sleman digelar 
tanpa penonton. Usulan 
tersebut sebagai bentuk anti-
sipasi penyebaran virus co-
rona yang saat ini sudah 
masuk ke Indoensia. Ren-
cananya, pertandingan ter-

sebut berlangsung di Sta-
dion Si Jalak Harupat, Ka-
bupaten Bandung, Minggu 
(15/3).

“Salah satu yang kami re-
komendasi tentunya kami 
akan dapatkan dari kepoli-
sian. Namun saya belum 
bisa jawab sekarang, tapi 
kalau boleh menyarankan, 
potensi yang besar seperti 
itu dihindari. Bahkan itu di 
liga-liga yang ada di Eropa, 
itu pertandingan tetap dilaks-

anakan tapi tanpa penonton,” 
kata Ridwan Kamil di Gedung 
Sate Bandung, Jumat (13/3) 
dilansir dari republikbobo-
toh.com.

Pria yang akrab disapa Emil 
ini berharap bobotoh hanya 
menyaksikan laga tersebut 
dari layar kaca. “Jadi kepu-
tusan soal itu dalam satu 
hingga dua hari ini akan ada. 
Tentunya kita akan mengam-
bil keputusan yang baik,” 
katanya.

Emil menambahkan, usu-
lan tersebut tidak hanya 
berlaku pada acara olahraga 
saja. Menurutnya beberapa 
acara lain juga butuh per-
timbangan. 

“Dan hal itu bukan hanya 
usulan festival, ini pengajian 
juga banyak, lalu ada istig-
hosah juga banyak, ini sedang 
dikaji hari ini. Nanti besok 
lusa ada cara-cara,” tuturnya. 

“Tentunya kami tidak ing-
in ada ekonomi tiba-tiba 

berhenti kan, tidak ada per-
gerakan kasihan. Sehingga 
dari itu juga kita siaga ter-
kait ketahanan pangan teru-
tama untuk kaum duafa yang 
mungkin daya belinya kecil,” 
katanya. 

Sementara itu, dalam wak-
tu sekejap, tiket Persib 
Bandung kontra PS. Sleman 
sudah ludes terjual. Pelatih 
Persib Bandung, Robert Al-
berts mengaku senang men-
dengar kabar tersebut. 

Pelatih asal Belanda itu 
mengungkapkan Bobotoh 
akan senantiasa mendukung 
timnya bagaimanapun kon-
disinya. Apalagi saat Maung 
Bandung bermain baik, Ro-
bert menilai Bobotoh akan 
mendukung secara maksimal. 

“Fantastis, bagus. Jika kami 
memainkan sepak bola yang 
bagus, hasil bagus juga akan 
datang dan Bobotoh datang 
mendukung,” ujar pelatih 
asal Belanda tersebut di Sta-

dion Gelora Bandung Lautan 
Api, Kota Bandung, kemarin.

Dengan habisnya tiket, 
Robert berharap Bobotoh 
bisa membuat atmosfer 
pertandingan menjadi po-
sitif untuk Persib. Apalagi ia 
ingin timnya bisa melanjut-
kan tren positif yang sudah 
didapat dari dua pertan-
dingan sebelumnya. 

“Jadi akan ada atmosfer yang 
bagus lagi, atmosfer terbaik,” 
tuntas Robert. (bbs/tur)

Gubernur Minta Tanpa Penonton
ISTIMEWA

KOSONGKAN LAPANGAN: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta tanpa penonton pertandingan Persib Bandung kontra PSS Sleman di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (15/3). Usulan tersebut sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus corona yang saat ini sudah masuk ke Indoensia.

BANDUNG-Meskipun mem-
punyai catatan yang cukup 
baik saat menghadapi PS Sle-
man, termasuk saat laga uji 
coba pra musim yang ber-
langsung di Stadion Sultan 
Agung Bantul, 17 Februari 
2020, Persib Bandung tidak 
mau menganggap enteng ca-
lon lawannya di pekan ketiga 
Liga 1 2020. 

Menurut bek asing Persib, 
Nick Kuipers, tim yang dihada-

pinya saat ini tidak sama 
dengan tim yang dihadapinya 
saat pramusim lalu. Ya, me-
mang benar, selain menda-
tangkan pemain baru, kursi 
pelatih Elang Jawa baru saja 
berpindah dari Eduardo Perez 
ke Dejan Antonic. 

