
JAKARTA – Teknis penyalu-
ran bantuan sosial (bansos) 
untuk masyarakat terdampak 
pandemi Covid-19 menuai 
sejumlah persoalan di lapang-

an. Badan Pemeriksa Keuang-
an (BPK) menemukan bany-
aknya bantuan ke masyarakat 
yang tidak tepat sasaran kare-
na dipicu data yang tidak 

akurat. ”Bansos tidak tepat 
sasaran karena data kita le-
mah,” kata anggota BPK Ach-
sanul Qosasi.

dari Pasar Keputran dan Pa-
sar Pandegiling. Sampah yang 
sudah terkumpul dibawa 
pulang untuk dijadikan pa-
kan maggot. ”Saya memilih 
memelihara maggot untuk 
mengurai sampah organik. 
Maggot pengurai sampah 
organik tercepat, tidak per-
nah berhenti makan,” ujar 
Tristan.

Ide itu didapat setelah dia 
kerap melihat sampah-sam-
pah dibuang di pinggir per-
tigaan jalan dekat rumahnya

Tumpukan sampah itu me-
nimbulkan bau busuk serta 
merusak pemandangan. 
Sebab, dikerumuni lalat. ”Saya 

bertekad memelihara mag-
got,” ucapnya.

Remaja itu lantas mulai 
mencari tahu cara budi daya 
maggot. Dia menelusurinya 
dari internet. Berbekal peng-
etahuan di sana, dia mulai 
mencoba memeliharanya. 
Tapi, tidak langsung berha-
sil. ”Sempat mati banyak 
karena medianya basah,” 
katanya.

Tristan tidak menyerah. Dia 
bersama orang tuanya, Rudi 
Arif Hermanto dan Ery Yu-
liana, mengunjungi sejumlah 
komunitas peternak maggot 
di Surabaya dan Sidoarjo.
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Tristan Kesyandria Ali, Belajar dari Rumah dengan Budi Daya Maggot

Manfaatkan Sampah Menjadi Barang Ekonomis

Oleh: Dahlan Iskan

SELEBRITI

Semula Tristan risi melihat sampah dibuang 
di pinggir jalan dekat rumahnya. Dia lalu 

memiliki ide budi daya maggot untuk mengurai 
sampah-sampah itu. Uang yang didapat 

dibelanjakan bingkisan untuk warga sekitar 
yang terdampak pandemi.

LUGAS WICAKSONO, Surabaya

TRISTAN Kesyandria Ali 
Pasha memasukkan sam-
pah-sampah organik ke kan-
dang maggot di belakang 
rumahnya, Jalan Pandegiling 
97, Surabaya. Rutinitas terse-
but dijalani pelajar kelas VIII 
SMPN 41 Surabaya itu setiap 

hari di sela aktivitasnya bela-
jar dari rumah selama pan-
demi Covid-19.

Sampah-sampah organik 
tersebut diambil dari warung 
dan pujasera di sekitar tem-
pat tinggalnya. Selain itu, dia 
mengambil sampah-sampah 

Korban PHK Melonjak
Duh hawatos oge 
upami ningal jumlah 
korban PHK, mugia 
enggal beroperasi 
deui

Gencarkan Rapid 
Test ke Pelosok 
Daerah
Wah sae pisan pak 
gubernur, supados 
kacek oge eta anu 
positi korona di 
tingkat desa Baca Manfaatkan... Hal 2

MOH. ARIFIN SOEDJAYANA
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
(Disperindag) Jawa Barat

LUGAS WICAKSONO/JAWA POS

IDE PELAJAR: Tristan Kesyandria Ali Pasha menunjukkan maggot, 
pucagot, serta kasgot. Ubah Sampah bernilai ekonomis.

Rumah Ghozi
“INI pasti Ghozi,” kata saya dalam hati.
“Ting... ting..”, berbunyi lagi ponsel saya setengah 

tidak terdengar. Saya pun menatap jam di dinding: 
pukul 02.51.

“Kok senyum-senyum...,” celetuk istri saya yang 
juga lagi makan sahur.

“Biasa...,” jawab saya.
Saya hentikan ambil sembilang-masak-kuah-asam. 

Saya baca WA itu dulu.
“Saya diminta pimpinan untuk membuat aplikasi 

lindung-peduli. Sekarang sudah jadi,” tulis Ahmad 
Alghozi Ramadhan di WA itu.

Pimpinan yang dimaksud adalah Letnan Jendral 
Doni Monardo, kepala BNPB. Sejak muncul di DI’s 
Way sebagai “Milenial Nakal” (Baca: Milenial Nakal) 
bulan lalu Ghozi memang “pindah kos” di BNPB. Ia 

menempati salah satu sekat di 
lantai 10 di gedung BNPB itu. 

Bekerja di situ. Tidur di situ. 
Makan di situ. Ia diminta 
menjadi programer di 
pusat pengendalian 
Covid-19 itu.

Kebetulan Ghozi 
memang belum punya 
rumah. Tidak ada 
“gangguan” sedikit pun 
--misalnya ingin pulang. 
Ia bisa sepenuhnya 
membantu BNPB 

--hampir sepanjang 
siang dan malam.

BPK Temukan Data 
Bansos Melenceng

 Baca Rumah... Hal 2

Program Desa Digital 
Dilirik Internasional

MEDIA TERVERIFIKASI

 Baca Resmi... Hal 2

BANDUNG - Desa Digital 
yang digagas Pemerintah Da-
erah (Pemda) Provinsi Jawa 
Barat (Jabar) untuk kesekian 
kalinya mendapatkan peng-
hargaan bergengsi di tingkat 
internasional. Desa Digital 
terpilih sebagai Digital Equ-
ity and Accessibility dalam 
ajang IDC Smart City Asia/
Pacific Awards 2020.

Kepala Dinas Komunikasi dan 
Informatika (Diskominfo) Pro-
vinsi Jabar, Setiaji, mengatakan, 
Desa Digital mendapat peng-
hargaan tersebut karena dini-
lai mampu memberdayakan 

masyarakat dan meningkatkan 
aksesibilitas informasi melalui 
pemanfaatan teknologi digital 
dan internet.

“Semua pemenang dalam 
ajang tersebut ditentukan 
berdasarkan tolok ukur ana-
lis IDC, pemungutan suara 
publik, dan penilaian dari 
Dewan Penasihat Internasi-
onal. Kita dinilai bisa mening-
katkan aksesibilitas, seperti 
internet, dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat 
melalui digital,” kata Setiaji, 
Minggu (31/5/20).

ISTIMEWA

SIAP DIDISTRIBUSIKAN: Sejumlah petugas saat menyiapkan sembako untuk warga terdampak Covid-19.  

SETIAJI 
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Jabar

 Baca Korban... Hal 2

 Baca BPK... Hal 2

 Baca Program... Hal 2

Korban PHK Melonjak

ISTIMEWA

CEK PERSIAPAN: Presiden Jokowi dan Gubernur Emil saat 
meninjau mal di Bekasi jelang new normal.

Pasca Lebaran 
Tembus 15.665 Orang

BANDUNG – Jumlah kary-
awan yang menjadi korban 
Pemutusan Hubungan Kerja 
(PHK) terus bertambah pasca 
lebaran. Tercatat, saat ini ada 
15.665 orang dari 23 mal yang 
harus merasakan dampak 
dari pandemi korona tersebut.

Kepala Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan (Disperindag) 

Jawa Barat, Moh. Arifin Soedjay-
ana menegaskan, jika jumlah 
PHK terus mengalami pening-
katan sejak 20 Mei 2020 lalu.

Untuk mengantisipasi lon-
jakan jumlah korban PHK, 
kata dia, dalam waktu dekat 
23 pengelola mal di Kota Ban-
dung siap beroperasi kemba-
li dengan penerapan aturan 
adaptasi kebiasaan baru (AKB).

“Jadi ke-23 pengelola mal di 
Kota Bandung tersebut sudah 
bersedia memenuhi syarat AKB, 

mereka berharap segera bero-
perasi karena sudah banyak 
pekerja yang menjadi korban 
PHK mencapai 15.665 orang,” 
kata Arifin, Senin (1/6).

Dirinya juga menerima laporan, 
jika kondisi karwayan juga ba-
nyak yang dirumahkan sejak 
tiga bulan terakhir. “Teman-teman 
pengelola sudah ingin buka, 
karena sejak tiga bulan tidak 
beroperasi, ribuan karyawan 
sudah dirumahkan,” tambahnya.

Gencarkan Rapid Test ke Pelosok Daerah
HUMAS PEMPROV JABAR

PERIKSA DARAH: Petugas kesehatan saat mengecek kondisi warga agar terbebas dari penularan virus korona yang saat ini terus digencarkan oleh Pemprov Jabar.

BANDUNG - Gubernur Jawa 
Barat Ridwan Kamil memas-
tikan, akan terus menyebar-
kan rapid test hingga ke 
pelosok desa untuk memas-
tikan tidak ada lagi zona 
berwarna merah. Sebab, 

kata dia, Jabar masih terda-
pat desa yang masuk pada 
zona merah sebesar 1 persen.

“Kami akan mengetes COVID-19 
di sana melalui alat rapid test. 
Ibaratnya kami ini sekalian ng-
asih dosis obat kepada level 

penyakit yang beda-beda kalau 
waktu PSBB maksimal kita meng-
obatinya dengan cara yang sama, 
setelah ini kita kasih obat dosis 
yang beda-beda sesuai level 
kesembuhan,” tegas Emil ba-
ru-baru ini.

Sementara itu, Ketua Divisi 
Pelacakan Kontak, Pengujian 
Masal, dan Manajemen La-
boratorium Gugus Tugas 
Percepatan Penanggulangan 
COVID-19 Jabar, Siska Gerfi-
anti menyatakan, pengetesan 

masif akan memobilisasi am-
bulans Puskesmas Keliling 
(Pusling) di 27 kabupaten/
kota, yang jumlahnya men-
capai 627, sebagai Mobile 
COVID-19 Test.

 Baca Gencarkan... Hal 2

Resmi Secara Negara
JAKARTA – Pernikahan 

Zaskia Gotik dengan 
Sirajuddin Mahmud 

yang dilangsungkan 
pada 22 April 2020 
diketahui hanya 
dilaksanakan secara 
agama karena sedang 

di tengah pandemi 
Covid-19. Namun 
pernikahan 
mereka kini resmi 

didaftarkan 
secara 
administrasi 

negara lewat 
Kantor Urusan 
Agama (KUA) 
Cikarang.

Jadi ke-23 pengelola mal di 
Kota Bandung tersebut sudah 
bersedia memenuhi syarat 
AKB, mereka berharap 
segera beroperasi karena 
sudah banyak pekerja yang 
menjadi korban PHK 
mencapai 15.665 orang,”



Adapun sejumlah persyara-
tan yang siap dipatuhi para 
pengelola mal, kata Arifin, 
yakni pembentukan Tim Pen-

anganan Covid-19, penyedia-
an ruang isolasi dengan petu-
gas yang mengenakan alat 
pengaman diri.

“Membuka jam operasion-
al dari pukul 10.00 hingga 
20.00. Dan kapasitas mereka 

juga sudah berhitung, hanya 
sampai 50 persen,” imbuhnya.

Selain itu, dia menyebutkan, 
jika pengelola mal juga ber-
sedia dilakukan penegakan 
hukum bagi tenant yang 
melakukan pelanggaran den-

gan cara penutupan dan pe-
nyegelan.

“Bagi tenant makanan tidak 
diperbolehkan membuka 
layanan makan di tempat dan 
hanya melayani pesanan ma-
kan untuk dibawa pulang. 
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Dari sana banyak ilmu yang 
didapat. Dia mulai memper-
aktikkannya. Keberhasilan 
pun mulai tampak. Maggot 
semakin bertambah dan 
kebutuhan terhadap sampah 
organik untuk pakannya 
meningkat.

Kini dia memiliki 60 ki-
logram maggot yang setiap 
hari membutuhkan rata-ra-
ta 50 kilogram sampah untuk 
pakannya. Demi mencuku-
pi kebutuhan sampah, Tris-
tan melibatkan warung 
adopsi dan mengambil sam-
pah di pasar. ”Saya titip tong 
di warung-warung adopsi 
dan ambil di pasar,” katanya.

Namun, mengambil sampah 
di warung dan pujasera juga 
tidak mudah. Pemilik puja-
sera sempat menolak. Sebab, 
sebelumnya ada orang yang 
memiliki program serupa. 
Namun, sampah-sampah 
yang sudah terkumpul tidak 
diambil hingga membusuk. 
Mereka tidak ingin kejadian 
serupa terulang. ”Saya mey-
akinkan saja sampai mereka 
bersedia. Sekarang mereka 
antusias,” katanya.

Selain itu, warga sekitar 
bisa menjual sampahnya. 
Satu kilogram sampah orga-
nik dihargai Rp 2.000. Tristan 
juga didukung orang tuanya. 
Ayah Tristan, Rudi, menga-
takan bahwa di rumahnya 
juga ada budi daya lele. Mag-

got yang sudah dipanen di-
gunakan untuk pakan lele.

”Maggot ini digunakan se-
bagai pakan ternak karena 
proteinnya tinggi sampai 50 
persen. Kalau di daerah lain, 
bahkan sudah ada yang bu-
at rempeyek maggot,” ujar 
Rudi.

Tristan membuka diri ba-
gi siapa saja yang ingin be-
lajar budi daya maggot. Se-
telah pandemi berakhir, dia 
berencana membagikan 
pengalaman budi daya mag-
got kepada warga di sekitar 
tempat tinggalnya.

Selain itu, lele yang dibu-
didayakan di belakang ru-
mahnya dari pakan maggot 
juga dibagi-bagikan kepada 
warga yang membutuhkan 

untuk mewujudkan ketaha-
nan pangan.

Lendir maggot dapat diman-
faatkan sebagai pupuk. Me-
reka menamainya pucagot 
atau pupuk cair maggot. Be-
kas makanan maggot juga 
dijadikan pupuk yang dinamai 
kasgot atau bekas maggot.

Produk-produk dari budi 
daya maggot itu sudah diju-
al secara daring. Hasilnya 
dia kumpulkan untuk mem-
beli parsel Lebaran yang 
dibagi-bagikan kepada orang-
orang yang membutuhkan. 
”Alhamdulillah, bisa bantu 
150 bingkisan dari hasil 
penjualan maggot sama uang 
saku sekolah yang tidak ter-
pakai karena belajar dari 
rumah,” ujar Tristan. (*)

Disampaikan, data kemiski-
nan yang dipakai untuk mem-
berikan bansos adalah data 
lama. Bersumber dari Tim 
Nasional Percepatan Pen-
anggulangan Kemiskinan 
(TNP2K) tahun 2014. Padahal, 
pemutakhiran data terpadu 
kesejahteraan sosial (DTKS) 
sangat penting. Ironisnya, 
mayoritas daerah tidak pernah 

melakukan pemutakhiran 
data masyarakat miskin. ”Se-
harusnya dilakukan enam 
bulan sekali,” imbuh Achsanul.

Berdasar temuan BPK, da-
ri 514 kabupaten/kota, hanya 
ada 29 daerah yang tertib 
melakukan pembaruan da-
ta setiap enam bulan. Salah 
satu daerah yang dinilai 
lembaga auditor negara itu 
cukup berhasil melakukan 
updating data warga miskin 
adalah Kabupaten Lumajang, 

Jawa Timur. Di sana data 
warga penerima bansos di-
pampang di kantor bupati 
tiga bulan sekali.

Sisanya, 485 kabupaten/
kota hanya mendaur ulang 
data-data lama. Tidak heran 
jika kemudian banyak bansos 
di masa pandemi ini yang 
tidak tepat sasaran. Warga 
yang seharusnya tidak layak 
mendapat bantuan karena 
mampu justru digerojok ban-
tuan. Sebaliknya, warga miskin 

yang butuh sokongan justru 
terlewatkan begitu saja.

Bahkan, bukan rahasia lagi, 
unsur politik di daerah sangat 
dominan. ”Yang dapat bantu-
an biasanya tim sukses bupati 
atau tim sukses kepala desa,” 
beber pria asal Madura itu. 
BPK berharap DTKS sebagai 
basis data penerima bansos 
mutlak harus diperbaiki. Jika 
tidak, temuan berulang akan 
terjadi lagi di tahun-tahun 
berikutnya. (jpc/drx)

“Kita memiliki program-pro-
gram seperti memberikan 
akses internet ke 400 titik yang 
blank spot. Program IoT di 
bidang pertanian, peternakan, 
perikanan, dan lain sebagainya. 
Itu yang membuat juri tertarik 
dengan Desa Digital,” im-
buhnya.

IDC Smart City Asia/Paci-
fic Awards 2020 digelar oleh 
International Data Corpo-
ration (IDC) yang merupakan 
penyedia global utama in-
telijen pasar, layanan kon-
sultasi, dan acara untuk 
teknologi informasi, tel-
ekomunikasi, dan pasar 
teknologi konsumen.

Setiaji mengatakan, ada 14 
kategori dalam IDC Smart 
City Asia/Pacific Awards 2020. 
Pemda Provinsi Jabar, kata ia, 
menjadi satu-satunya perwa-
kilan Indonesia yang meraih 
penghargaan dalam ajang 
tersebut. Taiwan meraih 4 
penghargaan, China dan Sing-
apura masing-masing men-
dapat 3 penghargaan, Korea 

Selatan dan Australia ma-
sing-masing 2 penghargaan, 
serta India, Hong Kong, Ma-
laysia, dan Selandia Baru 
dengan 1 penghargaan.

“Karena tengah dalam pan-
demi COVID-19, pemenang 
diumumkan secara virtual. 
Ada 14 kategori dan 19 pe-
menang dalam ajang terse-
but. Kemudian, Kementeri-
an Desa (PDT dan Trans-
migrasi), dan Kementerian 
Komunikasi dan Informati-
ka sudah menghubungi ka-
mi terkait program Desa 
Digital,” katanya.

Desa Digital merupakan 
program pemberdayaan masy-
arakat melalui pemanfaatan 
teknologi digital dan internet 
dalam pengembangan poten-
si desa, pemasaran dan per-
cepatan akses serta pelayanan 
informasi.

Nantinya, seluruh pelayanan 
publik di desa akan didigi-
talisasi, koneksi internet akan 
dibenahi, command center 
dibangun, dan masyarakat 
desa dapat memanfaatkan 
media sosial untuk mem-
promosikan sekaligus menge-

nalkan produk unggulan di 
wilayahnya.

Sejak diluncurkan oleh Gu-
bernur Jawa Barat Ridwan 
Kamil pada 10 Desember 2018, 
kata Setiaji, Pemda Provinsi 
Jabar sudah memasang wifi 
di desa-desa blank spot atau 
desa tidak memiliki koneksi 
internet sama sekali.

“Kita membagi beberapa 
desa. Ada desa yang nol in-
frastruktur, maka kita mulai 
bangun infrastruktur seper-
ti pemasangan wifi. Kemu-
dian, ada desa 2.0. Di desa 
itu sudah ada infrastruktur-
nya, dan kita mulai untuk 
meningkatkan literasi digital 
dengan menggerakkaan re-
lawan TIK,” katanya.

Di sektor perikanan, ribuan 
kolam sudah menggunakan 
teknologi smart auto feeder. 
Lewat teknologi itu, membe-
ri pakan ikan bisa mengguna-
kan gawai. Hal tersebut mem-
buat panen bisa naik dari dua 
menjadi empat kali dalam 
setahun.

Selain itu, sejumlah desa 
sudah mulai memasarkan 
hasil pertanian melalui e-com-

merce. Hal itu menguntung-
kan petani dan konsumen, 
karena alur distribusi yang 
kerap melambungkan harga, 
dapat dipangkas.

Sebelumnya, OpenGov 
--organisasi bertaraf inter-
nasional yang memberikan 
penilaian terhadap kinerja 
pemerintahan, khususnya 
untuk inovasi, yang dilaku-
kan pemerintahan di berba-
gai belahan dunia-- mem-
berikan penghargaan ‘Re-
cognition of Excellence 2019’ 
untuk Kategori Insiatif Desa 
Digital kepada Pemda Pro-
vinsi Jabar dalam ajang In-
donesia OpenGov Leadership 
Forum 2019 di Hotel JW 
Marriot, Kuningan, Jakarta, 
Kamis (18/7/19).

Penghargaan memang bu-
kan hal terpenting dalam 
membangun Jabar. Namun, 
penghargaan dapat meng-
gambarkan bahwa program 
Desa Digital yang digagas 
Pemda Provinsi Jabar sudah 
menyentuh ke akar persoa-
lan dan manfaatnya bisa 
dirasakan langsung oleh 
masyarakat. (mg1/drx)

“Setiap kecamatan akan 
punya Mobile COVID-19 Test. 
Jadi, kami bekerja sama den-
gan Dinas Kesehatan Kabu-
paten/Kota agar Puskesmas 
Keliling yang ada di satu 
kecamatan menjadi Mobile 
COVID-19 Test,” kata Siska 
saat meninjau pelaksanaan 
tes masif via Mobile COVID-19 
Test di Kota Cimahi, Minggu 
(31/5).

Mobile COVID-19 Test akan 
dilengkapi dengan 100 alat 
rapid test. Pengetesan pun 
diprioritaskan di kerumu-
nan-kerumunan. Siska meng-
atakan, peningkatan kewas-
padaan dengan melakukan 
pengetesan masif via Mobi-
le COVID-19 Test dapat me-
nekan potensi persebaran 
COVID-19 yang membahay-

akan warga.
“Kegiatan ekonomi sudah 

mulai dibuka, tapi kami tetap 
memberikan pengawasan 
dan pelacakan. Masalahnya 
kerumunan adalah sumber 
penularan. Maka, Mobile 
COVID-19 Test ini menjadi 
pertahanan untuk tetap 
mengawasi kerumunan-ke-
rumunan, sehingga tidak 
akan menjadi sumber penu-
laran,” ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan 
Kota Cimahi Pratiwi menga-
takan, Mobile COVID-19 Test 
dapat menjangkau titik-titik 
kerumunan dengan cepat. Ia 
pun mencontohkan pelaks-
anaan tes masif dengan Mo-
bile COVID-19 Test pada 
Minggu (31/5/20), yang ma-
na pihaknya dapat menggelar 
tes di tiga tempat sekaligus, 
yakni Pasar Atas untuk peda-
gang dan penjual, depan RSUD 

Cibabat untuk pengemudi 
ojek online, dan salah satu 
supermarket.

“Untuk hari-hari berikutnya 
kita akan lihat lagi, tapi yang 
penting spot-spot keramaian 
itulah titik point yang akan 
kita laksanakan mobile rapid 
ini,” kata Pratiwi.

Sementara Plt. Asisten Pe-
merintahan dan Kesejahte-
raan Rakyat Kota Cimahi 
Maria Fitriana berharap ke-
beradaan Mobile COVID-19 
Test dapat memetakan per-
sebaran COVID-19 dan men-
deteksi keberadaan virus.

“Kadang-kadang masyarakat 
tidak berani datang untuk 
memeriksakan diri secara 
langsung,” kata Maria. “Tapi, 
kalau kita kejar bola, ini yang 
kita harapkan. Tentunya, se-
mua masyarakat yang selama 
ini tidak berani untuk datang 
ke tempat-tempat pemerik-

saan, seperti test ini, mereka 
bisa langsung on the spot 
pemeriksaannya,” imbuhnya.

Namun, kata Maria, se-
belumnya pun Kota Cimahi 
telah melakukan rapid test 
pada 3.000 orang warga Ci-
mahi. Dan baru-baru ini telah 
melaksanakan Rapid Test 
bagi pedagang Pasar Antri di 
Pendopo Cimahi sekitar 150 
rapid test. Kemudian juga 
beberapa waktu lalu untuk 
Ojol (Ojek Online) juga sudah 
pernah dilakukan dan hasil-
nya semua negatif.

Maka menurut Maria, Pem-
da Kota Cimahi kan terus 
berupaya memutus rantai 
Covid-19 bersama-sama Pem-
daprov Jawa Barat. Dengan 
menyasar kerumunan-keru-
munan seperti di pasar-pasar, 
diberbagai keramaian dan di 
beberapa titik-titik kumpul 
keramaian. (mg1/drx)

Peduli Lingkungan untuk Kesehatan

Hanya 29 Daerah yang Sangat Tertib

Telusuri Akar Permasalahan Masyarakat

Siapkan Ratusan Ambulans Puskesmas 

 KORBAN
Sambungan dari hal 1

Putus Penularan Korona di Mal
Kemudian seluruh protokol 
kesehatan yang diwajibkan 
seperti menjaga jarak fisik, 
pemakaian masker dan pe-
nyediaan tempat cuci tangan 
atau hand sanitizer harus 
diterapkan,” jelasnya.

Arifin menambahkan, meski 
sudah ada kesiapan, namun 
kepastian pembukaan kem-
bali mal berada di masing-ma-
sing kepala daerah serta di-
sesuaikan dengan level kewas-
padaan yang ada. Seperti 
Kota Bandung yang awalnya 
akan membuka mal urung 
karena memperpanjang sta-
tus Pembatasan Sosial Ber-
skala Besar (PSBB).

“Jadi kemarin Kota Bandu-
ng mau buka, tapi karena PSBB 
diperpanjang jadi urung lagi,” 
imbuhnya.

Untuk tahap awal, lanjut Ari-
fin, dari 23 pengelola mal di 
Kota Bandung yang sudah 
menyatakan kesiapan hanya 
lima sampai enam mal saja yang 
akan diizinkan menerapkan 
AKB sebagai percontohan.

“Jadi lima atau enam mal ini 
dari sisi penerapan protokol 
kesehatan sudah sangat siap 
dan paling memungkinkan. 
Sementara untuk pusat perbe-
lanjaan di zona biru, dipastikan 
tidak ada masalah sepanjang 
menerapkan seluruh standar 
new normal,” terangnya.

Sebelumnya, Corporate PR 

& Reputation Management 
Lippo Malls Indonesia, Nidia 
Niekmasari Ichsan mendukung 
kebijakan Pemerintah dalam 
penerapan PSBB yang diber-
lakukan di beberapa daerah 
di Indonesia sebagai upaya 
Pemerintah untuk memutus 
mata rantai penyebaran 
Covid-19.

“Seluruh pusat perbelanja-
an yang dikelola LMI di Jawa 
Barat mendukung kebijakan 
tersebut sesuai dengan aturan 
PSBB yang berlaku di setiap 
daerah di mana mal LMI be-
rada dengan menutup semen-
tara mal hingga batas waktu 
yang disesuaikan dengan 
aturan PSBB daerah setempat,” 
ucap Nidia.

Meski begitu, LMI meny-
iapkan prosedur menuju new 
normal di seluruh mal me-
nyambut pembukaan kem-
bali. Menurutnya, prosedur 
kebersihan dan keamanan 
pengun jung dan karyawan 
yang telah disiapkan meng-
acu pada protokol kesehatan 
guna mendukung Pemerin-
tah dalam menerapkan new 
normal agar masyarakat tetap 
produktif, disiplin, serta 
waspada terhadap penyeba-
ran Covid-19.

“Melakukan pemeriksaan 
suhu tubuh sebelum mema-
suki area mal dengan batas 
maksimal adalah 37,5o celci-

us. Apabila suhu tubuh bera-
da pada batas maksimal atau 
melebihi batas maksimal, 
ditetapkan larangan masuk 
area mal,” katanya.

“Mewajibkan menggunakan 
masker selama berada di area 
mal. Menyediakan hand sa-
nitizer di beberapa titik stra-
tegis dan mudah dijangkau 
untuk memberikan kemu-
dahan menjaga kebersihan 
tangan seperti di setiap pin-
tu masuk mal, area Customer 
Service, ATM Center, vending 
machine, lift, dan beberapa 
area strategis lainnya,” tam-
bahnya.

Tak hanya itu, iapun akan 
menerapkan prosedur jaga 
jarak (physical distancing) 
dengan dengan jarak minimal 
1,5 meter khususnya di area 
pintu masuk, pada saat ber-
belanja, menunggu atrian di 
kasir, antrian customer ser-
vice, area makan/ food court, 
dan juga pada saat mengguna-
kan lift ataupun eskalator.

“Untuk mendukung pene-
rapan prosedur diatas, LMI 
juga akan terus melakukan 
himbaukan kepada pengun-
jung antara lain, untuk 
menggunakan alat pembay-
aran yang lebih aman dan 
mengurangi kontak langsung 
dengan menggunakan bebe-
rapa transaksi non-tunai,” 
pungkasnya. (mg1/drx)
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 GENCARKAN
Sambungan dari hal 1

Ghozi juga tidak punya ba-
nyak aset. Tidak punya barang 
yang perlu ia pikirkan. Piki-
rannya bisa penuh di BNPB.

“Sepeda motor Anda ditaruh 
di mana?” tanya saya.

“Saya tidak punya sepeda 
motor,” jawabnya.

“Barang-barang Anda yang 
lain disimpan di mana?” tanya 
saya lagi.

“Di tempat saya kos dulu,” 
jawabnya.

“Jadi, Anda masih bayar 
kos itu meski tidak Anda 
tempati?”

“Tidak. Barangnya saya ti-
tipan di kantor kos-kosan.”

“Barang apa saja?”
“Panci dan rice cooker kecil.”
“Hanya itu barang Anda?”
“Iya.”
Ya sudah. Ghozi memang 

nakal. Yang ia pikirkan hanya 
aplikasi, aplikasi, dan aplika-
si. Ini memang zaman apli-
kasi --yang ke depan akan 
mengalahkan birokrasi.

“Gak pernah ketemu pacar?”
“Tidak pernah.”
“Tapi masih terus kontakan 

kan?”
“Masih. Hanya kalau malam. 

Lewat chatting.”
“Tidak kangen?”
“Sejak dulu biasanya ya ha-

nya begitu.”
“Dia bekerja di mana?”
“Masih cari-cari kerja. Kan 

sama-sama baru lulus.”
“Oh... Satu almamater di 

Universitas Telkom ya...?”
“Satu kelas,” jawab Ghozi.
“Berarti dia gadis Bandung?”
“Iya. Sunda.”
Sesekali Ghozi juga mene-

lepon orang tuanya. Yang 

Bukan sekedar memasukkan 
berkas pernikahan dan kemu-
dian dikeluarkan surat nikah. 
Zaskia Gotik dan Sirajuddin 
kembali harus mengulang 
prosesi ijab-qabul di hadapan 
wali nikah, saksi dan perwa-
kilan KUA.

Menariknya pernikahan 
mereka secara negara dilaks-
anakan bertepatan dengan 
Hari Lahir Pancasila. Usai 
prosesi ijab-qabul selesai, 
Gotik dan Sirajuddin senang 
sekali akhirnya pernikahan 
mereka kini telah sah secara 
agama sekaligus negara.

“Alhamdulillah tepat pada 
1 Juni 2020 kami resmi men-

jadi pasangan suami-istri yang 
diakui oleh negara,” kata Si-
rajuddin saat ditemui di ke-
diamannya, Senin (1/6).

Sementara itu, Hisbulatif 
selaku Kepala KUA Cikarang 
mengungkapkan alasan meng-
apa pernikahan Zaskia Gotik 
dan Sirajuddin harus dilang-
sungkan prosesi akad ulang. 
Salah satu alasannya, ada 
saksi nikah berhalangan hadir.

“Saksinya diganti. Kalau ti-
dak dilakukan ijab-qabul ulang 
berarti tanda tangannya kurang 
satu. Kalau saksi baru tanda 
tangan sementara dia tidak 
menyaksikan, berarti diang-
gapnya saksi palsu,” aku His-
bulatif di tempat yang sama.

Ijab qabul ulang ini, lanjut-
nya, tidak membatalkan 

pernikahan yang pertama. 
Dan secara hukum fikih me-
mang disunnahkan untuk 
memperbaharui pernikahan 
atau dikenal dengan istilah 
tajdidun nikah.

Dalam kesempatan itu His-
bulatif juga mengatakan pi-
haknya memberikan nasihat 
perkawinan kepada pasang-
an Zaskia Gotik dan Sirajud-
din. Yang hal itu tidak sempat 
dilakukannya pada saat per-
nikahan 22 April 2020.

Setelah prosesi ijab qabul 
selesai, mereka kemudian 
melaksanakan prosesi penan-
datanganan berkas-berkas 
pernikahan, penyerahan buku 
nikah, sekaligus mengabadi-
kannya dalam bentuk doku-
mentasi. (jpc/drx)

Sosok Programer di Pusat Covid-19

Sempat Tertunda Karena Pandemi

 RUMAH
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 RESMI
Sambungan dari hal 1

tinggal di Bangka --tenaga 
serabutan.

“Aplikasi yang diperintahkan 
pimpinan itu sudah dicoba 
di Bangka-Belitung. Sudah 
beberapa hari ini,” ujar Gho-
zi. “Berjalan sangat baik,” 
tambahnya.

Dengan aplikasi ini --#garda-
perbatasan-- orang yang ingin 
pergi-pergi tidak perlu repot. 
Dari rumah mereka sudah bi-
sa download aplikasi itu. Lalu 
memasukkan data yang dip-
erlukan untuk pergi. Misalnya 
hasil tes-cepat, surat izin pergi, 
KTP dan seterusnya.

Di perbatasan nanti --ini 
antar provinsi dulu-- ting-
gal menunjukkan QR ke 
petugas. Dari scan QR itu 
petugas bisa tahu semua 
kelengkapan tadi.

Tidak perlu lagi pemeriksa-
an surat-surat.

Bagaimana kalau dokumen 
itu palsu?

“Ke depan masing-masing 
orang tidak bisa memasukkan 
data hasil tes. Rumah sakit-lah 
yang upload ke aplikasi,” ka-
tanya.

Di Bangka Belitung hasil 
percobaan itu sangat baik. 
Kebetulan baru saja ada kapal 
merapat di pelabuhan Bang-
ka Barat. Dari... tidak perlu 
disebut di sini. Membawa 70 

penumpang.
Sebelum turun dari kapal 

mereka diminta download 
Apps tersebut. Lalu dipasangi 
gelang ‘pahlawan anti Covid’.

Simpel sekali.
Bagaimana yang ponselnya 

iPhone?
“Kebetulan dari 70 penum-

pang itu yang 62 orang pakai 
Android,” ujar Ghozi.

Sedang yang 8 orang lagi 
juga bukan karena iPhone. 
“Ada juga yang karena pakai 
ponsel jadul,” tambahnya.

Mereka itu ditangani secara 
khusus: isi dokumen kertas.

Sehari kemudian salah seorang 
penumpang kapal itu merasa-
kan gejala tidak enak badan. 
Lapor ke BNPB Bangka Belitung. 
Dilakukanlah tes-cepat: positif. 
Lalu dites swab: positif.

Maka 69 penumpang kapal 
lainnya wajib melanjutkan ka-
rantina di rumah masing-ma-
sing. Dimonitor lewat ‘gelang 
pahlawan’ --yang terhubung 
dengan komputer di BNPB.

Alhamdulillah. BNPB mulai 
punya aplikasi yang praktis 
untuk digunakan publik. Ting-
gal kapan provinsi lain men-
cobanya. Dan kapan dimulai: 
rumah sakit-lah yang 
mengunggah data hasil tes 
--untuk mencegah pemalsu-
an.(Dahlan Iskan)

ILUSTRASI
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Penertiban Tertunda 
Wabah Covid-19

SUBANG-Rencana pen-
ertiban bangunan liar (Ban-
gli) di Kabupaten Subang 
harus tertunda karena wa-
bah Covid-19. Hal itu di-
ungkapkan Kasatpoldam 
Kabupaten Subang, Dikdik 
Solihin, kemarin.

Menurutnya, pihaknya 
saat ini sedang fokus ter-
h a d a p  p e n a n g g u l a g a n 

Covid-19, seperti instansi 
lainya. Padahal, agenda 
tahun 2020 ini, pihaknya 
memiliki program menert-
ibkan bangunan liar yang 
ada di Kabupaten Subang. 
“Kita memiliki program 
penertiban Bangli di tahun 
2020 ini,  namun karena 
adanya Pandemi covid-19 
ini maka pelaksanaan terse-
but terpaksa tidak dilaku-
kan hingga pandemi covid-
19 ini berakhir,” ujarnya.

Dia menyebut keberadaan 

bangli di Kabupaten Sub-
ang banyak menempati 
lahan milik pemerintah. 
Bangli  banyak di domi-
nasi warung dan tempat 
lainya. “Ada yang semi per-
manen, bahkan ada juga 
yang permanen. Masyarkat 
se enaknya mendirikan 
bangunan di  lahan mi-
lik pemerintah daerah,” 
ujarnya.

I a  p u n  m e n g i m b a u 
masyarakat yang sudah 
terlanjur mendirikan ban-

gunan liar di lahan milik 
pemerintah daerah, agar 
segera membongkar dengan 
kesadaran sendiri. “Jika ada 
yang berniat membangun 
bangunan di lahan milik 
pemerintah, agar mengu-
rungkan diri,” ungkapnya.

Meski demikian, program 
penertiban bangunan liar 
akan tetap dilakukan. Hal 
itu mengingat banyaknya 
jumlah bangunan liar yang 
mencapai 100 lebih di Ka-
bupaten Subang. “Kita usa-

hakan pada tahun 2021, 
maka dari itu diharapkan 
pandemi covid-19 ini segera 
berakhir. Karena ditahun 
2020 ini sepertinya tidak 
akan di gulirkan, kar-
ena anggaran kita 
juga tersedot un-
tuk penanggu-
lanngan covid-
19,” ujarnya.
(ygo/sep)

Satpoldam Imbau Warga 

Tidak Dirikan Bangli

selasa
2 juni 2020

Dikdik Solihin

SUBANG-Pemerintah Desa 
Cigugur Kecamatan Pusaka-
jaya menyalurkan Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa 
(BLT DD) untuk Bulan April. 
Penyaluran dilaksanakan 
pada Jumat (29/5) lalu.

Kepala Desa Cigugur H. 
Carnaka menyampaikan, 
penyaluran BLT dana desa 
dilakukan menyasar 109 
KK yang sebelumnya telah 
didata dan tak termasuk pen-
erima bantuan sosial lainnya. 
“Setelah dana nya cair, kami 
langsung menyalurkan dan 
ada 109 penerima yang ter-
cover dari BLT Dana Desa,” 
ucapnya.

Ia menyebut, pagu ang-
garan yang disiapkan untuk 
BLT Dana Desa mencapai Rp 

SUBANG-Pemerintah Ke-
camatan Pusakajaya bersama 
Muspika dirikan Posko New 
Normal di Pasar Pusakajaya. 
Posko ini didirikan untuk 
memantau aktivitas di Pasar 
dalam menjalankan protokol 
kesehatan Covid-19 di masa 
new normal.

Camat Pusakajaya Drs Vino 
Subriadi mengatakan, pendi-
rian Posko New Normal ini 
selain memantau juga untuk 
terus memberikan pemaha-
man pada setia orang yang 
beraktivitas di pasar untuk 

mengutamakan protokol 
kesehatan Covid-19. “Saat bi-
asanya berbelanja tak pakai 
masker, sekarang harus pakai 
masker dan jangan lupa juga 
cuci tangan,” jelasnya 

Camat Vino menambah-
kan, akan ada aparat dari 
Koramil Pusakanagara dan 
Polsek Pusakanagara yang 
berjaga bersama Linmas, 
Satpol PP dan BP3 Pasar 
Pusakajaya. “Kita sudah 
berkoordinasi dengan pihak 
pasar, jam berapa pasar ini 
aktif dalam arti banyak orang. 

Nah di jam-jam ini nanti ada 
petugas yang berkeliling,” 
jelasnya.

Selain itu, Camat juga me-
nyebut, pada Selasa akan 
dilakukan Rapid Tes di Pasar 
Pusakajaya yang menyasar 
para pedagang. “Ini seluruh 
Pasar di Subang melakukan 
Rapid tes, untuk tracking. 
Pedagang di Pasar tergo-
long orang yang berinteraksi 
tinggi dengan banyak orang,” 
imbuhnya.

Sementara itu, Kapolsek 
Pusakanagara AKP Hidayat 

menyebutkan,  rencana 
penjagaan dan pelaksanaan 
dalam rangka new normal 
merupakan hal yang baru. 
Terlebih, dilapangan masih 
banyak warga maupun ped-
agang yang tak memakai 
masker. “Intinya kita akan 
pantau dan atur, yang bi-
asanya mungkin berbelanja 
di pasar berdesakan, kita 
minta untuk jaga jarak. Antar 
pembeli dan pedagang me-
makai masker dan mengikuti 
protokol kesehatan,” ucap-
nya.(ygi/sep)

PURWAKARTA-Hari La-
hir Pancasila ke-75 yang 
jatuh pada 1  Juni  2020 
menjadi momentum te-
pat untuk membangkitkan 
kembali semangat gotong 
royong di tengah pandemi 
Covid-19.

Demikian disampaikan 
Kapolres Purwakarta AKBP 
Indra Setiawan saat ditemui 
di Mapolres Purwakarta, 
Senin (1/6).

“ H a l  t e r p e n t i n g  m e -
maknai Pancasila adalah 
sebagai nilai-nilai  yang 
harus diterapkan dalam 
kehidupan. Seperti meng-
hormati sesama walau ber-
beda ras, agama dan suku 
bangsa,” ujarnya.

Kapolres mengakui per-
samaan hak dan derajat 
masyarakat Indonesia serta 
saling membantu dan go-
tong-royong dalam men-
jaga persatuan Bangsa In-
donesia.

“Pancasila sebagai Ideolo-
gi  dan pedoman hidup 
dalam tatanan bernega-
ra dan berbangsa harus 
senantiasa menjadi penye-
mangat Bangsa Indonesia. 
Termasuk dalam melawan 
pandemi Covid-19 den-
gan mengimplementasikan 
nilai-nilai dan butir-butir 
sila Pancasila,” kata Indra.

Dirinya menambahkan, 
Pancasila sudah menjadi 
komitmen berbangsa. Oleh 
karena itu masyarakat har-
us bisa mendalami seka-
ligus menghayati  nilai-
nilainya.

“Harus diingat pula arti 
penting lahirnya Pancasila 
sebagai pemegang keutu-
han dan keamanan NKRI. 
Sehingga dapat menangkal 
sikap buruk radikalisme, 
konflik sosial, terorisme,” 
ucapnya.

I n d r a  m e n a m b a h k a n , 
peringatan Hari Lahir Pan-
casila yang jatuh setiap 
tanggal 1 Juni setiap tahun-
nya ini harus dimanfaatkan 
sebagai momen pengingat, 
pamacu dan aktualisasi 
nilai-nilai Pancasila.

“Berbicara Pancasila bu-
kan hanya lima sila yang 
dibacakan dan didengar 
bersama pada saat upacara 

Momentum Bangkitkan 
Semangat Gotong Royong

bendera. Melainkan harus 
dipraktikkan dalam ke-
hidupan kita sehari-hari,” 
katanya.

Kapolres juga berharap 
Hari Lahir Pancasila ta-
hun ini dapat dijadikan 
momentum bangkitnya 
kembali gotong royong di 
tengah pandemi Covid-19.

“Kegotongroyongan kita, 
kepatuhan kita,  dan di-

siplin kita diuji saat ini. 
Kepedulian kita terhadap 
sesama pun juga diuji. Kita 
memiliki keyakinan bahwa 
inilah yang bisa menjadi 
upaya dan kekuatan bang-
sa kita untuk menangani 
Covid-19. Mari tunjukkan 
kepada dunia,  kita bisa 
selesaikan pandemi ini 
dengan gotong-royong,” 
ucapnya.(add/ysp)

AKBP Indra Setiawan

Posko New Normal Didirikan di Pasar Pusakajaya

YOGI MIFTAHUL FAHMI PASUNDAN EKSPRES

PEMANTAUAN: Muspika menggelar pemantauan di Pasar Pusakajaya sekaligus survey untuk pendirian Posko New Normakl.

Pemdes Cigugur Salurkan BLT Dana Desa

196.200.000 untuk tiga bulan 
yang terdiri dari penyaluran 
BLT Bulan April, Mei serta 
Bulan Juni. “Meski diberikan 
pada bulan Mei, namun ini 
untuk BLT Bulan April. In-

syaallah dalam waktu dekat 
untuk bulan Mei akan disa-
lurkan,” jelasnya.

Selain BLT Dana Desa, Pe-
merintah Desa Cigugur juga 
menerima lagi Bantuan Sosial 

dari Provinsi Jawa Barat untuk 
data tambahan yang jum-
lahnya 273 KK. “Senin mulai 
disalurkan langsung oleh 
Kantor Pos,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu 
warga Wisnata mengaku ber-
syukur dan berterimakasih 
atas pemberian bantuan 
dana desa padanya. Ia men-
gaku, selama ini tak banyak 
bicara dan mengeluh, meski 
bantuan datang padanya di 
pintu  BLT Dana Desa. “Ya 
meski kemarin sudah banyak 
yang dapat bantuan tapi saya 
yakin sudah ada yang men-
data dan mengatur. akhirnya 
saat ini dapat. Terimakasih 
tentu saya terbantu,” ucap-
nya.(ygi/sep)

YOGI MIFTAHUL FAHMI/PASUNDAN EKSPRES

DISTRIBUSI: BLT Dana Desa didistribusikan dengan menyasar 109 Kepala Keluarga penerima manfaat.
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Wabup Pantau 
Kesiapan di Jatinangor

JATINANGOR - Guna me-
mastikan kesiapan para peng-
elola hotel dan mall menjelang 
pemberlakukan Adaptasi Ke-
biasaan Baru (AKB) yang 
mulai efektif hari ini (2/6), 
Wakil Bupati Sumedang Erwan 
Setiawan bersama tim gugus 
tugas covid Kabupaten Su-
medang, melakukan peman-
tauan ke Bandung Giri Ga-
hana Golf (BGG), Jatos Mall, 
Toserba Griya dan Hotel 
Puri Khatulistiwa Jatinangor, 
Senin (1/6).

Dalam pantauan itu, wabup 
meminta pengelola agar mem-
perhatikan protokol keseha-
tan dan pisical distancing saat 

pelayanan publik dibuka. 
Termasuk, mengurangi jum-
lah pengunjung hingga 50 
persen. ”Pemberlakukan AKB 
ini sesuai instruksi Gubernur 
Jabar, bahwa Sumedang sudah 
masuk zona hijau. Meskipun 
begitu, protokol kesehatan 
tetap harus dijalankan,” kata 
Erwan. 

Tak hanya itu, lanjut Erwan, 
pembukaan AKB itu, guna 
menyelamatkan sektor eko-
nomi terutama dari segi hotel 
restoran dan mall (supermar-
ket). Sebab, mau tidak mau, 
selama PSBB itu banyak ka-
ryawan yang dirumahkan dan 
masyarakat banyak yang 
mengeluh akibat kegiatannya 
dibatasi. 

”Saya melihat dari awal masuk 
sampai ke lokasi sangat baik 

penerapannya. Sebelum saya 
tegur, para penyaji harus me-
makai facial atau alat pelindung 
diri. Kalau saat olahraga gak 
apa-apa dibuka maskernya, 
karena buat asupan oksigen,” 
terang wabup di BGG Golf 
Hotel dan Resto. 

BGG, lanjut wabup, memang 
telah menutup operasi selama 
PSBB. Namun sempat buka 
ketika PSBB Sumedang ber-
akhir tanggal 29 Mei lalu. 
”Memang sudah aktif (buka) 
dan penerapan protokol kese-
hatan sudah dilakukan. Pisi-
cal distancing mohon dilaku-
kan, makan tidak ada sarapan 
di restoran. Tapi diantarkan 
makananaya ke kamar. Jum-
lah pengunjung dibatasi sam-
pai 50 persen,” katanya. 

Bila cara ini berhasil, lanjut 

wabup, dua minggu kemu-
dian, akan mengalami kehidu-
pan normal lagi. Yakni tidak 
memakai masker dan lain-lain.  
”Sekarang new normal atau 
AKB harus cuci tangan, pake 
masker dan jaga jarak. Kalau 
ini berhasil dalam dua ming-
gu kita akan lakukan kegiatan 
normal. Kalau ini tidak ber-
hasil kita akan lakukan lagi 
PSBB, kita akan dibatasi lagi, 
cape lagi,” tuturnya. 

Erwan pun mengakui, ma-
syarakat sudah jenuh dengan 
keadaan PSBB, yang serba 
dibatasi. Dengan dibukanya 
PSBB ke new normal, maka 
akan ada euforia masyarakat. 
Untuk itu, Pemkab Sumedang 
akan menyosialisasikan pene-
rapan AKB itu agar masyarakat 
tak seenaknya berkeliaran. 

”AKB atau new normal itu 
bukan berarti masyarakat 
bisa bebas seenaknya keluar 
rumah. Pemakaian masker, 
social distancing dan pisical 
distancing tetap dilakukan, 
hanya sektor ekonomi dibuka 
untuk umum,” tandasnya. 

Di samping itu, Anggota 
DPRD Sumedang dari Gerindra, 
Warson Mawardi, sangat 
mengapresiasi kunjungan 
Pemda Sumedang ke bebe-
rapa ruang publik di Jatinang-
or. Sebab, dari PAD hotel dan 
restoran sangat tinggi, akibat 
adanya PSBB sangat merugi-
kan semua pihak. ”Untuk ini, 
kami mengharapkan covid-19 
ini cepat berlalu dan masy-
arakat serta dunia usaha bisa 
berjalan lagi dengan normal,” 
tandasnya. (imn)

JATINANGOR - Adanya 
bantuan pangan berupa be-
ras kepada warga terdampak 
covid-19 di Kabupaten Su-
medang, menyebabkan har-
ga jual gabah (padi, red) 
mengalami penurunan yang 
signifikan. Imbasnya, para 
petani padi tak bisa menjual 
gabah karena harganya mu-
rah.

Salah seorang petani padi 
asal Dusun Kampung Baru 
Desa Cipacing Kecamatan 
Jatinangor, Entis Sutisna men-
gatakan, jika sebelum adanya 
bantuan covid-19 (masa pan-
demi), harga gabah per ku-
intal di kisaran Rp 600.000. 
Namun sejak adanya pan-
demi, harga gabah 1 kuintal 
turun menjadi Rp540.000 
sampai Rp560.000.

”Dengan anjloknya harga 
gabah tersebut, kami gak 
bisa menjual gabah. Ya men-
ding dimakan oleh keluarga 
dari pada dijual dengan har-
ga murah. Belum lagi biaya 
operasional bibit padi, gaji 
pegawai, dan biaya perawatan 
belum tertutup,” katanya, 
Sabtu (30/5).

Harusnya, lanjut Entis pe-
merintah memberdayakan 
petani petani kecil agar padi 
hasil panen bisa dibeli pe-
merintah, melalui ketua 
kelompok tani masing-masing 
kecamatan. Jangan sampai, 
beras yang digunakan untuk 
bantuan covid-19, didatang-
kan dari luar daerah atau 
dari pengusaha beras.

”Seharusnya pemerintah 
mendata kelompok tani. 
Misal, kebutuhan bantuan 
beras untuk Kecamatan Ja-
tinangor berapa ton, nanti 
disesuaikan dengan padi 
dari kelompok tani. Jika kurang 
bisa mengimpor dari luar atau 
dari CV,” jelasnya.

Pria yang juga Ketua Kelom-
pok Tani Desa Cipacing ini 
menjekaskan, dengan adanya 
bantuan covid-19 ini, masy-
arakat kecil tidak akan mem-
beli beras selama satu bulan 
kedepan. Bahkan, selama 
tiga bulan bantuan beras akan 
disuplai kepada warga ter-
dampak.