“Iya tapi mereka sekarang 
adalah tim yang berbeda. 
Kami memainkan uji coba 
dengan tim yang berbeda 
jadi kami harus bersiap dengan 

baik dan memastikan bermain 
dengan seratus persen di laga 
hari Minggu nanti.,” kata 
Kuipers di Stadion Gelora 
Bandung Lautan Api (GBLA), 
Jumat (13/3) dilansir dari re-
publikbobotoh.com. 

Ketika disinggung tentang 
persiapan tim Persib sendiri, 
pemain asal Belanda ini me-
nyatakan siap tempur. Ia juga 
mengklaim lini belakang Per-
sib sudah bekerja maksimal 

di setiap pertandingan.
Hal itu bisa dibuktikan dari 

jumlah gol yang bersarang ke 
gawang Persib. Dari dua laga 
yang dilakoni, Persib hanya 
kemasukan satu gol, itupun 
melalui titik penalti saat men-
ghadapi Arema. 

“Ya kami hanya kemasukan 
dari penalti dan itu juga se-
harusnya bukan penalti. Jadi 
sebetulnya kami sudah be-
kerja dengan baik di lini bela-

kang dan (Arema) mereka 
mendapat penalti.” 

Kini kami harus bersiap un-
tuk itu dan saya akan fokus 
memainkan laga yang bagus 
lagi,” tukasnya. (bbs/tur)

Kuipers Klaim Lini Belakang Pangeran Biru Sudah Maksimal

SUDAH MAKSIMAL:
Nick Kuipers mengklaim lini 

belakang Persib sudah bekerja 
maksimal.

Kim Jeffrey Akui Masih Belum 
Kembali ke Performa Terbaik

BANDUNG-Turut berperan andil dalam dua 
kemenangan Persib di awal liga, tidak membuat 
gelandang Persib Kim Jeffrey Kurniawan berpuas 
diri. Ia sadar apa yang dilakukannya dalam laga vs 
Persela dan Arema FC masih kurang. Ia mesti bekerja 
keras untuk terus meningkatkan performanya sesuai 
apa yang diinginkan pelatih Robert Alberts.

“Tentunya belum (puas), saya pribadi pernah 
merasa puas saat sebelum cedera. Itu terakhir saya 
sendiri puas. Jadi buat saya enggak gampang 
menderita cedera itu terus balik lagi,” kata Kim.

Ya, pasca cedera patah tulang fibula ia terus 
membenahi diri mengembalikan performa terbaiknya 
hingga saat ini. Tidak mudah untuk itu, pasalnya ia harus 
berusaha keras kembali mendapatkan kepercayaan 
pelatih pasca cedera tersebut.

“Enggak gampang. Saya pribadi mencoba terus 
memperbaiki diri saya sendiri dan kekurangan yang 
tentunya saya tahu ada. Tapi kita pemain bola butuh 
menit bermain untuk balik ke performa terbaiknya 
jadi bisa dibilang kita latihan tapi akan 
meningkatnya saat bermain (di pertandingan),” 
paparnya.

Musim 2020 ini baginya adalah momen untuk 
melakukan pembuktian ia bisa diandalkan. Ia 
menerima kritik dan pujian demi membangun 
mentalitasnya sebagai pemain profesional.

“Tentunya belum puas dengan penampilan tapi 
menuju ke arah yang saya inginkan. Seperti selalu 
saya menerima kritik dan pujian, buat saya kritik 
yang membangun itu lebih baik dibanding pujian, 
karena saya tahu saya masih jauh dari sempurna,” 
imbuhnya.

“Saya sih orangnya selalu belajar jadi di setiap latihan 
saya selalu mempelajari ilmu dari pelatih misalkan harus 
memperbaiki ini dan itu, yang terpenting saya bisa bantu 
tim Persib,” tandasnya. (bbs/tur)

ISTIMEWA

CEDERA: Kim Jeffrey Kurniawan saat latihan bersama pemain Persib lainnya, 
saat ini ia berusahan untuk kembali ke performa terbaik pasca cedera. 