”Karena selama tiga bulan 
akan disuplai pemerintah. 

Imbasnya daya beli masyara-
kat menurun terutama untuk 
membeli beras. Kemarin ma-
syarakat miskin dapat ban-
tuan covid-19, terus dari 
Baznas beras zakat fitrah. 
Otomatis selama satu bulan 
kedepan stok beras akan ba-
nyak, yang berimbas pada 
menurunnya daya beli ma-
syarakat untuk membeli be-
ras,” kata Entis.

Sejak panen kemarin, diri-
nya menghasilkan 2,5 ton 
gabah. Namun karena daya 
beli masyarakat menurun 
akibat covid-19, gabahnya 
tidak terjual karena harga 
murah. Dari pada rugi, kata-
nya, dirinya tidak menjual 
gabahnya dan dibiarkan me-
numpuk di gudang beras. 
”Mau dijual rugi, gak dijual 
saya butuh biaya untuk men-
golah lagi sawah. Tapi dari 
pada rugi (tidak bisa men-
anam) terpaksa menjual aset 
yang lain,” katanya.

Tak hanya berdampak pada 
harga gabah, dampak pan-
demi ini berdampak pada 
harga beras. Jika sebelum 
covid-19, harga beras super 
itu Rp11.500 sampai Rp12. 
000 per kilogram, sekarang 
menjadi  Rp10.000 per kilo-
gram.

”Bantuan beras bagus, tapi 
idealnya alangkah bagus 
membeli berasnya dari pe-
tani kecil. Jadi semuanya 
bisa makan, saya butuh uang 
untun biaya sehari-hari, orang 
lain juga butuh beras,” tutur-
nya.

Tak hanya beras dan gabah, 
dampak pandemi ini menga-
kibatkan harga telur di Pasar 
Resik Jatinangor menurun 
drastis. Sebab, selain daya 
beli masyarakat menurun, 
adanya suplai telur dari pe-
merintah juga mengakibatkan 
harga telur anjlok.

”Bantuan telur itu dari Pe-
merintah Provinsi Jawa Barat, 
anehnya membelinya dari 
pengusaha, tidak dari peter-
nak ayam langsung atau 
dari pasar. Ya imbasnya har-
ga telur ayam turun dari 
Rp36.000 per kilogram men-
jadi Rp17.000 per kilogram,” 
kata Utep pedagang di pasar 
resik Jatinangor. (imn)

Imbas Bantuan Covid, 
Petani Gabah Merugi

IMAN NURMAN /SUMEKS

NUMPUK: Puluhan karung beras berisi gabah menumpuk di 
gudang beras milik Entis Sutisna warga Kampung Baru Desa 
Cipacing Kecamatan Jatinangor, Sabtu (30/5).

AKB, Masyarakat Tak 
Seenaknya Berkeliaran

IMAN NURMAN/SUMEKS 

PANTAU: Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan memantau kesiapan new normal atau AKB di Superindo Jatos Mall, kemarin.

CIMALAKA - Dalam upaya 
mendukung program pemerin-
tah untuk menanggulangi 
dampak covid-19, Pemerintah 
Desa Mandala Herang Keca-
matan Cimalaka, membagikan 
beberapa bantuan.

Kepala Desa Mandala He-
rang, Eded mengatakan, pi-
haknya telah melakukan 
kegiatan penyaluran bantuan 
sosial (bansos) yang di usung 
pemerintah pada Jumat (29/3) 
lalu.

”Alhamdulillah kita sudah 
memberikan bantuan baik 
bantuan dari provinsi, ban-
tuan kabupaten, sapa warga, 
maupun kemensos,” kata-
nya.

Untuk bantuan dari pro-
vinsi, bantuan kabupaten, 
sapa warga, maupun dari 
kemensos, Desa Mandala 
Herang mendapatkan bebe-
rapa kuota bagi warga yang 
terdampak.

”Untuk banprov dari data 
awal 20 KK sementara yang 
terlealisasi 19 KK. Bantuan 
kabupaten dari data awal 30 
KK yang terlealisasi 29 KK, 
sementara bantuan sapa 
warga dari data awal 176 KK 
yang terlealisasi 171 KK. Dan 
bantuan dari kemensos dari 
data awal 142 KK yang terlea-

lisasi 127 KK. Tap untuk ban-
sos kemensos ada tambahan 
10 KK dan yang terlealisasi 6 
KK,” jelsnya.

Menurut kades, Pemerintah 
Desa Mandala Herang, juga 
menerima bantuan dari Da-
na Desa, bantuan PKH dan 
bantuan BPNT. ”Kita juga 
dapatkan bantuan dari Dana 
Desa 102 KK, bantuan PKH 
63 KK dan bantuan BPNT 37 
KK,” lanjutnya.

Eded pun berterima kasih 
kepada semua pihak yang 
terlibat, karena bantuan ter-
sebut sangat bermanfaat 
bagi warga terdampak covid-
19. ”Saya menganjurkan 
untuk hidup bersih dan sehat 
atau PHBS itu dilaksanakan. 
Dan apabila keluar rumah, 
selalu pakai masker. Serta 
saya ucapkan terima kasih 
kepada  bupati, gubernur 
juga presiden telah membe-
rikan bantuan bantuan itu 
kepada warga kami,” ung-
kapnya.

Dia juga berharap kepada 
warga Desa Mandala Herang, 
agar menggunakan dana ter-
sebut dengan baik. ”Untuk 
warga kami yang belum me-
nerima, mudah-mudahan 
Allah meluaskan rezeki anda 
semua,” pungkasnya. (rif)

CISITU - Dusun Cikeusi 
Desa Cinangsi Kecamatan 
Cisitu, berpotensi menjadi 
komoditas jahe. Jahe yang 
biasa digunakan untuk bum-
bu ini, cukup banyak terdapat 
di daerah tersebut. Setiap 
musimnya, bisa menghasilkan 
puluhan ton jahe.

Saat ini, petani tengah ge-
byar panen jahenya. Namun 
tak sedikit, para petani yang 
menjual jahenya dengan sis-
tem borong kebunan kepada 
tengkulak.

Salah seorang tengkulak yang 

masih berasal dari Desa Cinangsi, 
Dadang menyebutkan, banyak 
petani yang menjual jahenya 
dengan sistem borongan kebun. 
Tentu saja, pihak tengkulak 
harus hati-hati pasang harga 
untuk mengantisipasi kerugian. 
”Kebanyakan para petani pen-
jualnya borongan di kebun, 
tapi sampai saat ini masih ter-
bilang saling menguntungkan. 
Karena, petani dan tengkulak 
sudah punya taksiran yang 
sama,” katanya, kemarin 
(1/6).

Dadang menyebutkan, bila 

jahe yang sudah dipanen 
para petani, biasanya dijual 
ke tengkulak itu dengan ki-
saran harga Rp 14.000. ”Saya 
beli dari petani kisaran Rp 
14.000/kg, saya menjual ke 
pasar maksimalnya harga Rp 
16 sampai Rp 17 ribu per ki-
logram,” tuturnya.

Terkait harga, kemungkinan 
akan ada kenaikan lagi. Ka-
rena sekarang ini, terlihat ada 
keniakan permintaan di pasar. 
”Kalau harga, sepertinya ma-
sih akan ada perubahan un-
tuk naik,” ucapnya. (eri)

Cinangsi Berpotensi Jadi Komoditas Jahe

HERI PURNAMA/SUMEKS

PANEN: Seorang tengkulak siap mengangkut jahe hasil panennya dari kebun petani di Dusun Cikeusi 
Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu.

Mandala Herang Salurkan 
Bansos dari Pemerintah
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DIJUAL TANAH

1). 3 (tiga) bidang tanah dalam 
satu hamparan dengan total LT 
11.917 m2 berikut bangunan 
gudang,kantor,sarana insta-
lasi listrik,mess karyawan dan 
mesin mesin produksi yang 
terletak di Jl Buah Dua No 
47 Ds Rancaekek Wetan Kec 
Rancaekek Kab Bandung. 2). 
5 (lima) bidang tanah dalam 
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SUKABUMI - Momen peringatan Hari 
lahir Pancasila 1 Juni tingkat Kota Sukabumi 
berlangsung khidmat. Meskipun digelar dalam 
kondisi pandemi Covid-19, namun semangat 
nilai-nilai Pancasila begitu terasa dan menjadi 
modal dasar dalam menghadapi wabah terse-
but. Upacara dilaksanakan di ruang utama 
balaikota, Senin (1/6) dengan menerapkan 
protokol kesehatan. 

Peringatan dihadiri Wali Kota Sukabumi 
Achmad Fahmi, Wakil Wali Kota Sukabumi 
Andri Setiawan Hamami. Selain itu Kapolres 
Sukabumi Kota AKBP Sumarni, Dandim 0607 
Kota Sukabumi Letkol Inf Danang Prase-
tyo Wibowo, Kepala Kejaksaan Negeri Kota 
Sukabumi Ganora Zarina, Ketua DPRD Kota 
Sukabumi Kamal Suherman, Sekda Kota Su-
kabumi Dida Sembada. Semengtara peserta 
peringatan mengikuti peringatan melalui 
media daring atau zoom di SKPD masing-
masing.

Pada acara itu bertindak selaku pembaca 
naskah Pancasila, Kepala Kejakasaan Negeri 
Kota Sukabumi, Ganora Zarina dan naskah 
Pembukaan UUD 1945 Kapolres Sukabumi 
Kota AKBP Sumarni. '' Pancasila sebagai dasar 
negara, ideologi negara, dan pandangan hidup 
bangsa yang digali para founding father meru-
pakan sebuah anugerah yang tiada tara dari 
Tuhan Yang Maha Esa untuk Bangsa Indone-
sia,'' ujar Fahmi.

Walaupun belum sempurna merealisasikan 
nilai-nilai Pancasila, kata Walikota, eksistensi 
keindonesian baik sebagai bangsa maupun 
negara masih dapat bertahan hingga kini. 
Sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa, 
kata Fahmi, semua berkewajiban untuk terus 
merealisasikan Pancasila di masa kini dan 
masa yang akan datang. 

Meski ditengah pandemi virus Korona, se-
mangat memperingati Hari Lahir Pancasila tak 
pernah redup. Meski peringatannya berbeda 
dengan tahun sebelumnya.'' Semoga momen-
tum peringatan Hari Lahir Pancasila semakin 
yakin dan percaya bahwa kita mampu me-
nangani wabah dengan baik,'' ujar Fahmi.(rls)

Pancasila Jadi 
Penyemangat 

SEREMONIAL

SUKABUMI - Pemerintah Kota Sukabumi 
memberikan penghargaan dan apresiasi 
kepada aparatur sipil negara (ASN) yang me-
masuki purnabakti. 

Wakil Wali Kota Sukabumi, Andri S Hamami, 
mengatakan, puluhan ASN Pemkot Sukabum-
ki memasuki masa purnabakti. “Ada 44 ASN 
yang masuk purnabakti pada awal Juni 2020,” 
kata Andri didampingi Sekretaris Daerah Kota 
Sukabumi Dida Sembada pada saat silaturah-
mi dan pelepasan ASN yang akan purnabakti 
di Balaikota Sukabumi, Jumat (29/5).

Penghargaan diberikan kata Andri karena 
para ASN sudah puluhan tahun mengabdi un-
tuk Kota Sukabumi. Memasuki masa pensiun 
kata dia, setidaknya ada perasaan sedih ka-
rena cukup lama mengabdi untuk masyarakat 
di Pemerintah Kota Sukabumi. “Pemkot 
Sukabumi memohon maaf sebesar-besarnya 
bila ada kekurangan dan mengucapkan terima 
kasih atas pengabdian selama ASN di Pemkot 
Sukabumi,'' kata dia.

Andri mengakui masih ada kekurangan 
selama masa kepemimpinan Fahmi-Andri. 
Kekurangan dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat maupun kepada jajaran-
nya. “Tentu masih ada kekurangan yang dira-
sakan dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. Perpisahan sebetulnya bukan 
hal yang tabu karena ada awal dan ada akhir,” 
ujarnya.

Menurutnya, pengabdian tidak mengenal 
kata pensiun. Untuk itu dia meminta ASN 
yang memasuki purnabakkti tetap semangat 
dalam memberikan kontribusi bagi daerah. 
“Tetap berinovatif karena banyak hal yang bisa 
dilakukan,” kata dia. 

Namun diakui Andri, ASN saat ini jum-
lahnya terbatas karena belum sebanding 
antara yang pensiun dengan penerimaan 
yang baru. Meskipun demikian pemkot 
tetap memberikan pelayanan terbaik kepada 
masyarakat.”Dengan keterbatasan ASN, pe-
layanan sedapat mungkin terus ditingkatkan,” 
pungkasnya.(rls)

Penghargaan untuk 
ASN Purnabakti 

PEMERINTAHAN

SELASA
 2 JUNI TAHUN 2020

Penjagaan Perbatasan Cianjur Diperketat

CIANJUR - Kepolisian Re-
sor (Polres) Cianjur memper-
ketat penjagaan perbatasan 
wilayahnya. Petugas juga ber-
sikap tegas terhadap pelang-
gar protokol kesehatan. “Pen-
jagaan di setiap perbatasan, 
seperti di Pos 8 Cepu. Pen-
jagaan agar masyarakat tidak 
pergi ke luar daerah di tengah 
kondisi pandemi Covid-19, 
seperti Jakarta,” kata Kabag 
Ops Polres Cianjur, Kompol 
Warsito di Pos 8 Cepu, Sabtu 
malam (30/5). 

D i k a t a k a n ,  p e n j a g a a n 
diperketat karena adanya 
indikasi penumpang yang 
akan ke Jakarta dengan tu-
juan bekerja kembali. War-
ga yang bepergian harus 
dilengkapi Surat Izin Keluar 
Masuk (SIKM) dari lembaga 
berwenang."Kita lakukan 
penjagaan ini karena ada 
indikasi penumpang yang 
akan ke Jakarta. Sementara 
penumpang atau masyarakat 
yang berangkat tersebut tidak 
memiliki SIKM Jakarta maka 
kami arahkan untuk berbalik 
arah," ujar Warsito.

Warsito mengatakan, ber-
dasarkan data dari desa, RT 
dan RW  sedikitnya 34.000 
masyarakat Cianjur yang 
mencari nafkah di luar kota 
dan luar negeri.  Mereka 
pulang kampung beberapa 
waktu lalu. "Kami lakukan 
ini untuk mengantisipasi 

Tanpa SIKM 
Dilarang Bepergian 

penyebaran Covid-19, terle-
bih saat ini di sana (Jakarta, 
red) masih zona merah," 

tuturnya.
Rencananya, penjagaan 

r ut in  di lakukan sampai 

Rumah Diterjang Longsor, Pagar SDN Ambruk 
SUKABUMI - Hujan deras 

disertai angin kencang yang 
terjadi pada Minggu (31/5) 
lalu menyebabkan robohnya 
pagar SDN Kopeng 1, Kelura-
han Karamat, Kecamatan Gu-
nungpuyuh, Kota Sukabumi. 
Peristiwa tersebut dipicu de-
rasnya debit air yang datang 
sehingga menyebabkan pon-
dasi tembok menjadi labil.

Kasi Pencegahan dan Ke-
siapsiagaan BPBD Kota Su-
kabumi, Zulkarnain Bar-
hami mengatakan, peristiwa 
berlangsung sekitar pukul 
17.40 WIB bersamaan den-
gan hujan deras yang meng-
guyur wilayah sekitar."Luas 
dinding yang tergerus long-
soran sekitar empat meter 
persegi. Material longsoran 
menutup jalan sekitarnya 
sehingga akses jalan sempat 
terganggu," kata Zulkarnain 

kepada Sukabumi Ekspres, 
kemarin (1/6).

Selain itu, longsor susulan 
terjadi di Jalan Merbabu, RT 

05 RW 04 Kelurahan Karang 
Tengah, Kecamatan Gunung-
puyuh. Di tempat itu, talud 
(tembok penahan tanah) 

roboh dan menimpa sebuah 
rumah warga."Peristiwa ter-
jadi sekitar pukul 18.30 WIB, 
lokasinya tepat dibelakang 

Puskesmas Tanjung Sari. Ru-
mah yang terdampak meru-
pakan milik Wira dengan 
ukuran 30 meter persegi. 
Adapun kerusakan paling 
parah terjadi pada salah satu 
ruangan kamarnya," jelasnya.

Zulkarnain mengungkap-
kan, kedua peristiwa terjadi 
dipengarungi hujan deras 
dengan intensitas tinggi yang 
terjadi sepanjang Minggu 
(31/5). Tidak ada korban jiwa 
dalam rentetan peristiwa 
tersebut, kerugian ditak-
sir mencapai puluhan juta 
rupiah."Kerugian mencapai 
Rp10 juta. Seluruh peng-
huni di dalam bisa terse-
lamatkan dan langsung di-
evakuasi ke rumah sebelah 
oleh aparat gabungan dari 
BPBD, Koramil serta Polsek 
dan masyarakat setempat," 
pungkasnya.(job1)

Kota Sukabumi Siapkan Skenario AKB 
SUKABUMI - Pemerintah 

Kota (Pemkot) Sukabumi 
segera menerapkan new nor-
mal atau adaptasi kebiasaan 
baru (AKB) di tengah pan-
demi Covid-19. 

Berdasarkan hasil evalu-
asi pelaksanaan penanganan 
Covid-19, Kota Sukabumi ter-
masuk dalam level II zona biru 
bersama 15 daerah lainnya di 
Jawa Barat.''Gubernur telah 
menyampaikan hasil evaluasi 
untuk seluruh kota/kabupaten 
se-Jabar. Karena termasuk 
wilayah level II, maka Kota 
Sukabumi dipersilahkan mel-
aksanakan new normal atau 
AKB," ujar Wali Kota Suka-
bumi, Achmad Fahmi, kepada 
wartawan, belum lama ini.

Skenario yang akan dilaku-

kan dalam penerapan new 
normal, kata Fahmi, yakni  
perekonomian dan aktivitas 
diperbolehkan bergerak, na-
mun tetap ada pembatasan. 
Toko boleh beroperasi, tapi 
dibatasi jumlah kapasitasn-
ya, 50 persen dari biasanya. 
"Pelaksanaan AKB di kota 
dan kabupaten dilakukan 
secepatnya. Namun dilaku-
kan sosialisasi dan edukasi 
terlebih dulu," katanya. 

Menjelang penerapan new 
normal atau AKB) di Kota 
Sukabumi, sejumlah upaya 
dan sosialisasipun dilakukan 
oleh pemerintah setempat. 
Salah satunya menggencar-
kan pemantauan rumah ma-
kan atau sejenisnya yang buka 
hingga malam hari dan loka-

si berkerumunnya warga.'' 
Meskipun masuk zona biru 
dan direkomendasikan new 
normal atau AKB, Sukabumi 
harus tetap disiplin dalam 
menerapkan protokol keseha-
tan,'' kata Fahmi.

Dalam penerapan new 
normal, Pemkot Sukabumi 
tetap membatasi kegiatan 
perdagangan sesuai dengan 
Surat Edaran (SE) Nomor 
510/346/Kopdagrin tentang 
Jam Operasional Kegiatan 
Perdagangan di Kota Suka-
bumi tertanggal 20 Mei 2020.

Dalam surat edaran terse-
but, restoran tempat ma-
kan dan sejenisnya buka 
pukul 09.00 WIB dan tutup 
pukul 20.00 WIB. Sementara 
pedagang kaki lima (PKL) 

berupa makanan yang buka 
pukul 17.00 WIB tutup pukul 
22.00 WIB. Targetnya Su-
kabumi masuk level 1 warna 
hijau.''Butuh kedisiplinan 

warga dalam menjalankan 
protokol kesehatan. Jangan 
sampai lengah dan menjadi 
naik lagi menjadi level 3 atau 
kuning,'' pungkasnya.(job3)

kondisi benar-benar optimal 
dan normal."Ini akan rutin 
dilakukan hingga kondisi 

benar-benar optimal dari in-
formasi kewilayahan," pung-
kasnya.(job3)

MOCHAMMAD NURSIDIN/JABAR EKSPRES

PEMERIKSAAN: Anggota Polres Cianjur tengah memeriksa SIKM pengendara yang akan melintasi Pos 8 Cepu, Kabupaten Cianjur, 
Sabtu malam (30/5).

HERU LESMANA/JABAR EKSPRES

RUMAH AMBRUK:Petugas BPBD Kota Sukabumi meninjau rumah Wira di Kelurahan Karangtengah, 
Kecamatan Gunungpuyuh yang tertimpa talud ambruk, Minggu (31/5).

ASEP HENDRAYANA/JABAR EKSPRES

SOSIALISASI:Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi menjelaskan protokol 
kesehatan jelang new normal di salah satu rumah makan di pusat kota.

satu hamparan dengan total 
LT 70.403 m2 yang terletak di 
Desa Drawati,Kec Paseh,Kab 
Bandung, 3). Sebidang tanah 
LT 15.720 m2 yang terletak di 
Desa Drawati,Kec Paseh Kab 
Bandung, 4). 2 (dua) bidang 
tanah dalam satu hamparan 
dengan total LT 1.798 m2 beri-
kut bangunan rumah diatasnya 
yang terletak di Jl Raya Ran-
caekek - Majalaya Km.5 No 380 
Desa Rancaekek Wetan,Kec 
Rancaekek,Kab Bandung 
Harga Nego Hub 082120985903



KRIMINAL : Waka Polres Metro Bekasi, AKBP Rikson PM Sitomorang meliris pelaku spesialis pembobol waralaba antar kabupaten (Bekasi dan Karawang).
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PENDIDIKAN

Beraksi Antar Kabupaten
K E D U N G  WA R I N G I N  –  Un i t 

Reskrim Polsek Kedung Waringin 
bersama Tim Cobra Polres Metro 
Bekasi berhasil meringkus lima 
pelaku spesialis pembobol minimar-
ket, Kamis (28/5).

Ke lima pelaku berasal dari Ka-
bupaten Bekasi dan Karawang, ke 
limanya berinisial, MF alias Arab 
(26), AS (22), RN alias Engkak, RY(22) 
serta DM (23) dan di tangkap di 
tempat berbeda. Waka Polres Metro 
Bekasi, AKBP Rikson PM Sitomorang 
menuturkan, bahwa para tersangka 
merupakan spesialis pencuri waral-
aba di beberapa wilayah Kabupaten 
Bekasi dan Karawang.

“Awalanya Polisi mendapat laporan 
bahwa telah terjadi tindak pencurian 
di Alfamart Bojongsari, Kecamatan 
Kedung Waringin,” kata Rikson saat 
gelar press release di Mapolrestro 
Bekasi, kemairn.

Menurut Riskon, kemudian polisi 
melakukan penyelidikan dengan 
melakukan olah TKP. Serta memer-
iksa rekaman CCTV, di dapat infor-
masi ciri-ciri pelaku yang akurat atas 
nama MF alias Arab.

“Setelah mendapat informasi bah-
wa salah satu pelaku terlihat di 
salah satu tempat, petugas langsung 

melakukan penangkapan terhadap 
pelaku MF alias Arab di area parkir 
Alfamart Tanjung Pura, Kampung 
Karanganyar, Kelurahan Tanjung-
mekar, Kecamatan Karawang Barat,” 
ujar Rikson.

Dari pengakuan pelaku, masih di-
katakan Waka Polres, pelaku melaku-
kan perbuatan tersebut bersama 
pelaku lainnya berinisial AS. Selan-
jutnya dilakukan penangkapan terh-
adap pelaku AS di rumah tinggalnya 
(belakang TKP).

“Dari keterangan ke dua pelaku 
MFalias Arab dan AS, keduanya 
melakukan aksi di beberapa TKP 
bersama dengan RN alias Engkak, 
RY serta DM dan di lakukan penang-
kapan di rumahnya masing-masing 
di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten 
Karawang,” jelasnya.

“Pengakuan sementara dari para 
pelaku, Selain melakukan aksinya 
d Alfamart Bojongsari, para pelaku 
juga pernah membobol Alfamaret 
Pebayuran, Alfamaret Tanjung Baru 
Cikarang Timur, Alfamaret Samping 
puskesmas Pilar Cikarang Utara, Al-
famaret Simpangan Cikarang Utara, 
Alfamaret Sukamantri serta 7 TKP di 
Kabupaten Karawang,” tambahnya.

Atas perbuatannya, ke lima pelaku 
di jerat dengan pasal 363 KUHP pen-
curian dengan pemberatan dengan 
ancaman 7 tahun penjara. (rls/rie)

Polisi Ringkus Komplotan Pembobol Minimarket

Masa Belajar di Rumah 
Diperpanjang

KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi melalui 
Dinas Pendidikan resmi memperpanjang masa 
belajar di rumah bagi siswa jenjang pendidikan usia 
dini dan sekolah tingkat menengah pertama hingga 
4 Juni 2020. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, 
Inayatullah menyampaikan perpanjangan berlaku 
karena kasus virus corona terus meningkat.

“Pelaksanaan PBM di rumah (Home Learning) 
diperpanjang sampai dengan tanggal 4 Juni 2020,” 
ujar Inayatullah kepada KBE, Senin (1/6).

Lanjut Inayatullah, perpanjangan proses belajar 
mengajar dari rumah diputuskan lewat Surat Edaran 
Nomor:  421/3453/ Disdik, tentang Perpanjangan 
Belajar dari Rumah (Home Learning) Ke Tujuh Pada 
Masa Darurat Corona (Covid 19) di Kota Bekasi.

Inayatullah juga menyatakan, waktu perpanjangan 
tersebut akan terus disesuaikan dengan kondisi dan 
situasi pada masa Darurat Covid 19 di Kota Bekasi. 
“Ini terus disesuaikan dengan kondisi  dan situasi 
pada masa Darurat Covid 19,” ujar Inayatullah.

Pihaknya meminta jajaran pengurus sekolah dapat 
menjalin komunikasi dengan para wali siswa dan 
siswa untuk selama masa tersebut. 

Menurut Inayatullah, ia turut mengimbau, wali 
siswa (orangtua siswa) dapat membimbing serta 
memberikan perhatian penuh kepada anak-
anaknya saat pemberlakuan proses kegiatan belajar 
mengajar (KBM) dari rumah.

“Diharapkan para orangtua dapat membimbing 
serta memberikan perhatian penuh kepada anak-
anaknya, dan diharapkan anak menjadi fokus saat 
belajar dari rumah,” jelas Inayatullah

Ia juga berpesan supaya orangtua siswa dapat 
juga mengajarkan anak-anak nya dirumah untuk 
menerapkan hidup bersih dan sehat. (dhy)

KOTA BEKASI  –  Wali 
Kota Bekasi, Rahmat Ef-
fendi mengikuti Upacara 
Hari Lahir Pancasila yang 
di laksanakan dengan Video 
Conffrence bersama Pres-
iden Republik Indonesia 
Joko Widodo, Senin, (1/6).

Hadir dalam kegiatan Upa-
cara, Wakil Wali Kota Bekasi 
Tri Adhianto, Kepala Kepoli-
sian Resort Metro Bekasi 
Kota Wijonarko, Komandan 
Distrik Militer 0507 Bekasi 
Rama Pratama, Ketua De-
wan Perwakilan Rakyat Kota 
Bekasi Chairuman, Ketua 
Forum Komuniasi antar 
Umat Beragama (FKUB) 
Abdul Manan, Sekretaris 
Daerah Kota Bekasi Reny 
Hendrawati serta para Pe-
jabat Eselon II dan III.

Suasana berbeda pada 
tahun ini yang biasanya 
menggelar Upacara Hari 
Lahir Pancasila di tengah 
lapangan, namun pada saat 
pandemi Covid 19 ini, hanya 
menyaksikan dalam virtual 
video di Media Center Sta-
dion Patriot Candrabhaga 
Kota Bekasi.

“Tentunya, harapan kita 
semua segera hilang wabah 
pandemi ini agar kita bisa 
melakukan kegiatan aktivi-
tas sehari hari seperti dulu, 
misalkan pada hari hari 
besar kita peringati upacara 

di lapangan terbuka, namun 
kita taati peraturan pada 
saat ini,” ujar Rahmat.

Dalam sambutannya Pres-
iden Republik Indonesia, 
ditengah pandemi Virus 
Covid-19 tentu kita har-
us tetap semangat dalam 
menjalankan Upacara Hari 
Lahir Pancasila walau-
pun dengan melalui media 
elektronik ini. Kita harus 
tetap juga menggerakan 
kesatuan dalam menga-
tasi suatu tantangan meng-
gerakan rasa kepedulian 

kita untuk saling berbagi 
memperkokoh persauda-
raan untuk meringankan 
beban anak negeri dan me-
numbuhkan rasa juang kita 
untuk mengatasi masalah-
masalah yang ada.

Nilai-nilai luhur pancasila 
harus kita hadirkan secara 
nyata dalam kehidupan 
kita, pancasila harus terus 
hidup dalam berkerja dalam 
kehidupan kita, nilai-nilai 
yang berkeja dengan kebi-
jakan keputusan Pemerin-
tah dalam semangat rakyat 

Indonesia.
Tidak ada hentinya saya 

mengajak kepada seluruh 
penyengglara negara dari 
pusat maupun daerah un-
tuk selalu meneguhkan 
kepedulian kita kepada 
masyarakat yang sedang 
kesulitan untuk melayani 
masyarakat tanpa mem-
beda-bedakan Kelompok, 
Ras dan Agama serta untuk 
memenuhi kewajiban me-
lindungi segenap bangsa 
dan seluruh tumpah darah 
Indonesia.

Wali  Kota Bekasi  me-
maparkan bahwa ideologi 
kita adalah pancasila, kita 
harus menjaga kesatuan 
dan persatuan Negara Ke-
satuan Republik Indone-
sia dalam kondisi apapun 
termasuk dalam wabah 
ini, bhineka tunggal ika 
yang kita junjung untuk 
rasa solidaritas bersama 
antar umat, golongan, suku 
dan budaya kita terapkan 
tanpa adanya perbedaan 
menjadi satu warga negara 
indonesia. (dhy/rie)

UPACARA : Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bersama pejabat lainnya mengikuti Upacara Hari Lahir Pancasila yang di laksanakan dengan Video 
Conffrence bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Senin, (1/6).

Walkot Rahmat Peringati Lahir Pancasila Melalui Vicon

KARAWANG – Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) Karawang menjadi 
salah satu rumah sakit yang memiliki 
alat Polymerase Chain Reaction (PCR). 
Alat diagnosa untuk virus korona 
(Covid-19) berasal dari  bantuan 
Kementerian Kesehatan.

“Selain RS Paru yang sudah memiliki 
PCR. RSUD mulai hari ini juga memiliki 
alat PCR,” ungkap Juru Bicara Gugus 
T u g a s  P e r c e p a t a n  P e n a n g a n a n 
Covid-19 Kabupaten Karawang, Fitra 
Hergyana.

Ia menyebutkan dengan adanya dua 
alat PCR di Karawang akan sangat 
membantu dalam mempercepat 
diagnosa pasien Covid-19 di Karawang.

“Alat adanya alat PCR , itu bisa 
memangkas waktu  menunggu hasil 
diagnosa. Sebelum memiliki kita 
menunggu hingga 10 hari. Tetapi 
dengan alat PCR di Karawang, kita 
bisa memangkas hingga setengah 
waktunya,” ungkapnya.

Dalam sehari satu alat PCR bisa untuk 
menguji 94 sampel swab. Namun yang 
membedakan jika alat Swab di RS Paru 
setiap penggunaanya menunggu 16 
sampel secara bersamaan. “Kalau di 

RSUD itu bisa untuk satu swab saja, 
langsung dilakukan uji PCR,” katanya.

P e m k a b  K a r a w a n g  j u g a  t e l a h 
melatih 41 analis puskesmas untuk 
mengambil sampel swab. “Nanti tes 
swab bisa dilakuakn di suatu tempat 
yang ditentukan atau di puskesmas,” 
ungkapnya.

Sementara update perkembangan 
Covid-19 di  Karawang,  dr.  Fitra 
menyatakan belum ada penambahan 
pasien terkonfirmasi positif Corona 
di Karawang. Untuk orang dalam 
pemantauan (ODP) berjumlah total 
5.041 orang, selesai pemantauan 4.689 
orang, masih dalam pemantauan 347 
orang dan meninggal dunia 5 orang. 

Orang tanpa gejala (OTG) berjumlah 
total 831 orang, selesai pemantauan 
753 orang dan proses pemantauan 
7 8  o r a n g .  U n t u k  p a s i e n  d a l a m 
pengawasan (PDP) 415 orang, selesai 
pengawasan 346 orang, masih dalam 
pengawasan 34 orang dan meninggal 
dunia 35 orang. 

Pasien reakti f  total  271 orang, 
sembuh 223 orang, masih dalam 
observasi 22 orang, dan meninggal 26 
orang. (rls/rie) 

Karawang Tambah Alat PCR
PURWAKARTA – Dalam 

rangka mencegah dan me-
nahan laju penyebaran vi-
rus Korona atau Covid-19. 
Polres Purwakarta melalui 
Polsek Wanayasa bubar-
kan komunitas club motor 
se-Purwakarta raya yang 
menggelar halal bihalal di 
wilayah Kecamatan Wa-
nayasa.

Dalam kegiatan tersebut, 
terlihat ratusan orang ber-
kumpul di areal tersebut 
dan keterlibatan ratusan 
orang. Dalam komunitas 
sepeda motor ini juga tidak 
ada pemberitahuan terlebih 
dahulu kepada pihak ke-
polisian.

Kapolres Purwakartaa, 
AKBP Indra Setiawan me-
lalui Kapolsek Wanayasa, 
AKP Januaryono menutur-
kan, pembubaran kegiatan 
ini juga sebagai upaya pihak 
kepolisian dalam mence-
gah penyebaran wabah Co-
vid-19. 

“Kami sampaikan kepada 
mereka bahwa maklumat 

kapolri dan anjuran pemer-
intah, telah ada larangan 
untuk melaksanakan keg-
iatan yang bersifat kumpul-

kumpul dengan masa yang 
banyak. Untuk itu, kegiatan 
ini sebaiknya ditunda dulu 
sampai pandemi covid-19 

selesai,” ujar Januaryono 
Lanjut Januaryono, ken-

dati demikian, diakuinya 
pembubaran dilakukan 
dengan cara pendekatan 
dan humanis. Serta dimin-
ta membubarkan sendiri.

“Dengan cara humanis 
kita lakukan. Alhamdulil-
lah, setelah kita jelaskan 
mereka akhirnya mema-
hami dan kami arahkan 
untuk pulang ke rumah 
masing-masing. Selama 
p e l a k s a n a a n  b e r j a l a n 
aman dan terkendali,” tan-
das Januaryono.

Lebih jauh dirinya ber-
harap, masyarakat untuk 
bisa sadar dan menahan 
diri untuk melakukan ke-
giatan di tengah wabah 
Corona ini.

“Kami mengajak seluruh 
masyarakat ataupun ko-
munitas automotif untuk 
tidak mengadakan keg-
iatan yang bersifat keru-
munan massa ditengah 
pandemi Covid-19 ini,” ha-
rapannya. (san/rie)

Polsek Wanayasa Bubarkan Club Motor se-Purwakarta

PENGARAHAN : Polsek Wanayasa memberikan imbauan komunitas 
club motor se-Purwakarta raya yang menggelar halal bihalal di wilayah 
Kecamatan Wanayasa.
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CIAMIS – Miris melihat kindisi 
warga miskin (Gakin) Uha 
(70) dan Sarwiti (60),  Warga 
Dusun Tanjungasih  05/06 
Desa Sukasetia Kecamatan 
Cihaurbeuti Kabupaten 
Ciamis.

Betapak tidak, berbagai 

macam bantuan seperti 
Bantuan Langsung Tunal 
(BLT), baik dari Pusat maupun 
dari Provinsi Jabar, ternyata 
belum pernah berpihak 
kepada pemilik gubuk reyot 
dari bambu berukuran 4×6 
meter ini.

Kondisinya terpantau Radar, 
Senin (1/6) pagi, gubuk reyot 
itu diterangi lampi teplok bak 
obor jaman dahulu.

Kepada Radar,  Uha 
mengaku berprofesi sebagai 
pengembala kerbau milik 
orang lain, sekaligus buruh 

menyangkul sawah. “Sekarang 
saya sudah tua dan tak 
mampu lagi bekerja lama 
lama,” ujarnya.

K i n i ,  U h a  h a n y a 
mengandalkan ulurkan tangan 
para tetangganya. Kondisi 
kelima anak nya pun sama, 

bekerja serabutan.
“Jujur, seumur hidup saya 

tak pernah merasakan seperti 
orang lain dapat bantuan 
pemerintah. Bahkan saya 
tak punya penerangan listrik, 
hanya mengandalkan lampu,” 
ungkapnya, dilansir dari 

radartasikmalaya.com.
Uha mengaku hanya bisa 

menelan ludah saat melihat 
para warga dan tetangganya 
berbondong-bondong pergi 
dan balik menggendong 
bantuan. Yang katanya 
bantuan korona. “Saya 

hanya gigit jari. Jangankan 
bantuan, diminta data saja 
belum pernah,” akunya.

“Saya minta bantuan 
pemerintah. Jujur saja, saya 
sudah tidak mampu bekerja 
dan mata juga sudah rabun,” 
tandasnya. (iman s rahman)

KOTA TASIK – Meski 
menerapkan tatanan Adaptasi 
Kebiasaan Baru (AKB) atau 
dengan istilah gayanya 
New Normal, Pemkot Tasik 
tetap mengetatkan protokol 
kesehatan terhadap mobilitas 
warga.

Bahkan Gugus Tugas Covid-
19 Kota Tasik akan melakukan 
penyekatan di 5 titik batas kota. 
Yakni, Indihiang, Karangresik, 
Urug Kawalu, Mangkubumi, 
dan Awipari.

Selain itu, warga yang hendak 
masuk ke wilayah Kota Tasik, 

harus menunjukkan surat 
keterangan sehat dan bukti 
hasil uji cepat rapid test, 
Covid-19.

Sedangkan, sejumlah pos 
penyekatan di kawasan pusat 
kota tak lagi dioperasikan. Namun, 
petugas langsung memantau 

penerapan protokol kesehatan 
ke kawasan kerumunan massa 
seperti pasar, kawasan pertokoan, 
dan mall.

“Pemberlakuan New Normal 
atau AKB bukan berarti seluruh 
aktivitas warga kembali 
seperti biasa, tanpa protokol 

kesehatan,” ujar Wali Kota 
Tasik, H Budi Budiman, dilansir 
radartasikmalaya.com.

“Kami tak ingin warga yang 
masuk ke Kota Tasik itu tidak 
menjadi imported case,” 
sambung Ketua Gugus Tugas 
Covid-19 ini.

Sementara, hingga saat ini 
kasus Covid-19 di Kota Tasik 
tercatat 48 kasus positif. 
Dimana, 24 orang terkonfirmasi 
melalui tes swab dan 24 orang 
melalui uji cepat. Dari 48 orang, 
37 orang telah dinyatakan 
telah sembuh atau negatif 

dan 8 orang masih dalam 
perawatan. Sedangkan tiga 
orang meninggal dunia.

Penambahan satu kasus 
terakhir, berasal warga Kota 
Tasik yang bekerja sebagai 
karyawan Toserba di Ciamis. 
(agustiana_age)

BANJAR – Warga Dusun 
Girimulya Desa Binangun 
Kecamatan Pataruman Kota 
Banjar, geger. Betapa tidak, 
mereka menemukan Kadus 
Girimukti Desa Sukamukti 
tergantung tak bernyawa di 
gubuk milik warga di tengah 
perkebunan, Senin (01/06) 
pagi.

Mayat perangkat desa berjenis 
kelamin laki-laki itu ditemukan 
warga sekitar pukul 06:30 WIB. 
Berdasarkan keterangan dari 

Kapolsek Pataruman, AKP 
Cecep Edi Suleman, kepada 
wartawan, kejadian bermula 
Minggu (31/05), sekitar pukul 
18.30 WIB.

Korban pergi dari rumahnya 
dengan alasan berkunjung 
ke rumah bendahara Desa 
Sukamukti, Efin Herpina. 
Tujuannya, mengambil dana 
konsumsi untuk petugas 
Posko Covid-19. Namun, Erfin 
sendiri tidak merasa menerima 
kedatangan korban, hingga 

akhirnya korban ditemukan 
meninggal tergantung di 
gubuk.“Korban Ac ini berprofesi 
sebagai Kadus Girimukti, Desa 
Sukamukti,” terang Kapolsek, 
dilansir dari radartasikmalaya.
com. 

Lebih kapolsek, hingga 
Senin pagi, sekitar pukul 05.00 
WIB, korban tidak kembali 
ke rumah. Istri korban pun 
memberitahukan kepada 
Yogi (saksi), agar mencari 
keberadaan suaminya.

Mendengar kabar tersebut, 
Yogi bersama warga sekitar 
bergegas mencari korban. 
Sekitar pukul 06.30 WIB, korban 
ditemukan di lokasi kejadian. 
Posisi lehernya tergantung tali 
dan sudah tidak bernyawa.

“Usai ditemukan, kepolisian 
melakukan olah TKP. Saat ini 
mayat korban sudah dibawa 
petugas ke RSUD Banjar untuk 
dilakukan pemeriksaan lebih 
lanjut,” tutur kapolsek. (anto 
sugiarto)

KOTA TASIK – Menjelang 
pemberlakuan tatanan 
New Normal atau Adaptasi 
Kebiasaan Baru (AKB), aktivitas 
Masjid Agung Kota Tasik 
kembali dibuka.

Ketua Harian DKM 
Masjid Agung Tasikmalaya, 
KH Aminudin Bustomi 
mengatakan, pihaknya 
meyambut baik keputusan 
dari pemerintah tersebut.

Sejak awal terjadi pandemi 
Covid-19, kata Amin, 
Masjid Agung Kota Tasik 

telah menerapkan protokol 
kesehatan. DKM tidak 
menggelar karpet sajadah di 
dalam masjid, tetapi meminta 
para jamaah untuk membawa 
sajadah sendiri.

Selain itu, lanjut Amin, 
DKM telah memberlakukan 
physical distancing. Dimana 
jarak antar jemaah ketika shalat 
telah ditandai, agar tak terlalu 
dekat.

Amin menambahkan, 
jemaah yang hendak masuk 
ke dalam Masjid Agung 

harus melalui bilik khusus 
yang menyemprotkan 
cairan antiseptik. “Jemaah 
harus mengenakan masker 
dan DKM telah menyiapkan 
tiga alat pendeteksi suhu 
tubuh,” katanya dilansir 
raartasikmalaya.com.

Untuk pengajian rutin yang 
sifatnya mengundang hingga 
ribuan jamaah, kata Amin, 
pihaknya masih menunggu 
jika situasi covid di Kota 
Tasik, mereda. (agustiana_
age)

Masuk Kota Tasik Harus Tunjukkan Surat

Gubuk Gakin di Ciamis Ini Belum Pakai Listrik, Tidak Ada Bantuan Sosial

Kadus di Banjar Ditemukan Tergantung

Pemkot Tasik Buka Masjid 
Agung bagi Jamaah

TERGANTUNG: 
Seorang kadus 
(kepala dusun) 

ditemukan tewas 
dalam kondisi 

tergantung 
di tengah 

perkebunan.

MISKIN: Uha (70) warga Kabupaten Ciamis ini tinggal di gubuk kecil dan reyot. Rumahnya sampai sekarang tidak memiliki penerangan listrik. Dia juga mengaku tak pernah dapat program bantuan sosial.

ilustrasi
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PURWAKARTA – Tudingan 
kegiatan reses memakai dana 
bantuan sosial (bansos) untuk 
terdampak Covid-19 muncul 
di Kabupaten Purwakarta. 
Namun, kabar tersebut diban-
tah keras oleh Wakil Ketua DPRD 
Purwakarta, Sri Puji Utami.

Dia memastikan reses para 
wakil rakyat di DPRD Purwa-
karta tidak menggunakan 
anggaran Bansos Covid-19. 
Menurutnya, ada dua kode 

rekening yang berbeda anta-
ra bansos dan dana reses.

“Kegiatan reses DPRD Pur-
wakarta setiap tahunnya su-
dah dianggarkan dalam APBD 
atau dalam APBD Perubahan. 
Artinya, tidak serta merta bi-
sa mengambil anggaran dari 
kegiatan lain, dan ini sudah 
baku,” tegas Puji kepada awak 
media, Senin (1/6) dilansir 
RMOLJabar.

Kata Puji, kenapa reses ter-
kesan berbarengan dengan 
alokasi bansos untuk warga 
terdampak Covid-19. Se-
belumnya telah direncanakan 

untuk realisasi bansos Covid-19 
waktunya sebelum lebaran, 
namun sehubungan Bulog 
yang belum siap menyediakan 
logistik yang dibutuhkan, ja-
di digeser ke saat ini.

“Reses yang kini memasuki 
masa sidang ketiga penting 
dilakukan untuk menyerap 
aspirasi yang nantinya dima-
sukan pada KUA PPAS APBD 
Purwakarta 2021,” terang Puji.

Sementara, untuk Bansos 
Covid-19 dialokasikan dari 
Anggaran BTT (Bantuan Tidak 
Terduga) di DPRD Purwakar-
ta. Yang jelas kegiatan dewan 

yang sebesar Rp 1,3 miliar 
direfocusing atau dialihkan 
ke dana BTT ke Dinsos Pur-
wakarta.

“Lalu oleh dinsos dibelan-
jakan sembako untuk diba-
gikan ke masyarakat. Sedang-
kan kegiatan reses itu beda 
lagi sudah ada anggaran ter-
sendiri dan sama kegiatannya 
untuk kepentingan masyar-
akat,” kata Ketua DPC Partai 
Gerindra Kabupaten Purwa-
karta itu.

Puji menambahkan, selama 
ini DPRD Purwakarta telah 
mengalihkan anggaran ke-

giatan untuk percepatan pen-
anggulangan Covid-19 atau 
rasionalisasi anggaran ham-
pir mencapai Rp 16 miliar. 
“Ini menjadi bukti bahwa 
DPRD Purwakarta mempuny-
ai rasa tanggung jawab terha-
dap bencana pandemi 
Covid-19,” ungkapnya.

Ia berharap masyarakat me-
mahami hal ini, dia pastikan 
bahwa anggaran untuk reses 
dan bansos Covid-19 adalah 
dua hal yang berbeda. “Dari 
dua kode rekening yang ber-
beda, ini mohon dipahami,” 
tandasnya. (bbs/drx)

Reses Pakai Dana Bansos? 
Setiap Kegiatan 
Miliki Kode Rekening 

SRI PUJI UTAMI 
Wakil Ketua DPRD Purwakarta

BANDUNG – Aturan Pem-
batasan Sosial Berskala Be-
sar (PSBB) Kota Bandung 
dinilai tidak tegas. Sebab, 
masih banyak masyarakat 
yang berkerumun di tempat 
publik tanpa melihat bahaya 
penularan korona.

Hal itu disampaikan Wakil 
Ketua Dewan Perwakilan Ra-
kyat Daerah (DPRD) Kota Ban-
dung, Achmad Nugraha. Pria 
yang akrab dengan sapaan 
Ahnug tersebut mengatakan, 
dalam PSBB jilid I dan jilid II, 
masyarakat di Kota Bandung 
masih banyak ke luar rumah. 
Selain itu beberapa tempat 
penyekatan juga masih ramai 
dikunjungi masyarakat.

“Bandung ini, waduh, saya 
di lapangan dan melihat pe-

laksanaan PSBB, seperti wi-
layah Alun-alun, wilayah Asia 
Afrika masih ramai. Tidak 
jelas penutupan apa, tempat 
yang ditutup di mana,” ujarnya, 
Minggu (31/5).

Ahnug yang juga Politisi PDI 
Perjuangan tersebut menu-
turkan, tidak adanya aturan 
tegas membuat masyarakat 
minim pengetahuan pence-
gahan COVID-19. Pada PSBB 
jilid I dan II masyarakat di-
temukan banyak yang masih 
keluar rumah.

“Bandung PSBB belum mak-
simal Bandung dari awal PSBB 
sampai sekarang masyarakat 
belum disiplin,” ungkapnya.

Selain itu, Pemkot Bandung 
juga telat memberikan ban-
tuan pada masyarakat ter-

dampak COVID-19. Ia bahkan 
mengontrol langsung keada-
an di lapangan bahwa warga 
non DTKS banyak yang belum 
mendapatkan bantuan.

“Bandung juga telat berikan 
bantuan tunai. Saya lihat kon-
trol dari dewan, pelaksanaan-
nya sangat lamban. PSBB ke-I 
dan II masyarakat yang perlu 
bantuan 160 ribu non DTKS 
ini tidak terbagikan,” katanya.

Dirinya beranggapan, den-
gan proses pemberian ban-
tuan yang lamban dari Pem-
kot Bandung pada non DTKS, 
maka masyarakat banyak yang 
keluar dan mencari nafkah. 
Menurutnya, bagaimana pun 
ekonomi merupakan hal ut-
ama dalam rumah tangga dan 
kehidupan sehari-hari.

“Non DTKS akhirnya cari 
nafkah dan akhirnya keluar 
karena perutnya tidak boleh 
kosong. PSBB ini memang 
tidak perlihatkan keberhasi-
lannya,” jelasnya.

Ahnug sendiri sepakat jika 
Kota Bandung belum pas jika 
harus menerapkan skema new 
normal atau normal baru yang 
dicanangkan Pemprov Jabar. 
Bandung masih perlu PSBB 
dan masyarakat harus lebih 
sadar terkait protokol pence-
gahan COVID-19.

Sementara, Wakil Wali Kota 
Bandung Yana Mulyana meng-
aku telah melakukan konso-
lidasi dengan pihak-pihak 
terkait untuk menghadapi new 
normal atau adaptasi krbia-
saan baru (AKB) di Bandung.

“Kita akan mendorong terus 
bisa menyelesaikan wabah 
Covid-19 ini dengan baik. Se-
hingga mudah-mudahan adap-
tasi kebiasaan baru atau new 
normal di kota Bandung bisa 
berjalan dengan baik karena 
tidak mungkin kita terus melaku-
kan PSBB,” tutur Yana.

Tentu saja untuk menjalan-
kan adaptasi baru ini pihaknya 
akan melakukan pengawasan 
ketat yang dan mengikuti 
protokol kesehatan yang ber-
laku seperti yang telah dia-
rahkan oleh Gubernur Jawa 
Barat Ridwan Kamil.

Adapun untuk adaptasi baru 
ini pihaknya akan memulai 
dengan membuka tempat- tem-
pat ibadah, dan pertokoan di 
Kota Bandung. (bbs/drx)

DPR Dorong BPK 
Awasi Dana Covid-19

JAKARTA – DPR menilai penggunaan anggaran 
penanganan Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun punya 
potensi penyimpangan yang besar. Melalui Tim 
Pengawas (Timwas) Bencana Covid-19, mereka 
mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk 
melakukan audit investigasi.

Permintaan audit itu disampaikan dalam rapat kerja 
virtual Timwas DPR bersama BPK kemarin (29/5). 
Pertemuan online tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR 
sekaligus Koordinator Timwas Covid-19 DPR Muhai-
min Iskandar. Pertemuan itu juga diikuti Ketua BPK 
Agung Firman Sampurna dan sejumlah anggota BPK.

”Kita dorong BPK untuk melakukan audit investigasi 
anggaran penanganan Covid-19,” tegas anggota 
Timwas DPR Hamka Baco Kady.