SUDUT LAPANGAN
BANDUNG-Persib menar-

getkan poin penuh di pekan 
ketiga kompetisi Liga 1 men-
ghadapi PS Sleman di Si Jalak 
Harupat, Minggu (15/3). Ke-
menangan akan jadi kado 
terindah dalam hari jadi klub 
ke-87. Rencananya perayaan 
juga bakal digelar di sana.

Oleh karena itu Robert Al-
berts tidak mau mencoreng 
hari spesial tersebut. Ia enggan 
gegabah dan bakal menurun-
kan pemain-pemain ter-
baiknya. Nick Kuipers cs. 
sedang dalam motivasi yang 
bagus untuk mencari tiga poin 
lainnya memberi kado terbaik 
di hadapan Bobotoh.

“Kami tidak ada pemain yang 
cedera dan tidak ada yang 
tidak fit, semuanya dalam 
motivasi yang bagus. Semua 
tahu ada semacam aturan 
tidak tertulis ‘don’t change 
the winning team’,” kata Robert, 
dilansir dari simamaung.com.

Barangkali akan terjadi pe-
rubahan minor, namun itu 

Target Tiga Poin di Hari Jadi Klub

adalah bagian dari kebutuhan 
strategi. Seperti misalnya Fe-
bri Hariyadi yang dicadangkan 
di pertandingan kedua, peran-
nya digantikan Frets Butuan.

Perubahan lainnya mungkin 
saja terjadi di sektor tengah jika 
melihat beberapa pergantian 
pemain di dua laga awal Robert 
sering menarik keluar Kim Jeff-

rey Kurniawan oleh Dedi Kus-
nandar atau Beckham Putra.

“Mungkin tidak terlalu ba-
nyak (perubahan), hanya 
satu sampai dua pemain yang 

sebelumnya tidak menjadi 
starter kini akan bermain. 
Jadi tidak akan ada terlalu 
banyak rotasi,” beber pelatih 
65 tahun ini. (bbs/tur)

ISTIMEWA

RAYAKAN HARI JADI KLUB: Pelatih Robert Alberts targetkan tiga poin sekaligus menjadi kado Hari Jadi Klaub dalam laga kandang melawan PSS Sleman Minggu (15/3).

BANDUNG-Pelatih Persib 
Bandung, Robert Alberts sa-
dar betul atmosfer pertan-
dingan terkadang melupakan 
kewaspadaan dalam men-
jaga kesehatan pemainnya. 

Akan tetapi Robert menga-
takan pihaknya akan mela-
kukan berbagai upaya akan 
dilakukan Persib guna men-
jaga kesehatan pemainnya. 

Salah satu upaya menjaga 
pemainnya untuk tidak ter-
serang virus corona ialah tak 
berjabat tangan dengan pe-
main dan wasit. Robert menga-
ku sangat khawatir dengan 
kondisi tersebut mengingat 
sudah banyak kompetisi se-
pakbola yang dihentikan ka-

rena wabah virus corona.
“Ya kami harus menjaganya, 

seperti tidak bersalaman. 
Dengan wasit juga tidak ber-
salaman. Ada banyak liga yang 
menghentikan kompetisi se-
mentara. Banyak penerbangan 
yang dibatalkan karena ne-
gara tidak mengizinkan. Jadi 
ini hal yang serius,” ujar pela-
tih asal Belanda tersebut di 
Stadion Gelora Bandung Lau-
tan Api, Kota Bandung pada 
Jumat (13/3) siang dilansir 
dari republikbobotoh.com.

Robert menambahkan, dokter 
tim juga terus berupaya dengan 
memberikan vitamin untuk 
setiap pemain. Selain itu pihak 
Persib tak akan membiarkan 

Strategi Persib dalam Mencegah Virus Corona

seluruh timnya baik pemain 
dan officoal memiliki kontak 
fisik dengan orang tak dikenal.

“Dokter tim kami sudah 

melakukan yang terbaik. Mem-
berikan vitamin, kami tidak 
dibiarkan melakukan kontak 
dengan orang lain, dan kami 

juga harus mengeduksi pemain 
dan staff dan juga orang di 
luar untuk melakukan itu,” 
tutup Robert. (bbs/tur)

ISTIMEWA

WASPADAI VIRUS CORONA: Robert Alberts memberikan arahan kepada para anak asuhnya supaya mewaspadai penyebaran virus corona.