Hamka menyampaikan, anggaran Rp 405,1 triliun itu 
sangat besar. Dana tersebut harus dimanfaatkan 
sebaik-baiknya agar tidak terjadi moral hazard. Selain 
pengawasan oleh DPR, BPK harus melakukan audit 
untuk memastikan tidak ada kerugian negara dalam 
penggunaannya.

Permintaan serupa disampaikan anggota timwas 
lainnya, Nanang Samodra. Menurut dia, Perppu 1/2020 
yang telah disahkan menjadi undang-undang tidak 
boleh menghalangi BPK untuk melakukan pemeriksa-
an atas potensi kerugian negara. Justru dengan 
kewenangan pemerintah yang tak terkontrol, potensi 
penyalahgunaan menjadi semakin besar. ”Bagaimana 
memastikan dana ini tepat sasaran. BPK harus 
melakukan audit,” imbuh Nanang.

Merespons permintaan DPR, Ketua BPK Agung 
Firman Sampurna berjanji melakukan investigasi 
dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19. 
”BPK akan tetap melakukan penghitungan kerugian 
negara,” tuturnya.

Agung mengaku tidak melihat Perppu 1/2020 bisa 
melemahkan wewenang konstitusional BPK dalam 
melakukan pemeriksaan. Sejauh ini, lembaga auditor 
negara itu sedang melakukan kajian untuk identifikasi 
risiko penyimpangan.

Agung juga menepis anggapan bahwa Komite 
Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kebal hukum dalam 
mengelola anggaran. Menurut dia, jika terjadi perbua-
tan melawan hukum, mereka tetap bisa ditindak. 
Misalnya, merekayasa harga barang, mark up harga, 
atau belanja barang fiktif. (jpc/drx)

BANDUNG - Pada 1 Juni 1945, 
di hadapan sidang Dokuritsu 
Junbi Cosakai atau lebih dike-
nal dengan Badan Penyelidik 
Usaha Persiapan Kemerdeka-
an, Bung Karno memaparkan 
konsep dan rumusan awal 
“Pancasila” sebagai dasar ne-
gara Indonesia. Badan ini ber-
sidang dari tanggal 29 mei 
hingga 1 Juni 1945 di gedung 
Chuo Sangi In, jalan Pejambon 
6 Jakarta yang kalau pada zaman 
Belanda merupakan gedung 
Volksraad (Perwakilan Rakyat) 
bentukan Belanda.

Pancasila kemudian diterima 
secara aklamasi oleh BPUPKI 
yang kemudian ditindaklanju-
ti dengan pembentukan pani-
tia kecil untuk menyusun Un-
dang-Undang Dasar dengan 
berpedoman kepada pidato 
Bung Karno tersebut. 9 orang 
ditunjuk sebagai panitia peru-
mus, yakni Bung Karno sendi-
ri, Bung Hatta, AA Maramis, 

Abikoesno Tjokrosoejoso, Ab-
dul Kahar Muzakir, Agus Salim, 
Achmad Soebardjo, Wahid 
Hasjim dan M. Yamin.

Pada sidang PPKI (Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indo-
nesia) tanggal 18 Agustus 1945, 
Pancasila disahkan sebagai 
dasar negara Indonesia mer-
deka dan dicantumkan dalam 
Mukadimah Undang-Undang 
Dasar 1945.

Pada hari ini (1 Juni 2020) da-
lam suasana pandemi wabah 
Covid-19, lahirnya Pancasila 
diperingati oleh DPW Partai 
Solidaritas Indonesia Jawa Barat 
dengan menyelenggarakan pro-
gram “Donor Darah Solidaritas”. 

“Untuk kader-kader PSI di 
sekitaran Bandung Raya, donor 
darah di pusatkan langsung di 
kantor Palang Merah Indone-
sia, di Jalan Aceh, Kota Bandu-
ng,” jelas Ilham Munazat koor-
dinator kegiatan.

Sementara itu, Ketua DPW 

PSI Jawa Barat, Furqan AMC 
menyebutkan, jika seluruh 
kader PSI di Jawa Barat dihim-
bau untuk menyelenggarakan 
“Donor Darah Solidaritas” di 
masing-masing kota. Renca-
nanya kegiatan ini akan dilaks-
anakan secara reguler setiap 
beberapa bulan sekali. Selain 
menyehatkan secara fisik, ke-
giatan donor darah juga bagus 
untuk menumbuhkan sikap 
solidaritas kader.

“Solidaritas sesungguhnya 
adalah jalan untuk memprak-
tekkan Pancasila karena seja-
tinya pancasila itu adalah gotong 
royong. Dengan solidaritas 
senasib sepenanggungan, ra-
kyat Indonesia bergotong royong 
mewujudkan kemerdekaan 
Indonesia dan juga mengin-
spirasi kemerdekaan bangsa-
bangsa Asia Afrika melalui 
Konferensi Asia Afrika tahun 
1955,” tegas Furqan AMC yang 
juga aktivis 98 ini. (tur/drx)

JAKARTA – Pakar Hukum Ta-
ta Negara Universitas Muslim 
Indonesia (UMI) Makassar Dr. 
Fahri Bachmid meminta peme-
rintah, DPR dan KPU RI meng-
hentikan dan menunda seluruh 
tahapan Pilkada Serentak 9 
Desember 2020. Pasalnya negeri 
ini masih dihadapkan dengan 
pandemi Covid-19.

“Tidak tepat dan kondusif 
jika gelaran pesta demokrasi 
lokal itu dipaksakan di tengah 
pendemi virus Korona, meski-
pun Perppu Pilkada sudah 
dikeluarkan,” ujar Fahri dalam 
keterangan tertulisnya pada 
JawaPos.com, Senin (1/6).

Karena itu, Fahri menyarankan 
agar Pilkada Serentak dilakana-
kan pada 2021 mendatang. Sebab 
penundaan itu juga dapat dibe-
narkan secara konstitusi sesuai 
prinsip hak asasi manusia se-
panjang berkaitan dengan hak 
atas kesehatan. Hal itu sebaga-
imana diatur dalam “Universal 
Declaration of Human Rights 
Tahun 1948, pasal 25 yang me-
nyatakan” setiap orang berhak 
atas taraf hidup yang menjamin 
kesehatan dan kesejahteraan 
untuk dirinya dan keluarganya, 
termasuk pangan, pakaian, 
perumahan dan perawatan 
kesehatan.”

Pengaturan ini sejalan dengan 
ketentuan pasal 28H ayat (1) UUD 
NRI Tahun 1945, sehingga seca-
ra konstitusional prinsip kese-
hatan adalah hak asasi warga 
negara atas kesehatan (Human 
Right to Health) yang dijamin 
secara tegas dalam konstitusi. 
Bahkan segala kebijakan ne-

gara dalam situasi apapun 
penyelenggara negara mutlak 
berpedoman sebagai instrumen 
fundamental yang tidak dapat 
direduksi atas alasan dan keada-
an apapun juga.

Hal itu disampaikan Fahri 
Bachmid saat menjadi nara-
sumber pada diskusi virtual 
bertajuk “Perpu dan Dampak 
Penundaan Pilkada Ditengah 
Covid-19”. 

Narasumber lain pada kesem-
patan itu juga adalah Komisio-
ner KPU RI Viryan Azis, Komi-
sioner Bawaslu RI Dr. Ratna 
Dewi Pettalolo,SH.,MH, Direk-
tur Eksekutif Perludem Titi 
Anggraini, Peneliti Kepemilu-
an Dr. Ferry D. Liando, dan 
Akademisi UIN Alauddin Ma-
kassar Dr. Syamsuddin Radjab.

Fahri juga menjelaskan, ber-
dasarkan perspektif hukum 
sesui Perpu Nomor 2 Tahun 
2020 Tentang Perubahan Ke-
tiga atas UU Nomor 1 Tahun 
2015 Tentang Penetapan Perpu 
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati 
dan Walikota Menjadi un-
dang-undang, dalam penor-
maan itu ada dua keadaan 
hukum yang diatur sedemiki-
an rupa dalam Perpu tersebut 
sesuai ketentuan pasal 201A.

“Dimana dalam rumusannya 
pada pasal 201 ayat (6) dise-
butkan pemungutan suara 
serentak ditunda kerena terja-
dinya bencana non alam. Se-
mentara rumusan norma pasal 
120 ayat (1) menjelaskan 
pemungutan suara serentak 
yang ditunda dilaksanakan 

ISTIMEWA

PSI Gelar Donor di Hari 
Kelahiran Pancasila

ISTIMEWA

ISTIMEWA

PEMERIKSAAN KESEHATAN: Petugas saat melakukan cek suhu kepada para pengendara motor di tengah pemberlakuan PSBB Kota Bandung yang kembali diperpanjang hingga 12 Juni.

Legislator Soroti Aturan PSBB Tak Jelas

Jadwal Pilkada Harus Diundur di Tengah Pandemi 

ILUSTRASI

SIMULASI MENCOBLOS: Petugas PPK dari KPU saat uji coba 
penyelenggaraan Pilkada Serentak agar berjalan kondusif. 

pada Desember 2020,” ujarnya.
Namun, kata Fahri, ada ke-

tentuan selanjutnya yang mer-
upakan “ekseption” adalah “ 
dalam hal pemungutan suara 
serentak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak dapat dilaks-
anakan dan pemungutan su-
ara serentak ditunda dan di-
jadwalkan kembali segera se-
telah bencana non-alam seba-
gaimana dimaksud pada ayat 
(1) berakhir, melalui mekanis-
me sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 122A.

“Secara yuridis, ini merupakan 
sarana hukum yang telah di-
desain sebagai politik hukum 
didalam Perppu untuk meng-
atasi serta mengantisipasi jika 
keadaan Pendemi ini tidak 
berahir,” papar Fahri Bachmid.

Jika Pilkada 9 Desember tetap 
dipaksakan, menurut Fahri, akan 
ada potensi risiko cukup tinggi. 
Ia juga menilai keputusan poli-
tik itu terlalu berani dan riskan 
untuk tetap melaksanakan Pil-

kada 2020 pada akhir tahun.
Sebab, kata dia, secara sekilas 

kelihatannya konstruksi kese-
pakatan yang diambil salah satu 
pijakannya adalah karena pen-
jelasan yang disampaikan oleh 
KPU RI terkait langkah-langkah 
kebijakan dan situasi pengen-
dalian yang disampaikan oleh 
Pemerintah, termasuk saran, 
usulan dan dukungan dari Gu-
gus Tugas Percepatan Penang-
anan Covid-19 melalui surat Ketua 
Gugus Tugas No. B-196/KAGU-
GAS/PD.01.02/05/2020 bertang-
gal 27 Mei 2020.

“Idelanya keputusan itu harus 
dibangun berdasarkan hasil 
kajian yang yang cermat, ha-
ti-hati, dan komprehensif ser-
ta memiliki basis analisis keil-
muan yang memadai dengan 
melibatkan berbagai pakar dan 
ahli virologi yang dapat me-
mastikan tingkat resiko penu-
laran serta persebaran covid-19 
sampai dengan bulan desem-
ber 2020,” paparnya. (jpc/drx)

POTENSI 
MENYIMPANG: 

Hamka meminta 
BPK untuk 

menelusuri setiap 
dana korona 

karena rawan 
penyelewengan.

AKSI SOSIAL: 
DPW PSI 

Jabar saat 
menyelenggarakan 

program donor 
darah bersamaan 

momentum hari 
lahir Pancasila 1 

Juni.
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TAMPAK MEGAH: Masjid Raya Kota Bandung tampak megah setelah beberapa bulan tidak menggelar salat berjamaah lataran pandemi Covid-19.

Kota Bandung 
Masih Zona Kuning

BANDUNG-Pemkot Bandung 
dinilai belum siap menerap-
kan New Normal di saat ramai 
tuntutan penerapan era baru 
itu. Bukan tanpa alasan, ber-
dasarkan hasil evaluasi Gugus 
Tugas Covid-19 Provinsi Jawa 
Barat, Kota Bandung masih 
berada di zona kuning, atau 
cukup berat. Artinya, penye-
baran virus yang mematikan 
di Kota Kembang masih ber-
keliaran.

Oleh sebab itu, Pemkot 
Bandung masih memberla-
kukan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) hingga 
saat ini. Meski begitu, pemkot 
terus berupaya dengan mela-
kukan kajian tentang kesiapan 
penerapan Adaptasi Kebia-
saan Baru (AKB) atau New 
Normal.

Menurut epidemolog Dicky 
Budiman, dilihat dari berba-
gai indikator, belum ada satu 
pun kota di Indonesia yang 
siap untuk memasuki masa 
AKB, bahkan DKI Jakarta yang 
menurutnya paling baik dalam 
menangani pandemi ini di 
Indonesia. Hal tersebut ber-
laku pula untuk Kota Bandung.

“Belum siap. Bandung belum 
siap. Belum ada satu wilayah 
pun yang siap. Sampai saaat 
ini belum ada kabupaten 
kota yang siap,” ujarnya, Senin 
(1/6).

Ia mengungkapkan, Badan 
Kesehatan Dunia (WHO) te-
lah merilis pedoman pelaks-
anaan ‘new normal’ atau AKB. 
Ada beberapa indikator yang 
harus dipenuhi jika akan 
melaksanakan AKB.

“Sebetulnya WHO secara 
umum sudah mengeluarkan 
kriteria. Kita bisa menerapkan 
new normal bila mana yaitu 
pertama dari sisi epidemio-
logi. Ada dari sisi angka repo-
duksi di mana itu harus di 
bawah 1, jumlah kasus baru-
nya paling ideal 0 kalau mau 
bertahap minimal berkurang 
setengahnya, nggak ada ke-
matian akibat Covid-19. Itu 
dari sisi epidemiologi,” kata 
kandidat doktor di Griffith 
University Australia itu.

Selain dari segi epide-
miologi, indikator inter-
vensi juga wajib diperhati-
kan, seperti cakupan peng-
etesan penyebaran penya-
kit, pelacakan penyakit, 
hingga kesiapan aturan, 
sarana, dan prasarana.

“Dari sisi intervensi, mis-
alnya berapa cakupan tes-
tingnya. Tidak boleh men-
urun jumlah testingnya, 
minimal sama atau bagus-
nya meningkat dan (dila-
kukan) dengan PCR (Poly-
merase Chain Reaction). 
Jangan sampai dikatakan 
kasus menurun karena tes-
ting menurun, berarti tidak 
valid,” imbuhnya.

BANDUNG-Pemerintah 
Kota Bandung resmi mem-
perpanjang Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) 
pada 30 Mei lalu. Perpan-
jangan ini berlaku hingga 12 
Juni 2020. Di sisi lain, pem-
kot membolehkan rumah 
ibadah beroperasi kembali 
meski PSBB dilanjutkan. Hal 
ini ditandai dengan keluar-
nya Perwal Nomor 32 Tahun 
2020.

Selain mulai beroperasinya 
rumah ibadah, PSBB propo-
sional ini juga memperbo-
lehkan beberapa sektor lain 
seperti kafe, rumah makan 
atau restoran, perkantoran, 
maupun toko-toko mandiri 
di luar mall. Adapun aturan 
yang diterapkan adalah ak-
tivitas dibatasi hanya 30 
persen dari kapasitas ke-
seluruhan tempat-tempat 
yang disebutkan.

Adapun jam operasional 
untuk tempat makan, resto-
ran ataupun kafe dimulai 
dari pukul 06.00 – 18.00 WIB. 
Dalam Perwal yang telah 
diputuskan juga memper-
bolehkan restoran untuk 
memberikan pelayanan ma-
kan di tempat (dine in). Jam 
operasional ini juga berlaku 
bagi konsumen yang akan 
membeli makann dengan 
sistem take away.

Meskipun terdapat kelong-
garan dengan mula diper-
bolehkannya beberapa sek-
tor beroperasi, Wali Kota 
Oded M Danial mengatakan, 
pihaknya akan terus mela-
kukan antisipasi, edukasi, 
serta sosialisasi kepada 
warga. Tak hanya itu penga-
wasan di tempat yang me-
nimbulkan kerumunan juga 
akan ditingkatkan.

Rumah Ibadah Boleh Beroperasi

Jangan Kendor 
Gunakan Masker 

BANDUNG- Pemkot Bandung meminta warga 
untuk selalu menggunakan masker dan rajin 
mencuci tangan. Tak hanya itu, warga juga diimbau 
untuk tetap memperhatikan physical distancing.

“Kota Bandung masih melaksanakan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 12 Juni 
mendatang. Meski ada beberap hal yang berubah, 
tetapi warga harus tetap disiplin menggunakan 
masker dan melaksanakan physical distancing. 
Karena wabah Covid-19 masih mewabah,” ujar 
Kepala Bagian Humas Setda Kota Bandung, Sony 
Teguh Prasatya, Senin (1/6).

Perlu diketahui, langkah Kota Bandung 
memperpanjang masa PSBB untuk menjaga 
kewaspadaan warga terhadap penyebaran 
Covid-19. Berdasarkan hasil evaluasi Gugus 
Tugas Covid-19 Provinsi Jawa Barat, Kota 
Bandung masih berada di level 3 atau cukup 
berat. Sehingga langkah untuk PSBB tetap harus 
dilakukan untuk menekan penyebaran virus 
corona agar tidak meluas.

IMBAUAN PSBB, Pemerintah Kota Tiadakan Cek Poin
BANDUNG-Forum Komu-

nikasi Pimpinan Daerah 
(Forkopimda) Kota Bandung 
memutuskan untuk men-
ghilangkan cek poin selama 
penerapan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PS-
BB) secara proporsional. 
Setelah berakhir pada 29 
Mei, Pemerintah Kota 
Bandung secara resmi me-
nyatakan PSBB kembali 
diperpanjang hingga 12 
Juni 2020.

Hal tersebut dibenarkan 
oleh Wali Kota Bandung, 
Oded M. Danial saat mela-
kukan jumpa pers di Balai 
Kota Bandung pada Jumat 
(29/5).

“Hasil rapat dengan For-
kopimda, keputusannya 
Bandung melaksanakan 
PSBB proposional. Cek poin 
sudah tidak ada,” ujarnya.

Seperti diketahui, terdapat 
cek poin yang tersebar di 

Kota Bandung selama PSBB. 
Seperti di Ledeng, Buah 
Batu, Bundaran Cibiru. Ken-
dati cek poin ditiadakan, 
Oded mengemukakan apa-
bila dilihat dari eksistensi-
nya, masih terdapat dua 
kecamatan di Kota Bandung 
yang termasuk ke dalam 
zona merah. Sedangkan 28 
kecamatan lainnya bersta-
tus zona hitam. Sehingga 
pengawasan secara ketat 
juga akan terus dilakukan 
untuk tetap menekan ang-
ka penyebaran Covid-19.

Selain peniadaan cek poin, 
beberapa ruas jalan di 
kota Bandung yang sebe-
lumnya ditutup juga akan 
dibuka kembali. Pembu-
kaan ini dilakukan pada 
Senin (1/6). Ruas jalan 
tersebut meliputi Jalan Di-
ponegoro, Dago, Asia Afri-
ka, Dago, dan lain-lain.

     Baca Tak... Hal 10

     Baca PSBB... Hal 10

     Baca Rumah... Hal 10

     Baca Jangan... Hal 10

Tak Siap New Normal

ISTIMEWA

PARTISIPASI: Penerapan new normal harus mampu menghentikan penyebaran virus Covid-19, hal ini diperlukan partisipasi aktif masyarakat salah satunya dengan menghindari tempat-tempat kerumunan. 

ISTIMEWA

PROPORSIONAL: Bundaran Cibiru Kota Bandung salah satu kawasan titik cek poin koni 
tak lagi dilakukan setelah Pemkot Bandung memberlakukan PSBB secara proporsional.



Hal yang tak kalah penting, 
sebagaimana disebutkan 
WHO, adalah partisipasi 
aktif dari masyarakat untuk 
menghentikan penyebaran 
Covid-19 ini. Menurut ilmu-
wan asal Kota Bandung ini, 
partisipasi inilah yang men-
jadi kunci penerapan AKB.

“WHO juga menyebutkan 
partisipasi aktif dan pema-
haman dari masyarkat. Se-
jauh mana masyarakat me-
mahami new normal, itu 
harus dari individu masy-
arakat,” tegasnya.

Ia menerangkan, AKB di 
level masyarakat adalah hal 
mendasar. Ada dua level 
AKB menurut pria asli 
Bandung itu, yaitu AKB di 

level individu, dan AKB di 
level instansi. Level kedua 
tidak akan berhasil jika le-
vel pertama belum sem-
purna.

“Pertama individu dan 
masyarakat, artinya orang 
perorang. Ini bisa dilakukan 
sejak awal, edukasi dan so-
sialisasi sejak awal, sejak 
pandemi itu terjadi, dan 
tentu ini tidak perlu menung-
gu kriteria apapun,” katanya.

Tataran AKB individu ha-
rus sampai pada tahap pe-
rubahan perilaku. Masyara-
kat perlu terbiasa dengan 
protokol kesehatan umum, 
seperti mencuci tangan, 
menjaga jarak, memakai 
masker, tidak pergi kemana 
pun jika tidak diperlukan, 
dan apapun yang diperlukan 
untuk mencegah penularan.

Level kedua adalah AKB 
yang diterapkan di ruang-
ruang publik, seperti tempat 
ibadah, kantor, transpor-
tasi publik, dan pusat per-
belanjaan. Pusat perbelan-
jaan bisa saja menerapkan 
protokol kesehatan, misal-
nya melarang masuk pen-
gunjung yang demam, tidak 
memakai masker, dan ma-
suk dengan bergerombol. 

Dicky menambahkan, 
bila pada level individu su-
dah tertanam pemahaman 
tentang kondisi AKB, ma-
syarajat akan pergi ke mal 
hanya jika ada keperluan 
yang sangat penting, dan 
tidak pergi ke sana jika tidak 
mendesak. 

“Kalau ini tidak terbangun, 
dia mau kongkow, window 
shopping, jalan ke mal, ka-

rena dia tidak paham belum 
menerapkan new normal 
individu. Karena belum pa-
ham, ya malnya rame lagi, 
walaupun diatur oleh pe-
merintahnya atau manaje-
men, dengan banyaknya 
orag akan tetap jadi corwded. 
Artinya ini memerlukan 
tahapan dari sebelumnya 
pada level individu, memer-
lukan partisipasi aktif dari 
masyarakat,” paparnya.

Lebih lanjut ia mengtakan, 
riset WHO membuktikan 
peran aktif masyarakat yang 
menerapkan perubahan 
perilaku ini bisa berkontri-
busi 80% dalam pengenda-
lian pandremi. 

“Besar sekali itu 80%. Kon-
tribusi ini hanya bsa terjadi 
jika masyarakat paham,” 
pungkasnnya. (rls/tur)

Meskipun Perwal Nomor 32 
Tahun 2020 yang mengatur 
perpanjangan PSBB ini dini-

lai lebih longgar dibandingkan 
dua Perwal sebelumnya, Oded 
mengatakan tetap akan mela-
kukan antisipasi dan penga-
wasan untuk memutus mata 
rantai penyebaran virus 

korona.
“Antisipasi pertama tetap 

edukasi, sosialisasi. Disebar-
kan ke tempat pengawasan 
di tempat kerumunan,” pung-
kasnya. (mg7/tur)

Oded mengatakan PSBB 
proporsional ini akan dilaks-
anakan secara bertahap. 
Dimulai dari komunitas yang 
penyebaran  virus nya dinilai 
rendah.

“Kita cari kerumunan yang 
potensi penyebaran virusnya 
rendah. Diantaranya kantor 
negeri atau swasta, tempat 
ibadah yang dibatasi 30 per-

sen. Tentu semuanya dengan 
protokol kesehatan yang ke-
tat,” ujar Oded di Balai Kota 
Bandung, Jumat (29/5).

Politikus PKS itu melanjut-
kan, sektor yang telah diper-
bolehkan untuk beroperasi 
selama PSBB proporsional 
harus menaati protokol kese-
hatan yang telah ditetapkan. 
Kendati demikian, masih 
terdapat beberpa sektor yang 
belum diperbolehkan se-
perti pusat perbelanjaan. Tak 

hanya itu, sektor pendidikan 
juga masih belum menda-
patkan izin untuk berope-
rasi.

“Kalau untuk mall dan pu-
sat perbelanjaan masih belum 
(buka), tapi bertahap. Kalau 
pendidikan sepakat belum, 
sampai 12 Juni 2020,” tegas-
nya.

Diketahui, Kota Bandung 
masih termasuk ke dalam 
zona kuning. Tak hanya Ko-
ta Bandung, terdapat 11 ka-

bupaten/kota lainnya yang 
berstatus zona kuning di 
Jawa Barat. Berdasarkan 
data yang dikeluarkan oleh 
Gugus Tugas Percepatan dan 
Penanganan Covid-19 Pro-
vinsi Jawa Barat pada 26 Mei 
lalu, 11 kabupaten/kota ter-
sebut meliputi Kota Bekasi, 
Bogor, Cimahi, Sukabumi. 
Kabupaten Bandung, Be-
kasi, Bogor, Indramayu, Ka-
rawang, Subang, dan Suka-
bumi. (mg7/tur)

Pada 17 Mei hanya ada 1 
Kecamatan yang berada di 
level 4 (Berat) yaitu Kecama-
tan Panyileukan. Namun 
pada 28 Mei ada 2 Kecamatan 
yang meningkat ke level 4 
yaitu Kecamatan Ujungberung 
dan Rancasari. Sementara 
kecamatan Panyileukan turun 
menjadi level 5 (kritis). Dengan 
demikian masih ada 28 keca-
matan yang berada di zona 
hitam.

Oleh karenanya, Pemkot 
Bandung akan terus mening-
katkan partisipasi masyarakat 
dalam pencegahan penyeba-
ran Covid-19 di tingkat kewi-
layahan. Termasuk juga men-
goptimalkan pelacakan kasus 
sampai ke tingkat RT dan RW.

“Kita akan mempersiapkan 
tempat isolasi mandiri di ting-
kat kecamatan. Perlibatan 
peran komunitas mulai dari 
RT, RW, PKK, Kader, dan LPM. 
Itu agar memperketat mobi-
litas orang di tingkat RT, RW, 
kelurahan, kecamatan,” jelas 
Sony.

Sesuai arahan Wali Kota 
Bandung, Oded M. Danial, 
Sony menjelaskan, pada PSBB 
kali ini ada penambahan ak-

tivitas yang dikecualikan. Sa-
lah satunya, pada PSBB kali 
ini warga diperkenankan un-
tuk beribadah di rumah ibadah.

Selain itu, melalui Peraturan 
Wali Kota Bandung nomor 32 
tahun 2020, perkantoran juga 
telah diizinkan untuk kem-
bali beroperasi. Namun ter-
dapat pembatasan jumlah 
pegawai yaitu 30 persen dari 
jumlah keseluruhan pegawai.

PSBB kali ini juga mengi-
zinkan rumah makan atau 
restoran melayani makan di 
tempat (dine in) pada pukul 
06.00-18.00 WIB. Syaratnya, 
hanya menerima konsumen 
sebanyak 30 persen dari jum-
lah kapasitas kursi. Pengunjung 
yang makan di tempat hanya 
diberikan waktu selama 60 
menit.

“Pada PSBB kali ini memang 

sejumlah cek poin di perba-
tasan dihilangkan. Tetapi 
pengawasan di pusat kota 
semakin diperketat. Termasuk 
memperketat pengawasan di 
restoran, toko, dan perkan-
toran,” tegas Sony.

Sony menjelaskan, seluruh 
perangkat daerah akan menga-
wasi dan mengevaluasi ber-
dasarkan bidangnya masing-
masing. Hal ini agar semua 
sektor menerapkan protokol 
kesehatan dan menjalankan 
semua aturan PSBB yang ter-
tuang dalam Perwal Nomor 
32 tahun 2020.

“Jadi tidak hanya oleh gugus 
tugas tingkat Kota Bandung, 
tetapi juga oleh tingkat keca-
matan dan keluruhan. Semua 
bidang akan memantau berda-
sarkan tugas pokok dan fungsi-
nya,” pungkasnya. (rls/tur)
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TAK
Samb dari Hal 9

PSBB
Samb dari Hal 9

RUMAH
Samb dari Hal 9

JANGAN
Samb dari Hal 9

Butuh Partisipasi Aktif Masyarakat

Klaim Tetap Perketat Pengawasan

Harus Taati Protokol Kesehatan

Dorong Peran Warga

BANDUNG – Kelahiran Pan-
casila selalu diperingati setiap 
1 Juni. Wali Kota Bandung, 
Oded M. Danial juga turut 
menggaungkan hari kelahiran 
landasan negara Republik 
Indonesia. Dia mengatakan 
bahwa Pancasila yang dibuat 
oleh para Bapak Pendiri 
Bangsa ini  bukan hanya di-
jadikan slogan atau jargon, 
namun perlu untuk diamalkan.

Oded menyapa warga 
Bandung di platform sosial 
media instagram pribadinya. 
Pria yang akrab disapa Mang 
Oded ini mengajak warga 
untuk meresapi, memahami, 
dan mengamalkan Pancasila 
sebagau suatu konsep ber-
bangasa dan bernegara.

“Apa yang membuat pohon 
dapat bertahan diterjang 
angin badai? Warga Bandung 
pasti menjawab akar. Lantas, 
apa yang dapat menjadikan 
negara ini kokoh, kuat diter-
jang badai apapun? Jawaban-
nya   Pancasila,” ujar Mang 
Oded.

Dia juga mengemukakan 
pengamalan konsep panca-
sila ini sebagai upaya untuk 
membuat bangsa Indonesia 
semakin kokoh. Konsep Pan-
casila sejatinya untuk diamal-
kan, bukan untuk diajdikan 
slogan, bukan untuk jargon, 
atau bahkan mengkalimnya 
sebaga milik suatu golongan 
saja.

“Apalagi menjadikannya 

(Pancasila) sekadar bagian 
susunan acara upacara bende-
ra. Karena Pancasila itu iden-
titas Indonesia!” Tegasnya.

Seperti yang telah diketahui, 
Ir. Soekarno sebagai presiden 
Republik Indonesia pertama 
merupakan salah satu yang 
turut merumuskan lima dasar 
negara ini. Dua tokoh lainnya 
yang juga turut ambil andil 
dalam perumusan Pancasila 
dalam sidang BPUPKI ialah 
Moh. Yamin dan Dr. Soepomo.

Tepat pada 1 Juni 2016, Pre-
siden Joko Widodo menetap-
kan 1 Juni sebagai Hari Libur 
Nasional  dan Hari Lahir Pan-
casila melalui Keputusan 
Presiden (Keppres) No 24 
Tahun 2016. (mg7/tur)

Oded Gaungkan Pengamalan Konsep Pancasila

ISTIMEWA

GUNAKAN MASKER: Warga Kota Bandung diminta tetap menggunakan 
masker serta menjaga jarak selama pandemi Covid-19 belum berakhir.

ISTIMEWA

BERSWAFOTO: Monomen Pancasila di Kota Bandung menjadi obyek wisata oleh warga meski sekadar berfoto bersama. 

ISTIMEWA

BERHASIL: Kota Bandung dinilai sukses mengendalikan penyebaran Covid-19 selama penerapan Pembatasan Sosial Bersaka Besar (PSBB) dan kini diperpanjang hingga  12 Juni 2020.

BANDUNG- Pemkot Bandung 
mengklaim sukses kendalikan 
Covid-19 selama penerapan Pem-
batasan Sosial Bersaka Besar 
(PSBB). Selain mengikuti kebi-
jakan dari Pemerintah Provinsi, 
langkah Kota Bandung memper-
panjang masa PSBB untuk men-
jaga kewaspadaan warga terhadap 
penyebaran Covid-19. Apalagi 
Pemerintah Kota (Pemkot) 
Bandung dinilai mampu mengen-
dalikan Covid-19.

Berdasarkan hasil evaluasi Gu-

gus Tugas Covid-19 Provinsi Jawa 
Barat, Kota Bandung masih be-
rada di level 3 atau cukup berat. 
Sehingga langkah untuk PSBB 
tetap harus dilakukan untuk men-
ekan penyebaran virus corona 
agar tidak meluas.

Pemkot Bandung telah mampu 
terus menekan angka reproduk-
si atau jangkauan penularan di 
kisaran angka 1. Namun dalam 
waktu 14 hari terakhir ini masih 
bergerak secara fluktuatif. Sem-
pat menekan hingga angka 0,42 

tetapi pergerakannya sempat 
kembali ke angka 1,40.

Gugus Tugas juga mampu men-
ekan jumlah Orang Dalam Pe-
mantauan (ODP), Pasien Dalam 
Perawatan (PDP) dan positif 
Covid-19. Hal ini karena Gugus 
Tugas mampu melacak penye-
baran Covid-19. Pelacakan bisa 
optimal karena Kota Bandung 
memiliki Laboratorium Biosa-
fety Level 2 (BSL-2) yang sudah 
menguji 198 sampel perhari 
dari kapasitasnya 200 sample per 

hari.
Bahkan dalam satu pekan ter-

akhir, Dinas Kesehatan melalui 
portal Pusat Informasi Covid-19 
Kota Bandung merilis data kasus 
positif sejak 23–29 Mei tertahan 
pada angka 302 orang. Dengan 
rincian 160 pasien masih dirawat, 
38 orang meninggal dunia dan 
104 lainnya berhasil sembuh.

Dengan sejumlah variabel ter-
sebut, Oded M. Danial selaku 
Ketua Gugus Tugas Covid-19 
Kota Bandung mengambil kebi-

jakan PSBB proporsional. Yakni 
memberikan kelonggaran di se-
jumlah sektor seperti tempat 
ibadah, perkantoran ataupun 
restoran sekalipun tetap dengan 
pengetatan jumlahnya hanya 30 
persen dari kapasitas.

Pelonggaran ini juga tidak ter-
lepas dari angka kesembuhan di 
Kota Bandung yang sudah cukup 
tinggi yakni mencapai 34,4 persen. 
Sehingga relaksasi dimungkinkan 
dilakukan di sejumlah tempat 
yang dinilai memiliki potensi 

penularan virus paling rendah 
namun memiliki dampak cukup 
besar.

Dengan keberhasilan pengen-
dalinan penanganan tersebut, 
sistem kesehatan di Kota Bandung 
bisa tetap dipertahankan dengan 
baik. Karena kapasitas ruang 
perawatan di 2 rumah sakit ruju-
kan pemerintah pusat dan 25 
rumah sakit rujukan pemerintah 
daerah di Kota Bandung untuk 
pasien positif Covid-19 terisi se-
banyak 32,04 persen. (rls/tur)

Klaim Berhasil Kendalikan Covid-19



SOREANG – Meski berbeda 
dari tahun sebelumnya, tidak 
mengurangi rasa semangat 
dalam memperingati hari lahir 
Pancasila.  Untuk mengantisi-
pasi penyebaran wabah co-
vid-19, Bupati Bandung Dadang 
M. Naser gelar upacara mela-
lui video conference.

Menurut Dadang, Panca-
sila dalam bahasa lokal Ka-
bupaten Bandung dapat di-
interpretasikan menjadi Sa-
bilulungan. Di mana di da-
lamnya ada kebersamaan, 
gotong royong, silih asah, asih, 
asuh, saling menghargai dan 
menghormati. Namun, Pan-
casila sebagai dasar negara 
dan ideologi bangsa, belum 
menjadi karakter masyarakat 

yang sesungguhnya. 
Sebab, kata Dadang Panca-

sila baru sebatas dihapal, 
aplikasinya belum kompre-
hensif dan masih parsial.

”Mari kita aplikasikan nilai-
nilai Pancasila dalam kehidu-
pan sehari-hari. Menjalankan 
nilai-nilai dalam syariat Islam, 
kebersamaan dan toleransi, 
itu juga berarti menjalankan 
Pancasila,” kata Dadang usai 
melakukan kegiatan dalam 
rangka memperingati hari 
lahir Pancasila di rumah ke-
diamannya di Kecamatan 
Ciparay, Senin (1/6).

Dadang menjelaskan, bila Pan-
casila sudah dijalankan. Maka 
masyarakat akan selalu taat pada 
aturan dan anjuran dari pemerin-

tah, termasuk dalam kondisi 
menghadapi wabah covid-19.

Menurut Dadang, bila jiwa 

Pancasila dijalankan oleh masing-
masing individu, maka akan 
menjadi senjata untuk melawan 
pandemi global tersebut. ”Artinya 
ada kebersamaan, toleransi, 
gotong royong, saling menghor-
mati dan saling mengingatkan 
di antara warga Bandung, untuk 
selalu melakukan protokol pen-
cegahan covid-19,” jelasnya.

Dadang menambahkan, 
meskipun sebaran covid-19 
di Kabupaten Bandung hanya 
0,6% dari jumlah penduduk, 
atau masih terbilang kecil. 
Dirinya meminta masyarakat 
untuk tidak terlalu percaya 
diri lalu mengabaikan proto-
kol pencegahan covid-19.

”Tetap jaga jarak, pakai masker 
saat keluar rumah atau berinter-

aksi, dan rajin cuci tangan pakai 
sa bun atau selalu bawa hand 
sa ni tizer. Berikutnya terapkan 
etika meludah, batuk dan bersin. 
Tidak sembarangan, namun 
pakai tisu lalu tisunya dibuang 
ke tempat sampah,” tuturnya.

Lebih lanjut Dadang menga-
takan, hingga saat ini covid-19 
belum ada obat atau vaksinnya. 
Kesembuhan pasien yang ter-
jangkit pun, baru dari sisi pe-
ningkatan imun tubuh dan 
kedisiplinan diri sesuai proto-
kol pencegahan covid-19. 
”Kena virus corona itu memang 
repot penanganannya. Oleh 
karena itu terus waspada dan 
berhati-hati, jangan sampai 
keluarga kita dan kita sendiri 
terkena,” pungkasnya. (yul/rus)
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Berdasarkan pasal 6 UUHT No. 4 Th.1996, PT. BANK PERMATA, Tbk.akan melakukan Lelang Eksekusi Hak 
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PT. Balai Mandiri Prasarana terhadap debitur atasnama VINCENTIUS SUKAMTO NUREKA berupa  : 

Sebidang tanah, bangunan dan turutannya, SHM 410/Desa/Kel. Batununggal  seluas 220 m2 terletak di 
Blok Buahbatu setempat dikenal dengan Kompleks Batu Indah Jalan Batu Indah III No. 16, Kelurahan 
Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, atas nama Ir. VICIENTIUS 
SOEKAMTO NUREKA (VINCENTIUS SUKAMTO NUREKA) (Limit Rp. 1.382.010.000,- :  Jaminan 
Rp. 280.000.000,-)

Jenis penawaran lelang melalui internet ( close bidding )
Hari dan Tanggal : Selasa, 16 Juni 2020

Batas akhir penawaran : 09.00 WIB
Alamat domain : https://www.lelang.go.id/

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

Penetapan Lelang: setelah batas akhir penawaran
Syarat-syarat lelang :
1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik 

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

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

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

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

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

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

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

8. Pemenang lelang akan diumumkan lewat e-mail masing-masing peserta.
9. Keterangan lebih lanjut hubungi PT. Bank Permata, Tbk. 022-6079018 atau PT. Balai Mandiri Prasarana (BALEMAN) 

0812 88922968; 085224547751. 

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Bandung, 02 Juni 2020
Ttd

PT. BANK PERMATA, Tbk.KPKNL BANDUNG

Berdasarkan Pasal 6 Undang – undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 
atas Tanah beserta benda– benda yang berkaitan dengan tanah, PT. Bank Mandiri 
(Persero) Tbk. SME & Micro Collection & Recovery   Bandung akan melakukan Lelang 
Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL) Cirebon terhadap obyek hak tanggungan atas debitur : 
1.  Aman Abdurrohman, Sebidang Tanah dan bangunan SHM No. 777 Luas Tanah 391 

m2 an. H. Muhyidin Sodik, terletak di Jalan R.E. Martadinata, Ancaran (di SHM tertulis 
Blok Sukaratiga), Desa Ancaran, Kec. Kuningan, Kab. Kuningan, Prov. Jawa Barat

 (Harga Limit Rp. 883.000.000, Setoran Jaminan Rp. 441.500.000)
2.  Dari Sudari, Sebidang Tanah dan bangunan SHM No. 00401 Luas Tanah 288 

m2 an. Dari Sudari, terletak di Blok Telar Gedang, Desa Kulur, Kec. Majalengka 
Kab. Majalengka, Prov. Jawa Barat 

  (Harga Limit Rp. 150.000.000, Setoran Jaminan Rp. 75.000.000)
3.  Iis Ismail, Sebidang Tanah dan bangunan SHM No. 566 Luas Tanah 148 m2 an. Iis 

Ismail, terletak di Dusun/Blok Kaliwon RT. 004 RW. 002 (di SHM Tertulis Blok 002/
Kliwon), Desa Maleber, Kec. Maleber, Kab. Kuningan, Prov. Jawa Barat

 (Harga Limit Rp. 239.000.000, Setoran Jaminan Rp. 119.500.000)
4.  Kurdi, Sebidang Tanah dan bangunan SHM No. 00325 an. Kurdi Luas Tanah 208 

m2, terletak di Jalan Desa Blok Kalisanga No. 5, RT/RW 11/02 Desa Muntur, Kec. 
Losarang, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat

 (Harga Limit Rp. 290.000.000, Setoran Jaminan Rp. 145.000.000)
5.  Maslikhawati, Sebidang Tanah SHM No. 174 an. Hajjah Duniyah Luas Tanah 17.940 

m2, terletak di Blok Tirem, Desa Pangkalan, Kecamatan Losarang, Kabupaten 
Indramayu, Provinsi Jawa Barat

 (Harga Limit Rp. 279.000.000, Setoran Jaminan Rp. 139.500.000)

JADWAL LELANG: KAMIS, 11 JUNI 2020 PUKUL 10.00 
WAKTU SERVER (SESUAI WIB)/CLOSSED BIDDING

TEMPAT LELANG: KPKNL CIREBON, 
JL. DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO NO. 48 KOTA CIREBON

ALAMAT WEBSITE: www.lelang.go.id

Syarat – Syarat Lelang :
1. Lelang akan dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui 

internet dengan menggunakan Aplikasi Lelang  yang di akses pada alamat  https://www.lelang.go.id/.
 Tata cara mengikuti dimaksud dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan 

Penggunaan” pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan 

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

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

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

4. Setelah setoran uang jaminan di veri kasi oleh KPKNL, maka peserta dapat melakukan penawaran 
harga Lelang melalui akun masing masing.

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

6. Pelunasan pembayaran lelang dan Bea lelang 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan 
lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan batal dan wanprestasi, serta Uang Jaminan disetorkan 
ke Kas Negara sebagai penerimaan lain- lain.

7. Pemenang lelang akan diumumkan lewat e-mail masing-masing peserta.
8. Bilamana ada tunggakan PAM, PBB, PLN dan Telepon sehubungan dengan properti yang dimenangkan, 

seluruhnya menjadi tanggung jawab Pemenang Lelang.
9. Apabila karena satu dan lain hal terjadi  pembatalan/penundaan lelang, maka peserta lelang tidak dapat 

melakukan tuntutan apapun, baik kepada KPKNL Cirebon, PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. SME & 
Micro Collection & Recovery Bandung.

10. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. SME & Micro Collection 
& Recovery Bandung, Jl. Asia Afrika No 92 Bandung, Telp : 022-4224767, 4224655, 4218722, 
087822890290 pada jam kerja.

KPKNL

Cirebon, 28 Mei 2020
Ttd

PEMOHON
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

PENGUMUMAN KEDUA
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas 
tanah berikut benda-benda yang dikaitkan dengan tanah, PT. BPR Nusantara Bona 
Pasogit 27 Cibaduyut Bandung akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan 
dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui 
internet menggunakan metode Close Bidding dengan perantara Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung terhadap objek Hak Tanggungan 
debitur yang telah dikategorikan kredit bermasalah (Cidera Janji) sebagai berikut :
Drh. Syaifuddin Manan Msi, berupa : 

•  Sebidang Tanah Seluas 100 M2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang 
berdiri diatasnya sesuai SHM No 452 Surat Ukur Tgl 27 April 2005 No. 
00035/2005 NIB 1012090304662 an Drh. Syaifuddin Manan Msi. Terletak di 
Blok L-09 Desa Cangkuang Wetan Kec.Dayeuh Kolot Kab. Bandung. 

 Harga limit Rp 469.000.000,- uang jaminan Rp 187.600.000,-
Lelang akan dilaksanakan pada :
- Hari dan Tanggal :  Selasa, 16 Juni 2020
- Batas Akhir Penawaran :  09.00 WIB
- Alamat Domain :  http:/www.lelang.go.id/
- Tempat Lelang :  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang  

  (KPKNL) Bandung    
  Gedung “N”. Gedung Keuangan Negara   
  Jl. Asia Afrika No 114 Bandung

- Penawaran Lelang  :  Dimulai sejak pengumuman ini terbit sampai
   Selasa, 16 Juni 2020, Pukul 09.00 WIB
Syarat Lelang :
1. Lelang dilaksanakan dengan sistem penawaran melalui internet (close bidding) 

melalui aplikasi lelang internet pada alamat domain http:/www.lelang.go.id/. Tata cara 
mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan 
Penggunaan” pada domain tersebut.

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

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

3. Penyetoran uang jaminan lelang melalui virtual account (VA) yang diperoleh peserta 
lelang dari Aplikasi Lelang Email (ALE). Masing-masing peserta lelang memperoleh 
nomor VA yang akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada 
masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data 
identitas dinyatakan valid.

4. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan paling sedikit 40% dan paling banyak 
sama dengan nilai limit yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh 
KPKNL Bandung selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksaan lelang.

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

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

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

8. Pemenang lelang akan diumumkan lewat e-mail masing-masing peserta.
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Edwar Lumban Gaol 0813-1145-5167, 

Krisos 0896-1100-0278 atau Devi Munthe 0895-1353-6538.

PENGUMUMAN KEDUA
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin 
Simpanan (LPS) sebagai RUPS PT. BPRS Shadiq Amanah 
(DL) pada tgl 20 Mei 2020 yang telah menerima pertanggung 
jawaban Tim Likuidasi PT. BPRS Shadiq Amanah (DL), dengan 
ini kami beritahukan bahwa :
1. Proses likuidasi PT. BPRS Shadiq Amanah (DL) telah 

berakhir;
2. Tim Likuidasi  yang dibentuk LPS untuk melakukan 

pemberesan aset PT BPRS Shadiq Amanah (DL) sesuai 
dengan amanat Pasal 43 Undang-Undang No. 24 Tahun 
2004 tentang LPS sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang No. 7 tahun 2009 (UU LPS), akan 
dibubarkan paling lambat tanggal 19 Juni 2020 dan;

3. Sesuai UU LPS No. 24 Tahun 2004, Pasal 54 ayat (5) 
apabila seluruh aset bank telah habis dalam proses likuidasi 
dan masih terdapat kewajiban bank terhadap pihak lain, 
maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang 
saham lama yang terbukti menyebabkan Bank menjadi 
Bank gagal.

Bandung, 27 Mei 2020
Tim Likuidasi

PT.  BPRS Shadiq Amanah (DL)
Ttd

PENGUMUMAN
NO: 064/TL/BPRS-SA (DL)/V/2020

BERAKHIRNYA PROSES LIKUIDASI
PT. BPRS SHADIQ AMANAH (DL)

Bandung, 02 Juni 2020
Ttd

PT. BPR NBP 27
Cibaduyut Bandung

KPKNL Bandung
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-
benda yang berkaitan dengan Tanah, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bandung Setiabudi 
akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 
Lelang (KPKNL) Bandung, terhadap :

1. Debitur : Suci Nurlaely, berupa :
•	 1 (satu) bidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya sesuai : SHM  No.235 Luas Tanah 310 

M2, Desa Jayagiri Kec.Lembang Kab.Bandung Barat tercatat atas nama Suci Nurlaely, terletak di Kampung 
Bewak Rt 03 Rw 03 Desa Jayagiri Kec.Lembang Kab.Bandung Barat. Harga limit Rp 1.300.000.000,- (Satu 
Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dan uang jaminan Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah). 

2. Debitur : Neng Suryani, berupa :
•	 1 (satu) bidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya sesuai : SHM No.00575 Luas Tanah 

374 M2, Desa Katapang Kec.Katapang Kab.Bandung tercatat atas nama Neng Suryani, terletak di Jl.Pasung 
Kaler No.9 Rt 01 Rw 08 Desa Katapang Kec.Katapang Kab.Bandung. Harga limit Rp 1.528.000.000,- (Satu 
Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dan uang jaminan Rp. 305.600.000,- (Tiga Ratus Lima 
Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

3. Debitur : Iwan Setiawan, berupa :
•	 1 (satu) bidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya sesuai : SHM No.4151 Luas Tanah 

224 M2, Desa Cangkuang Kulon Kec.Dayeuhkolot Kab.Bandung tercatat atas nama Wawat Rostiawati, 
terletak di Kp.Situterate Rt 01 Rw 01 Desa Cangkuang Kulon Kec.Dayeuhkolot Kab.Bandung. Harga limit Rp 
1.253.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) dan uang jaminan Rp. 250.600.000,- 
(Dua Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lelang :
Hari dan Tanggal : Selasa, 16 Juni 2020
Batas Akhir Penawaran : 11.00 WIB
Alamat Domain : https://www.lelang.go.id/
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang (KPKNL) Bandung Gedung “N”   
   Gedung Keuangan Negara Jln. Asia Afrika No. 114 Bandung
Penetapan Lelang : setelah batas akhir penawaran

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

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

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

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

4. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas 
kepada e-mail masing-masing peserta lelang setelah menyetor uang jaminan lelang dan tidak ada dalam daftar 
hitam /black list. 

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

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

7. Pemenang lelang akan diumumkan melalui e-mail masing-masing peserta. 
8. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Bandung Setiabudi 

No. telpon : (022) 2032046 (Hunting), atau kepada : Sdr. Muhammad Zaky Sachrony : 085210060030 
9. Syarat-syarat lainnya akan ditentukan pada saat lelang.

Catatan : Hati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pegawai KPKNL Bandung atau Karyawan 
Bank Rakyat Indonesia Cabang Bandung Setiabudi.Segala urusan keterkaitan dengan lelang ini agar mendatangi 
KPKNL Bandung atau Bank Rakyat Indonesia cabang Bandung Setiabudi. 

Bandung, 2 Juni 2020
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Kantor Cabang Bandung Setiabudi

Anang Subagyo
Pemimpin Cabang

PENGUMUMAN KEDUA
LELANG EKSEKUSI

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

	Sebidang tanah seluas 285 m2 berikut bangunan diatasnya yang terletak di 
Perumahan Mutiara Cibaduyut Blok D No. 7, Desa Cangkuang Kulon, Kec. 
Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung sesuai dengan SHM No. 4404/ Desa Cangkuang 
Kulon a/n ALI AKBAR M.
(Limit Rp. 1.731.000.000,-; Jaminan Rp. 347.000.000,-)

Pelaksanaan Lelang :

1. Cara Penawaran : Close Bidding (dengan mengakses url www.lelang.go.id/)
2. Hari/Tanggal : Selasa, 16 Juni 2020
3. Batas Akhir Penawaran : 09.00 WIB
4. Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Bandung, Gedung “N”  Gedung Keuangan 
Negara, Jl. Asia Afrika No. 114, Bandung         

5. Penetapan Lelang : Setelah batas akhir penawaran
Keterangan:
1. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta 

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

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

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

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

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

6. Pemenang lelang akan dikenakan bea lelang sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.

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

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

Bandung, 02 Juni  2020
Pemohon Lelang Eksekusi /Penjual

PT.    Bank Central Asia Tbk

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

KPKNL Bandung

Pasca Pandemi Covid-19, 
Pemkab Bandung Siap 
Terapkan New Normal 

SOREANG – Pemerintah Ka-
bupaten Bandung melalui 
Dinas Pariwisata dan Kebu-
dayaan Kabupaten Bandung 
akan  mengantisipasi kemun-
gkinan terjadinya lonjakan 
wisatawan, ketika akan dilaks-
anakan new normal dan objek 
wisata dibuka secara terbatas.

Menurut pantauan, setiap 
tahunnya menjadi kebiasaan 
masyarakat pasca Idul Fitri 
selalu memadati objek wi-
sata di Jawa Barat khususnya 
di wilayah kabupaten Bandung. 
Namun, di masa Pandemi 

Covid-19, sejumlah lokasi 
wisata di tutup untuk memu-
tus mata rantai Covid-19.

Namun, pihak pemerintah 
mewacanakan setiap tempat 
wisata akan dibuka kembali 
pada pekan depan, sehingga 
khawatir akan mengalami 
lonjakan Disparbud Kabupa-
ten Bandung akan melakukan 
antisipasi lonjakan tersebut.

Bupati Bandung Dadang M 
Naser mengatakan, sejumlah 
objek wisata di Kabupaten 
Bandung akan mulai dibuka 
kembali secara bertahap. Ob-
jek wisata di kawasan Bandung 
Selatan yang sering dipadati 
wisatawan yakni, Taman Love, 
Kawah Putih, Pemandian air 
panas Cimanggu, Ciwalini dan 
Glamping Lakeside.

”Persiapan buka pariwisata 
tanggal 6 Juni, yang lain sudah 
mulai tanggal 2. Nah, tempat 
wisata di kabupaten Bandung 
akan buka pada  Kami 6 Juni 
2020, Sabtu dan Minggu,” 
ungkap Dadang Naser, saat 
di wawancara belum lama ini.

Dadang menjelaskan, meski 
akan dibuka. Namun, pihaknya 
akan tetap menerapkan pro-
tokol kesehatan untuk memu-
tus mata rantai Covid-19. ”Pen-
gunjungnya dibatasi dan tidak 
boleh bergerombol seperti 
rombongan yang bereuni. Se-
lain itu pengelola juga wajib 
menyediakan fasilitas protokol 
pencegahan Covid 19,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, 
Kepala Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten 

Bandung Yosep Nugraha me-
mastikan kemungkinan ada 
euforia masyarakat. ”Ketika 
objek wisata dibuka, kemun-
gkinan terjadi Explosive tou-
rism atau lonjakan wisatawan,” 
kata Yosep.

Oleh karena itu, Disparbud 
sudah merancang upaya, 
semisal koordinasi dengan 
aparat yang bertugas di mulut 
tol Soroja. Di tempat itu nanti-
nya petugas akan dipasok 
informasi oleh unit-unit wi-
sata yang ada di kawasan   
Pasirjambu, Ciwidey dan 
Rancabali.

”Apabila objek wisata di 
Glamping   atau di wilayah 
Ciwidey sudah full, maka pe-
tugas di Tol Soroja akan menga-
rahkan kendaraan wisatawan 

untuk mengubah tujuan wi-
sata ke objek wisata lainnya,” 
ungkapnya.

Menurutnya, Informasi itu 
penting, selain panduan 
bagi wisatawan, juga untuk 
mencegah penumpukan wi-
satawan di satu titik. Sehing-
ga, Yosep mengimbau ke-
pada wisatawan agar selalu 
patuh terhadap protokol 
kesehatan.

”Meski tempat wisata akan 
dibuka, namun kami tetap 
akan memberikan imbauan 
kepada wisatawan agar tetap 
patuhi protokol kesehatan, 
diantaranya tetap mengguna-
kan masker, cuci tangan, jaga 
jarak, dan selalu bawa hand 
sanitizer apabila lagi berwi-
sata,” pungkasnya. (yul/rus)

Tel-U Terapkan Dasar Negara 
Pada Kurikulum Mata Kuliah

DAYEUHKOLOT – Dalam rangka memperingati 
Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2020, 
Telkom University (Tel-U) turut serta mengikuti 
kegiatan upacara yang dilakukan secara virtual 
melalui Zoom yang di relay dari akun Youtube 
Channel Sekretariat Presiden. Kegiatan upacara pun 
diikuti oleh 1.000 orang pegawai dari mulai 
Pimpinan, Struktural, Dosen sampai dengan Tenaga 
Penunjang Akademik.

Rektor Telkom University, Prof. Dr. Adiwijaya 
mengungkapkan, kegiatan ini berbeda dengan tahun 
sebelumnya, pelaksanaan upacara Hari Lahir 
Pancasila pada tahun ini sedikit berbeda karena 
dilakukan secara virtual ditengah pandemi Covid-19. 
Sedangkan tema yang diangkat dalam peringatan 
Hari Lahir Pancasila pada tahun ini adalah Pancasila 
Dalam Tindakan Melalui Gotong Royong Menuju 
Indonesia Maju.

Adiwijaya menjelaskan, tentang kurikulum mata 
kuliah Pancasila yang telah dikelola selayaknya 
pendidikan karakter telah dirumuskan capaian 
pemberlajarannya tidak hanya diukur dari 
knowledge saja, lebih jauh dari itu tentang 
bagaimana sikap dan implementasi nilai-nilai 
pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang mampu 
menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

”Kita memerlukan seluas-luasnya sudut pandang 
untuk menghadapi masa depan di tengah revolusi 
digital yang berlangsung dengan cepat dan masif, 
kolaborasi menjadi suatu keniscayaan. Semoga kita 
semua diberikan kesehatan dan diberikan 
kemampuan untuk berkontribusi positif dalam 
mewujudkan Indonesia maju,” katanya.

Sedangkan dalam pidato kenegaraannya, Presiden 
Republik Indonesia Ir. Joko Widodo menyampaikan 
tentang makna dari peringatan Hari Lahir Pancasila 
yang dilaksanakan ditengah pendemi Covid-19 yang 
menguji daya juang, pengorbanan, kedisiplinan, 
kepatuhan, ketenangan sebagai bangsa dalam 
mengambil langkah kebijakan yang cepat dan tepat.

”Dalam menghadapi ujian tersebut kita 
bersyukur bahwa Pancasila tetap menjadi bintang 
penjuru untuk meggerakan kita semua, 
menggerakan persatuan kita dalam mengatasi 
semua tantangan, menggerakan rasa 

kepedulian kita untuk saling 
berbagi, memperkokoh 
persaudaraan dan 
kegotongroyongan kita untuk 

meringankan beban seluruh 
anak negeri dan me num-
buhkan daya juang kita 
dalam mengatasi setiap 
kesulitan dan tantangan 
yang kita hadapi,” 
pungkasnya.(yul/rus)

CILEUNYI – Unit Reskrim 
Polsek Cileunyi berhasil menang-
kap komplotan pencuri beras 
yang tegat beraksi di Pasar Sehat 
Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Kapolsek Cileunyi Kompol 
Sururi melalui Kanit Reskrim 
Polsek Cileunyi Iptu Rina Les-
tari mengatakan, setelah 
mendapat laporan adanya 
pencurian beras di Pasar Se-
hat Cileunyi. Pihaknya, se-
gera melakukan penyelidikan 
dan berhasil menangkap 
empat oramg tersangka.

”Betul kami telah menga-
mankan empat tersangka 
pencurian beras, 1 tersangka 
kami tangkap di Kampung 
Lio Nagreg dan 3 tersangka 
lainnya di Majalaya Kabupa-
ten Bandung,” Kata Iptu Rina 
Lestari, belum lama ini.

Rina mengatakan, menurut 
keterangan dari Korban pe-
milik toko beras HJ. Cucu, 
tersangka melakukan aksinya 
dengan cara masuk kedalam 
kios dengan cara merusak 
kunci loringdor. ”Jadi ter-
sangka merusak kunci loring-
dor pada 19 Mei 2020, namun 
korban baru melaporkan 
pada 24 Mei 2020,” jelasnya.

Rina menjelaskan, pihaknya 
berhasil menangkap empat ter-
sangka pencuri beras dan berha-
sil mengamankan barang bukti 
28 karung beras merk SJ, 15 beras 
merk BMW, 3 karung beras ketan 
dan 2 bal kacang kupas. Korban 
diperkirakan mengalami keru-
gian sekitar  Rp. 13.940.000.

Dengan adanya pencurian di 
wilayah hokum polsek Cileunyi, 

Iptu Rina mengimbau kepada 
seluruh masyarakat khususnya 
yang memiliki usaha untuk 

selalu waspada agar kejadian 
seperti ini tidak terjadi kembali.

”Guna mempertanggungja-

wabkan perbuatannya, tersang-
ka AM, EAD, AR dan satu ter-
sangka lagi dikenakan pasal 363 

dengan ancaman 5 Tahun 
Penjara Maksimal 9 Tahun 
Penjara,” pungkasnya. (yul/rus)

ISTIMEWA

NIKMATI WAHANA AIR: Ribuan pengunjung padati kolam pemandian air panas , wahana tersebut tersedia di objek wisata alam di wilayah PTPN VIII Rancabali.

Antisipasi Lonjakan 
Pengunjung Wisata

Peringat Hari Pancasila, Bupati Gelar Upacara Virtual

Polsek Cileunyi Tangkap Empat Pencuri Beras

Artinya ada 
kebersamaan, 

toleransi, gotong 
royong, saling 

menghormati dan 
saling mengingatkan 

di antara warga 
Bandung, untuk 

selalu melakukan 
protokol pencegahan 

covid-19.”

Dadang M Nasir
Bupati Bandung

KABAR KAMPUS

Prof. Dr. Adiwijaya
Rektor Telkom University
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CIMAHI - Pemerintah Kota 
(Pemkot) Cimahi kini tengah 
memproses lima Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) yang 
mengajukan pindah atau mu-
tasi ke Kota Bandung dan 
Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat. Mereka masih menung-
gu Surat Keputusan (SK).

Selain mutasi keluar, Pemkot 
Cimahi juga tengah menung-
gu kedatangan enam PNS atau 
Aparatur Sipil Negara (ASN) 
yang sama-sama tengah 
menunggu SK dari daerah 
asalnya. Mereka datang dari 
Maluku dan Sumatera.

Kasubid Pengadaan dan 
Mutasi Pegawai pada Badan 
Kepegawaian dan Pengelola 
Sumber Daya Manusia Dae-
rah (BKPSDMD) Kota Cimahi, 
Jamaludin mengatakan, PNS 
yang akan datang dan keluar 

Kota Cimahi itu sudah 
mengajukan proses mutasi 
sejak tahun 2019.

”Kita paling memproses yang 
lama yang belum selesai. Yang 
keluar 5 orang, yang masuk 
6 orang yang pengajuan tahun 
2019,” terang Jamaludin, saat 
ditemui, Senin (1/6).

Biasanya, kata dia, proses 
mutasi PNS bisa selesai dalam 
waktu enam bulan. Namun 
prosesnya tergantung perse-
tujuan dari kepala daerah. 
Selama proses mutasi belum 
selesai, tegas Jamauldin, oto-
matis yang bersangkutan harus 
tetap mengabdi di tempat asal.

”Harus kerja di tempat asal 
sebelum ada SK. Alasan me-
reka mengajukan mutasi itu 
kebanyakan karena ingin 
berkumpul dengan keluarga,” 
katanya.

Dikatakan Jamaludin, jum-
lah antara PNS yang keluar 
maupun masuk ke Kota Cimahi 
cukup seimbang, sehingga 
memang tidak akan memenuhi 
kebutuhan total keseluruhan 
di Kota Cimahi. ”Jadi memang 
tambal sulam. Rata-rata yang 
masuk setiap tahunnya itu 
10-15 orang. Kalau yang kelu-
ar 2-5 orang,” jelasnya.

Perpindahan atau mutasi 
antar PNS merupakan hak 
bagi mereka, namun tetap 
harus sesuai aturan. Seperti 
yang tertera dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) tentang Ma-
najemen PNS dan Peraturan 
Badan Kepegawaian Nasional 
(BKN) Nomor 5 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Pelaks-
anaan Mutasi.

Khusus di Kota Cimahi, ada 
aturan lain yang tercantum 

dalam Peraturan Wali (Perwal) 
Nomor 26 Tahun 2017 tentang 
Perpindahan PNS di Ling-
kungan Pemerintah Daerah 
(Pemda). Sesuai aturan yang 
tertera dalam Perwal, salah 
satu syarat mutasi adalah 
maksimal berusia 50 tahun. 
Kemudian memiliki pangkat 
III-C. ”Kecuali guru itu IV A
masih bisa. Batasan mengab-
dinya itu minimal 5 tahun
kalau di Cimahi,” ujar Jama-
ludin.

Dia menjelaskan, untuk 
mekanismenya, biasanya be-
rasal dari ajuan pribadi PNS 
kepada BPKSDMD. Kemu-

dian nantinya akan dilakukan 
assesment. Setelahnya, akan 
diproses ke pemberkasan 
seperti SK awal dan SKP.

”Syaratnya lagi 2 tahun terakhir 
tidak pernah menjalani huku-
man disipiln yang dibuktikan 
surat dari Inspektorat, tidak 
sedang tugas belajar tidak se-
dang dalam kenaikan pangkat,” 
pungkasnya. (mg3/rus)

CIMAHI EKSPRESSELASA
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Nasib Rutilahu Kota Cimahi 
Ditengah Refocusing 
Anggaran Covid-19

CIMAHI - Dinas Perumahan 
dan Kawasan Pemukiman 
(DPKP) Kota Cimahi memas-
tikan, program perbaikan 
Rumah Layak Tidak Huni 
(Rutilahu) tahun ini kemun-
gkinan akan tetap berjalan 
meski tengah ada pandemi 
Covid-19.

Hal tersebut dikatakan Ke-
pala Seksi Penataan Pengen-
dalian Perumahan dan Pe-
mukiman pada DPKP Kota 
Cimahi, Beni Gunadi. Men-
urutnya, ada tiga sumber ang-
garan yang hingga kini belum 
tersentuh kebijakan refocusing 
dan realokasi untuk kebutu-
han penanganan Covid-19. 
Program tersebut rencananya 
akan dimulai pekan depan 
dengan tahapan veirifkasi dan 
validasi ulang. 

Beni menjelaskan, ketiga 
sumber Rutilahu dari Ang-
garan Pendapatna dan Be-
lanja Daerah (APBD) Kota 
Cimahi sekitar Rp 4 miliar 
untuk memperbaiki 27 unit 
rumah. Kemudian dari ban-
tuan Pemprov Jabar sekitar 
Rp 5,25 miliar untuk 300 unit 
rumah dan Bantuan Stimulan 
Perumahan Swadaya (BSPS) 
Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (Ke-
men PUPR) Rp 3,6 miliar un-
tuk 210 unit rumah. ”Kalau 
dari APBD Kota Cimahi, Ban-
prov, dan BSPS aman, belum 
digeser. Mudah-mudahan 
tetap aman,” kata Beni Gu-
nadi saat dihubungi, Senin 
(1/6).

Sedangkan satu sumber lain-
nya yakni Dana Alokasi Khu-
sus (DAK) dari Kementerian 
Keuangan (Kemenkeu) RI 
senilai Rp 3,4 miliar untuk 187 
unit rumah sudah dihentikan 
dan dialihkan untuk penanga-
nan Covid-19 oleh pemerin-

tah pusat. Khusus APBD 
Kota Cimahi, masih diperta-
hankan karena dianggap pro-
gram padat karya. ”Kan yang 
lain pada dicoret, Rutilahu 
saja dipertahankan karena 
memang padat karya,” jelas-
nya.

Ia berharap pekan depan 
sudah mulai melakukan pro-
ses validasi dan verifikasi ulang 

rumah sasaran untuk ang-
garan yang bersumber dari 
APBD Kota Cimahi. Verifi-
kasi dilakukan agar rumah 
yang diusulkan memenuhi 
syarat perbaikan. ”Kayanya 
APBD dulu, kalau provinsi 
pasti akhir tahun, kemente-
rian akhir tahun biasanya. 
Verifikasi ulang rumah supaya 
tepat sasaran,” tuturnya.

Menurut Beni, landasan 
tentang bantuan Rutilahu 
tertuang dalam Peraturan 
Menteri Sosial (Permensos) 
Nomor 20 Tahun 2017 tentang 
Rehabilitasi Sosial Rutilahu 
dan Sarana Prasarana Ling-
kungan. Ia menyampaikan, 
besaran bantuan untuk per-
baikan rumah dari APBD 
Kota Cimahi sebesar Rp 15 

juta, dengan rinciannya Rp 
10 juta untuk bahan material 
sisanya untuk membayar tu-
kang. Dari APBD Pemprov 
Jabar besarannya Rp 17,5 
juta, dengan rincian Rp 700 
ribu untuk upah, Rp 300 ribu 
untuk Badan Keswadayaan 
Masyarakat (BKM) dan sisanya 
untuk bahan material. ”Kalau 
dari APBN (BSPS dan DAK) 
Rp 250 ribu untuk upah, Rp 
15 juta untuk bahan material. 
Jadi totalnya Rp 17,5,” akunya.

Beni menegaskan, berda-
sarkan aturan tersebut, pe-
runtukan Rutilahu dari APBD 
Kota Cimahi diperuntukan 
bagi warga yang memang 
benar-benar tidak mampu. 
Sedangkan APBD Pemprov 
Jabar dan pemerintah pusat 
diperuntukan bagi masyara-
kat yang memiliki penghasi-
lan rendah. ”Setiap sosiali-
sasi selalu kita jelaskan (pe-
runtukan berbagai bantuan 
Rutilahu) tapi ada saja yan 
belum paham,” katanya.

Untuk persyaraatan, lanjut 
Beny, sasaran yang mendapat 
bantuan harus rumah sen-
diri yang dibuktikan dengan 
berbagai surat-surat kepemi-
likan. ”Rumahnya juga gak 
boleh sengketa, harus pen-
duduk Cimahi. Surat-surat 
bukti kepemilikan harus bisa 
dipertanggungjawabkan,” 
tegasnya.

Untuk memastikan kelaikan 
rumah sasaran laik mendapat 
bantuan, pihaknya akan 
melalukan verifikasi ke la-
pangan berdasarkan hasil 
usulan yang biasanya bersum-
ber dari kelurahan, Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM), 
Pokok Pikiran (Pokir) Ang-
gota DPRD Kota Cimahi 
hingga langsung dari masy-
arkat.

”Insya Alloh saya pastikan 
Rutilahu gak macam-macam 
karena semuanya sudah by 
transfer, non tunai. Semuanya 
akan tepat sasaran,” pungkas-
nya. (mg3/rus)

Pertahankan Program Padat Karya
TERUS 
DIPERBAIKI: Dua 
orang warga 
kota Cimahi 
sedang bekerja 
melakukan 
perbaikan 
Rutilahu, Program 
tersebut menjadi 
program prioritas 
DPKP meksi 
dimasa pandemic 
covid-19.
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CIMAHI – Sebanyak 5.000 
jiwa disasar Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Kota Cimahi untuk 
dilakukan swab test Corona 
Virus Disease (Covid-19). 
Jumlah target itu diambil 1 
persen dari total sekitar 580.000 
jiwa populasi penduduk 
Kota Cimahi.

Sekretaris Dinkes Kota Ci-
mahi, Chanifah Listyarini 
mengatakan, swab test meng-
gunakan metode Polymerase 
Chain Reaction (PCR) dila-
kukan untuk mengetahui 
penularan Covid-19, sehing-
ga yang bersangkutan segera 
diisolasi dan tidak menular-

kannya terhadap orang lain.
”Harapan kami minimal itu 

kita target mudah-mudahan 
bisa 1 persen saja dari jumlah 
penuduk. Kurang lebih 5.000 
lebih itu target kami untuk 
dilakukan PCR supaya tau 
penularan, supaya cepat iso-
lasi,” kata Chanifah saat di-
hubungi, Senin (1/6).

Sejauh ini, kata Rini, sapaan 
Chanifah Listyarini, swab test 
baru menyasar sekitar 900 
orang lebih atau sekitar 0,15 
persen dari total keseluruhan 
penduduk Kota Cimahi. Me-
tode tersebut sudah menyasar 
berbagai elemen.

Dari mulai pasar tradisional, 
pemudik, tenaga kesehatan 
(nakes), pasar tradisional, 
pendaftar lewat Pikobar, Orang 
Dalam Pemantauan (ODP) 
dan Pasien Dalam Pengawa-
san (PDP) hingga kontak erat 
dengan pasien positif Covid-19. 
”Kurang lebih baru 900 atau 
lebih di 0,15 persen keseluru-
han dari total populasi,” je-
lasnya.

Dikatakannya, swab test 
masif akan terus dilakukan 
hingga penularan virus kor-
ona bekurang. Termasuk da-
lam perpanjangan Pembata-
san Sosial Berskala Besar 

(PSBB) hingga 12 Juni pen-
datang. ”Kita mencegah orang 
jangan sampai kena, kalau 
kena jangan sampai mening-
gal. Tes PCR harus kita kuat-
kan,” tuturnya.

Selanjutnya, Rini meminta 
partisipasi masyarakat agar 
mengikuti anjuran dari pe-
merintah dalam menerapkan 
protokol kesehatan. Sebab, 
kepatuhan masyarakat dalam 
menerapkan protokol kese-
hatan seperti rajin mencuci 
tangan, mengenakan masker, 
menjaga jarak hingga men-
ghindari kerumunan. ”Jangan 
panik, istirahat yang cukup, 

makanan yang bermutu,” im-
buhnya.

Hingga saat ini, total terkon-
firmasi positif Covid-19 di 
Kota Cimahi mencapai 85 
orang, dengan rincian 51 orang 
masih dalam tahap positif 
aktif, 31 orang sudah dinya-
takan sembuh dan 3 di anta-
ranya meninggal dunia.

”Kasus Covid-19 di Kota 
Cimahi didominasi usia 40-59 
yang mencapai 35 orang, ke-
mudian disusul usia 20-39 
sebanyak 33 orang, usia 60-79 
sebanyak 13 orang dan usia 
0-19 tahun ada 2 orang,” pung-
kasnya. (mg3/rus)

CIMAHI – Cara unik dila-
kukan Wali Kota Cimahi Ajay 
Muhammad Priatna dalam 
mengedukasi masyarakat 
perihal Covid-19. Bersama 
Mihammadiyah Covid-19 
Command Center (MCCC) 
dan Karang Taruna, serta 
Keluarga Mahasiswa Cimahi 
(Kemaci),  nge-trip di Kelu-
rahan Melong, Cimahi Selatan, 
Senin (1/6). 

Sambil menaiki motor gede, 
mereka berkeliling dan mene-
mui warga sambil membagikan 
bantuan masker. Dalam kesem-
patan tersebut, Ajay mengedu-
kasi dan sosialisasi ke warga 
mengingat berdasarkan penda-
pat pakar Covid-19 tidak akan 
bisa hilang meski obatnya 
nanti ditemukan. 

Meskipun begitu masyarakat 
tidak perlu panik dan tetap 
menjalankan protokol kese-
hatan dengan menjaga Pola 
Hidup Bersih dan Sehat (PH-
BS). Itu sebagai upaya memu-
tus mata rantai dan penyeba-
ran Covid-19. ”Ini upaya yang 
positif dari MCCC dan kelu-
arga mahasiswa Cimahi, ka-
rena masyarakat perlu edu-
kasi dalam menghadapi pan-
demi Covid-19,” kata Ajay saat 
ditemui disela-sela kegiatan.

Menurutnya, selama kurang 
lebih tiga bulan masyarakat 
hidup dalam kekhawatiran 
wabah. Secara psikologis ma-
syarakat pasti akan merasa jenuh 
karena ruang geraknya terbatas. 
Termasuk juga tenaga medis 
yang menjadi garda terdepan 
di berbagai rumah sakit, terus 
bekerja keras setiap waktu 
tanpa kenal lelah. 

Ajay menjelaskan, semua upaya 
itu demi kebaikan bersama da-
lam memutus penyebaran Co-
vid-19. ”Kesehatan harus jadi 

budaya, termasuk bagi masy-
arakat di Cimahi Selatan. Jaga 
kesehatan, pakai masker kalau 
ke luar rumah, dan usahakan 
hindari kerumunan,” jelasnya.

Sementara itu, Koordinator 
Kemaci, Andre Akbar dan Ko-
ordinator MCCC Cimahi, 
Ibadi Rahman mengatakan, 
selain memberikan edukasi. 
Pihaknya juga memberikan 
bantuan masker, APD, disin-
fektan, serta brosur imbauan 
soal Covid-19. Selain itu dike-
rahkan juga Covid Car secara 
mobile, ke sejumlah titik-titik 
jalan protokol untuk membe-
warakan segala informasi ter-
kait Covid-19. Melalui sosiali-
sasi intens, diharapkan Cimahi 
yang asalnya zona kuning bisa 
menjadi hijau.

”Kegiatan ini sudah dilakukan 
di tujuh titik sejak bulan Mei. 
Ka mi ingin membantu dan ber-
sa ma-sama Pemkot Cimahi 
me numbuhkan kesadaran buda ya 
menjaga kebersihan, supaya war ga 
aware akan bahaya Covid-19 dan 
bagaimana cara meng hindarinya,” 
pungkasnya. (mg3/rus)

Antisipasi Penularan Covid-19, 
Ajay Edukasi Masyarakat 

ISTIMEWA

BERIKAN EDUKASI: Wali Kota Cimahi Ajay M. Priatna saat 
menyerahkan bantuan APD Kepada Perwakilan Masyarakat Cimahi.

Kegiatan ini sudah 
dilakukan di tujuh 

titik sejak bulan Mei. 
Kami ingin membantu 

dan bersama-sama 
Pemkot Cimahi 
menumbuhkan 

kesadaran budaya 
menjaga kebersihan, 
supaya warga aware 

akan bahaya Covid-19 
dan bagaimana cara 

menghindarinya.”

Andre Akbar
Koordinator Kemaci

ISTIMEWA

LAKUKAN PEMERIKSAAN: Petugas dari Dinas Kesehatan melaksanakan Swab Test dan pengecekan kesehatan warga Kota Cimahi di Pendopo DPRD Kota Cimahi.

Swab Test Sasar Satu Persen Populasi Penduduk 

Lima ASN Pemkot Tunggu SK Mutasi 

TAMPAK 
SEPI: 

Aktifitas 
Pekerjaan 
di Ruang 

BKPSDMD 
Kota Cimahi 

Ditengah 
Pandemi 
Covid-19.

ISTIMEWA



Saya sampaikan, 
AKB rumah ibadah 
tidak berlaku untuk 

seluruh daerah, hanya 
mereka yang secara 
ilmiah masuk daerah 
terkendali atau Zona 

Biru,” 

Ridwan Kamil
 Gubernur Jawa Barat
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Paksa Putar Balik 
Puluhan Kendaraan 

NGAMPRAH - Penyeka-
tan dan pemeriksaan ter-
hadap kendaraan dengan 
pelat nomor luar Bandung 
Raya terus dilakukan jaja-
ran Satlantas Polres Cimahi 
selama Pembatasan So-
sial Berskala Besar (PSBB) 
di Kota Cimahi dan Kabu-
paten Bandung Barat.

Beberapa titik penyekatan 
yang jadi fokus personel 
Satlantas Polres Cimahi di 
antaranya gerbang Tol Pa-
dalarang dan Gerbang Tol 
Baros 1 dan 2 mengantisi-
pasi keluar masuknya pe-

mudik dari luar kota.
Dalam sehari, petugas 

rata-rata bisa memutar-
balikkan 20 kendaraan asal 
Jakarta, Bogor, Sukabumi, 
Cianjur, atau daerah lain-
nya yang akan melakukan 
mudik.

“Kebanyakan yang kita 
putarbalikan lagi karena 
mereka diindikasikan mau 
mudik dan tidak memiliki 
surat-surat yang harus di-
lengkapi,” kata Kanit Patwal 
Satlantas Polres Cimahi 
Ipda Haga Deo, Senin (1/6).

Selain melanggar aturan 
pelarangan mudik, keba-
nyakan kendaraan berpe-
lat nomor B pun tidak 
mengantongi Surat Izin 

Keluar Masuk (SIKM).
“Kalau yang mau ke Ja-

karta atau dari Jakarta ha-
rus punya SIKM, nah me-
reka yang kita putarbalik-
kan pun rata-rata tidak 
punya SIKM itu,” terangnya.

Bagi kendaraan yang 
keluar dari tol Padalarang 
namun tidak memenuhi 
syarat maka akan diputar-
balikan melalui akses ma-
suk tol Padalarang.

“Sementara kendaraan 
yang akan masuk tol Pa-
dalarang namun tidak me-
menuhi syarat maka akan 
kami putar balikan mela-
lui jalan arteri,” terangnya.

Penyekatan sendiri, kata 
Haga, akan digelar selama 

Pembatasan Sosial Ber-
skala Besar (PSBB) masih 
berlangsung di sebagian 
wilayah hukum Polres Ci-
mahi.

“Selama PSBB masih ber-
langsung di sebagian wi-
layah hukum Polres Cimahi 
maka penyekatan akan 
terus berlangsung,” tan-
dasnya. (mg6/drx)

PERIKSA SURAT: 
Petugas kepolisian saat 

mengecek tujuan pengendara 
di gerbang pintu Tol Padalarang 

sebagai upaya pencegahan 
arus balik.

Perketat Penyekatan di Gerbang Tol

NGAMPRAH - Pihak ke-
polisian bakal menerjun-
kan 2/3 kekuatan personel 
untuk melakukan penga-
walan penerapan new nor-
mal atau normal baru di 
w i l a y a h  K a b u p a t e n 
Bandung Barat (KBB), 1 
Juni 2020.

KBB sendiri mendapatkan 
rekomendasi untuk me-
nerapkan new normal atau 
kenormalan baru dari Gu-
bernur Jawa Barat Ridwan 
Kamil. New normal atau 
Adaptasi Kebiasaan Baru 
(AKB) berdasarkan istilah 
Ridwan Kamil di KBB sudah 
disiapkan dengan peng-
ecekan masjid di kawasan 

Kota Baru Parahyangan, 
Padalarang.

“Kita akan akan menge-
rahkan 2/3 kekuatan se-
suai perintah Presiden dan 
Kapolri bahwa kita menga-
wal pengecekan agar ma-
syarakat mengikuti aturan-
aturan yang seharusnya 
dilakukan, yaitu aturan 
standar COVID-19 di setiap 
tempat rekreasi pertokoan, 
mal, dan tempat-tempat 
lainnya,” kata Kapolres 
Cimahi, AKBP M. Yoris 
Maulana Yusuf Marzuki 
saat ditemui, Senin (1/6).

Dalam rapat yang telah 
digelar bersama kepala 
daerah KBB dan Cimahi, 

sarana publik yang akan 
dibuka dalam penerapan 
AKB fase 1 di Kabupaten 
Bandung Barat, di antara-
nya tempat ibadah dan 
perkantoran.

“Nanti setiap minggunya 
kita bersama gugus tugas 
dari pemerintah daerah 
akan melakukan evaluasi 
dengan melihat sejauh 
mana efektifitas saat new 
normal diberlakukan,” ka-
tanya.

Seperti diketahui, meski 
level kewaspadaan dalam 
penanganan COVID-19 
untuk Kota Cimahi telah 
diturunkan dari yang se-
belumnya masuk pada 

zona merah atau level ke-
waspadaan IV menjadi 
zona kuning atau level 
kewaspadaan III namun 
berdasarkan Surat Guber-
nur Jawa Barat bahwa 
Kota Cimahi disarankan 
memperpanjang PSBB 
hingga 14 hari kedepan 
atau sampai 12 Juni 2020.

Kabupaten Bandung Ba-
rat yang berstatus zona 
biru atau level kewaspa-
daan II mulai boleh me-
nerapkan AKB per 1 Juni 
2020. Sementara untuk 
Kabupaten Bandung meski 
berstatus zona kuning 
namun memilih untuk 
menerapkan AKB.

Terkait hal itu, kata Yoris, 
pihaknya masih akan mela-
kukan penyekatan di setiap 
akses gerbang tol yang ada 
di wilayah hukum Polres 
Cimahi.

“Penyekatan masih kami 
lakukan di tol-tol, bagi 
pengendara yang tidak 
memenuhi syarat akan 
kami putar balikan,” tan-
dasnya. (mg6/drx)

MULAI RAMAI: 
Sejumlah pengendara mulai 

memadati kawasan wisata 
Lembang setelah ditetapkan 

sejak 1 Juni sebagai fase new 
normal. 

Polisi Awasi Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru

ISTIMEWA

ISTIMEWA

Dua OTG Jalani Isolasi 
NGAMPRAH – Dua orang tanpa gejala (OTG) 

Covid-19 menjalani isolasi di aula Masjid 
Ash-Shiddiq di Komplek Perkantoran 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung 
Barat di Kecamatan Ngamprah.

“Mereka satu keluarga, ibu dan anaknya yang 
tinggal di Desa Cimerang, Kecamatan 
Padalarang,” ungkap Sekretaris Dinkes KBB, 
Nanang Ismantoro baru-baru ini.

Rencananya, kata Nanang, mereka akan 
diantar oleh mobil ambulance Desa Cimerang 
hingga ke lokasi ruang isolasi. Nanang 
memastikan, proses pengantaran dua OTG 
tersebut tetap mengutamakan protokol 
kesehatan.

Dengan kedatangan dua pasien baru tersebut, 
penghuni ruang isolasi Ash-Shiddiq bertambah 
menjadi empat orang. Menurut Nanang, pada 
Rabu (27/5/2020) kemarin, sepasang suami istri 
asal Desa Padalarang menjadi penghuni kedua 
di tempat tersebut.

“Penghuni pertama asal Cisarua, minta pulang 
dan mengisolasi diri di rumahnya. Cuma tiga 
hari saja dia menempati ruang isolasi,” 
ucapnya.

Pihaknya terpaksa memberikan izin dengan 
catatan pasien menuliskan surat perjanjian. 
Terlebih kondisi psikis pasien, yang menjadi 
bahan pertimbangan. “Sampai saat ini, dia 
belum kembali lagi ke ruang isolasi,” 
ungkapnya.

Sementara untuk pasien klaster Pasar Antri 
Cimahi, yang berdomisili di Desa Tani Mulya, 
Kecamatan Ngamprah, batal di isolasi di 
Ash-Shiddiq. Melainkan menjalankan 
isolasinya di Kantor Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia 
(BKPSDM) Jabar di Jalan Kolonel Masturi, Kota 
Cimahi.

Masih tentang klaster Pasar Antri Cimahi, 
Dinkes KBB telah melaksanakan rapid test bagi 
50 warga Batujajar yang pernah ke pasar 
tersebut. Hasilnya, 3 orang dinyatakan reaktif 
Covid-19 dan dilanjut dengan swab test.

“Dan hari ini, tiga orang keluarganya juga ikut 
menjalani swab test. Jadi enam orang yang 
menjalankan swab test pada hari ini dari klaster 
Pasar Antri,” beber Nanang. (mg6/drx)

KESEHATAN

ISTIMEWA

KELENGKAPAN FASILITAS: Bupati Aa Umbara saat meninjau 
sarpras Masjid Ash-Shiddiq sebagai ruang isolasi.

NGAMPRAH - Ketua Gu-
gus Tugas Percepatan 
Penanggulangan COVID-19 
Jawa Barat (Jabar) Ridwan 
Kamil bersama Ketua TP 
PKK Provinsi Jabar Atalia 
Ridwan Kamil meninjau 
rumah ibadah di Kabupa-
ten Bandung Barat (KBB) 
hadapi new normal atau 
di Jabar dikenal dengan 
Adaptasi Kebiasaan Baru 
(AKB).

Adaptasi Kebiasaan Baru 
dalam aktivitas keagama-
an di rumah ibadah meru-
pakan Tahap I AKB bagi 
15 Zona Biru (Level 2) di 
Jabar, salah satunya KBB. 
Kang Emil --sapaan Ridwan 
Kamil, meninjau Masjid 
Al-Irsyad Kota Baru Para-
hyangan serta Gereja Pan-
tekosta di Indonesia (GP-
dI) Padalarang, Sabtu 
(30/5).

Adapun penetapan AKB 
dengan disiplin protokol 
kesehatan bagi 15 kabu-
paten/kota di Zona Biru 
atau Level 2 berdasarkan 

hasil pengukuran sembilan 
indeks, di antaranya laju 
transmisi, ODP, PDP, dan 
penambahan kasus positif 
COVID-19. Sementara ke-
pada 40 persen atau 12 
daerah lain di Jabar yang 
masuk Zona Kuning (Level 
3), Emil meminta mereka 
untuk mengikuti fatwa 
Majelis Ulama Indonesia 
(MUI).

“Saya sampaikan, AKB 
rumah ibadah tidak ber-
laku untuk seluruh daerah, 
hanya mereka yang secara 
ilmiah masuk daerah ter-
kendali atau Zona Biru,” 
ucap Emil.

“Karena fatwa dari MUI 
menyatakan kegiatan be-
ribadah bisa dimulai di 
dalam masjid jika kondisi 
terkendali, yang belum 
terkendali secara ilmiah 
tidak boleh dulu,” katanya.

Emil pun berujar, kegia-
tan rumah ibadah dapat 
mulai beradaptasi pada 
tahap pertama mulai 1 
Juni mendatang guna me-

menuhi kebutuhan spiri-
tual masyarakat. Hal ini 
sejalan dengan visi Pe-
merintah Daerah (Pemda) 
Provinsi Jabar yakni Jabar 
Juara Lahir dan Batin.

“Dalam proses AKB ini 
yang dipulihkan adalah 
rumah ibadah dulu, ka-
rena kerinduan spiritua-
litas menjadi utama, Jabar 
Juara Lahir Batin. Maka di 
tanggal 1 (Juni 2020) yang 
didahulukan adalah rumah-

rumah ibadah, ada masjid, 
gereja, kelenteng, dan lain-
lain,” ucapnya.

Selain itu, Emil menga-
takan, Pemda Provinsi 
Jabar merekomendasikan 
agar penerapan AKB di 
rumah ibadah dibatasi 
pada rumah ibadah di wi-
layah lingkungan peruma-
han atau kawasan kecil, 
sedangkan rumah ibadah 
besar yang umum tidak 
dibuka terlebih dahulu 
guna menghindari penye-
baran virus dari pengun-
jung luar.

“Kita rekomendasi masjid 
besar jangan dulu. Kita 
Tahap I adalah masjid-
masjid wilayah lingkungan, 
hanya untuk orang-orang 
yang tinggal di situ. Bukan 
untuk para musafir (orang 
yang bepergian) karena 
kita tidak tahu traveling 
history-nya (musafir),” 
tutur Emil.

Pemda Provinsi Jabar pun 
merekomendasikan warga 
lanjut usia (lansia) dan 

anak-anak untuk tetap be-
ribadah di rumah masing-
masing karena mereka 
adalah kelompok yang 
sangat rawan tertular virus 
SARS-CoV-2.

Sementara itu, Ketua MUI 
Provinsi Jabar Rachmat Sya-
fei menegaskan, keputusan 
Pemda Provinsi Jabar telah 
sejalan dengan fatwa MUI. 
Dalam fatwa MUI, disebutkan 
bahwa selama masa pan-
demi COVID-19 masyarakat 
diperbolehkan menjalankan 
salat secara berjamaah jika 
tinggal di wilayah terken-
dali dengan tetap menerap-
kan protokol kesehatan.

“Di dalam fatwa MUI itu 
ada (wilayah) terkendali 
dan (wilayah) tidak terken-
dali. Terkendali itu di wi-
layah-wilayah yang Zona 
Biru atau Hijau. Dalam 
fatwa MUI juga itu (di zona 
terkendali) boleh dan bisa 
dilaksanakan Salat Jumat 
berjamaah dengan meng-
acu protokol kesehatan,” 
kata Rachmat. (mg6/drx)

Aktivitas Rumah Ibadah Mulai Normal
ISTIMEWA

TERAPKAN PROTOKOL: Gubernur Ridwan Kamil saat meninjau Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan yang bisa kembali beraktivitas dengan aturan yang diterapkan.
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SETIAP tanggal 1 Juni, In-
donesia memperingati Hari 
Lahir Pancasila. Tak keting-
galan, SLB Negeri Garut Kota 
pun ikut memperingati Hari 
Lahir Pancasila ini. Selain 
membuat spanduk, sekolah 
kami juga melaksanakan upa-
cara bendera. Hal ini kami 
lakukan sebagai bentuk ke-
cintaan kami terhadap Pan-
casila, dimana Pancasila 
merupakan dasar negara 
Republik Indonesia yang patut 
dibanggakan, dihayati, dihar-
gai, dan menjadi pedoman 
hidup bangsa Indonesia.

Jadi, bangsa Indonesia dalam 
melaksanakan roda kehidu-
pannya harus berdasarkan 
Pancasila. Oleh sebab itu, 
Pancasila harus benar-benar 
kokoh dan dijaga keutuhan-
nya.

Namun, peringatan Hari 
Lahir Pancasila tahun ini ber-

beda, tidak ada upacara 
bendera. Karena tidak ada 
upacara bendera maka ber-
dasarkan Surat Edaran (SE) 
K e m e n d i k b u d  N o . 
46930/A.A.7/TU/2020 tentang 
Pedoman Peringatan Hari 
Lahirnya Pancasila, instansi 
pemerintah pusat maupun 
daerah pada 1 Juni 2020 pukul 
09.00 WIB wajib mendengar-
kan Pidato Kenegaraan Pre-
siden Republik Indonesia yang 
disiarkan secara langsung di 
kanal Youtube BPIP, laman 
Facebook, Instagram BPIP 
atau menonton TVRI dari 
kantor/ruang kerja/rumah 
masing-masing. Jadi, untuk 
1 Juni 2020 ini tidak ada satu 
instansi pun, termasuk SLB 
Negeri Garut Kota yang melaks-
anakan upacara peringatan 
Hari Lahir Pancasila. Karena 
tidak ada upacara bendera 
maka seluruh instansi wajib 

mengibarkan bendera Merah 
Putih sehari penuh mulai 
pukul 06 00-18.00 WIB.

Selanjutnya, berdasarkan 
SE Dinas Pendidikan Pro-
vinsi Jawa Barat No.443/5867/-
Set Disdik tertanggal 08 Mei 
2020 tentang Perpanjangan 
Waktu KBM di Rumah sampai 
tanggal 29 Mei 2020 dan se-
karang diperpanjang dengan 
SK Gubernur Jawa Barat No. 
443/Kep 287-Hukham/2020 
tentang Perpanjangan Pem-
batasan Sosial Berskala Besar 
untuk daerah Bodebek dari 
tanggal 30 Mei hingga 4 Juni 
2020 dan untuk kabupaten/
kota lainnya di luar wilayah 
Bodebek dari tanggal 30 Mei 
hingga 12 Juni 2020. Mudah-
mudahan, setelah itu virus 
corona berakhir sehingga 
peserta didik, guru, dan te-
naga kependidikan bisa ma-
suk sekolah seperti biasa.

Perlu kita ketahui, kenapa 
tanggal 1 Juni diperingati se-
bagai Hari Lahir Pancasila? 
Karena, pada 1 Juni 1945, Ir. 
Soekarno mengumumkan 
lahirnya Pancasila sebelum 
Indonesia merdeka. Bebera-
pa tokoh sejarah bangsa In-
donesia, seperti Ir. Soekarno, 
Mochamad Yamin, dan Dr. 
Soepomo telah menyusun 
dasar negara Indonesia, yai-
tu Pancasila. Panca=Lima. 
Sila= Prinsip. Jadi, dasar ne-
gara Indonesia itu terdiri 
dari lima prinsip, dimana 
m a s i n g - m a s i n g  s i l a 
mengandung makna yang 
sangat dalam.

Perumusan sila-sila Panca-
sila yang beberapa kali ter-

jadi perubahan hingga dite-
tapkannya sila-sila dalam 
Pancasila sebagai dasar ne-
gara, dengan urutan sebagai 
berikut:

Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan 

beradab 
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmah  kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan  per-
wakilan

Keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia

Sila-sila Pancasila ini bebe-
rapa kali mengalami peruba-
han karena para pejuang 
menginginkan isi Pancasila 
tidak mendiskriminasi ra-
kyat, tidak membeda-bedakan 
ras, agama ataupun suku. 
Walaupun berbeda-beda, 
kita tetap satu. Bhinneka Tung-
gal Ika dan Pancasila dijadikan 
dasar negara dengan Garuda 

Pancasila sebagai lambangnya.
Dulu, saat pejuang kita me-

rumuskan Pancasila, negara 
kita masih belum merdeka. 
Suasana masih mencekam 
karena negara kita masih di-
jajah Jepang. Setelah Kota 
Hiroshima dan Nagasaki dibom 
atom oleh sekutu pada 6 dan 
8 Agustus 1945, Jepang pun 
menyerah tanggal 14 Agustus 
1945. Hingga akhirnya Indo-
nesia memproklamasikan 
kemerdekaannya tanggal 17 
Agustus 1945.

Sekarang kita sudah mer-
deka. Sebagai bentuk terima 
kasih kita kepada para pahla-
wan yang telah berjuang 
mempertahankan negara 
dengan tangisan dan kering-
at hingga titik darah pengha-
bisan, sebagai penerus bang-
sa, setiap tahun kita perlu 
memperingati Hari Lahir 
Pancasila sebagai dasar ne-

gara yang mana sila-silanya 
dilambangkan pada burung 
Garuda yang begitu gagah 
sebagai pemersatu bangsa.

Pancasila perlu kita jaga 
dari siapapun yang ingin me-
rongrong dan mengkhianati 
Pancasila. Para pahlawan yang 
dulu merumuskan dasar ne-
gara Pancasila ini ingin agar 
negara Indonesia memiliki 
persatuan dan kesatuan. Men-
jadi negara yang kuat dan 
kokoh, tidak tergoyahkan oleh 
siapapun karena telah memi-
liki dasar yang kuat, yaitu 
Pancasila.

Mudah-mudahan, pada 
peringatan Hari Lahir Panca-
sila ini, virus corona benar-
benar lenyap. Kini, kita ting-
gal memaknai betapa penting 
dan berharganya Pancasila 
sebagai ideologi bangsa In-
donesia. Selamat Hari Lahir 
Pancasila! (*/dsdkjbr)

2020, Peringatan Hari Lahir Pancasila di SLB Negeri Berbeda
OPINI

Oleh:

ETI SUHAETI*

Kepala SLB Negeri Garut Kota

Pendidikan Tak Ikut 
PSBB Proporsional

BANDUNG - Pemerintah 
Kota Bandung menerapkan 
Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) secara propor-
sional. Kebijakan tersebut 
berimbas pada kelonggaran 
terhadap beberapa sekrtor. 
Seperti rumah ibadah, kafe, 
rumah makan atau restoran, 
perkantoran, maupun toko-
toko mandiri, diperbolehkan 
beroperasi kembali. Semen-
tara untuk sektor pendidikan 
belum ada kejelasan, sekolah 

maupun perguruan tinggi 
tetap libur alias belum menda-
patkan izin beroperasi. 

Sekretaris Dinas Pendidikan 
Kota Bandung Cucu Saputra 
mengatakan, pihaknya belum 
memikirkan mengenai sektor 
pendidikan selama penerapan 
PSBB secara proporsional 
tersebut.

“Kita tidak dulu memporsirkan 
pikiran apa yang harus kita per-
buat untuk menyesuaikan PSBB 
ini,” terang Cucu, kepada Jabar 
Ekspres, Senin (1/6).

Pada saat yang sama, dia 
menjelaskan, dunia pendidi-
kan saat ini sedang menja-

lani ujian sekolah sebagai 
syarat kenaikan kelas siswa. 
Ujian tersebut kata dia, dige-
lar secara daring.

“Jadi sekarang ini menurut 
kalender akademik sedang 
ujian sehingga sekolah-seko-
lah menghadapi masa libur 
panjang. Jadi kita tidak me-
mikirkan itu (PSBB) dulu 
untuk pendidikan,” tegasnya.

Meski begitu, Cucu mela-
njutkan, pihaknya tetap akan 
mengikuti arahan dari Kemen-
terian Pendidikan dan Kebu-
dayaan (Kemendikbud) 
mengenai dunia pendidikan. 
Misalnya penerapan jadwal 

tahun ajaran baru 2020/2021 
ditetapkan pada 13 Juli 2020 
mendatang. Jadwal tersebut 
kata dia, memasuki tahun 
ajaran baru walapun tidak 
masuk ke sekolah.

“Saya tegaskan itu untuk 
tahun ajaran baru bukan 
mesti harus datang ke sekolah, 
langkah selanjutnya tergantung 
pada kebijakan pusat terhadap 
pandemi ini dan bila ada ke-
bijakan apakah kita gunakan 
skenario new normal atau 
PSBB,” bebernya.

Selain itu, tambahnya, Dis-
dik sedang melaksanakan 
pendataan peserta didik un-

tuk jenjang PAUD/TK, yang 
akan melanjutkan ke jenjang 
SD, serta mendata perserta 
didik jenjang SD yang akan 
melanjutkan ke jentang SMP. 
Pendataan tersebut saat ma-
sih berjalan normal belum 
ada kendala baik dari sistem 
dan support IT yakni kekuatan 
server.

“Kita sedang sibuk penda-
taan siswa atau peserta didik 
yang ikut PPDB, kita sekarang 
lagi masanpendataan ini 
juga pendataannya kunci 
komunikasi wali kelas sama 
orangtua harus lancar,” tutup-
nya. (mg2/tur)

BANDUNG-Anggota DPRD 
Provinsi Jawa Barat, Dadan 
Hidayatulloh meminta pe-
merintah Provinsi Jawa Barat 
menyiapkan konsep yang 
matang terkait Adaptasi Ke-
hidupan Baru (ABK) di se-
jumlah bidang, khususnya di 
bidang pendidikan. Pemprov 
Jabar harus memperhatikan 
bidang pendidikan.

“Soal protokoler kesehatan 
harus diperhatikan khususnya 
bidang pendidikan, meng-
ingat di dalam bidang itu 
melibatkan ribuan siswa se-
kolah mapun pondok pesan-
tren,” ujar Dadan dalam rilis 
yang diterima galamedianews, 
Senin (1/6) dilansir dari 
mp.galamedianews.com. 
Dadan menuturkan, para orang 
tua murid mengaku khawatir 
jika sekolah tetap dilaksana-
kan di tengah situasi Pan-
demi Covid-19 masih belum 
stabil.

“Apalagi dalam waktu dekat 
ada penerimaan siswa baru 
dan bulan Juli mendatang 
proses belajar mengajar di 
sekolah akan diselenggarakan 
kembali,” paparnya.

Oleh karenanya, semua ke-
giatan tersebut harus benar-
benar memperhatikan pro-
tokol kesehatannya. Dalam 

hal ini, Dinas Pendidikan 
wajib mengedukasi AKB di 
bidang pendidikan. Sekolah 
juga wajib mneyediakan hand 
sanitizer, tempat air dan sabun 
cuci tangan di kawasan seko-
lah. Para siswa wajib meng-
gunakan masker serta mengik-
uti anjuran jaga jarak.

“Jumlah sekolah di Jabar ini 
ribuan. Melihat jumlah sekolah 
dan siswa sebanyak itu, sangat 
riskan adanya penularan virus 
corona sehingga sekolah harus 
memperhatikan soal protokol 
kesehatan. Jangan sampai di-
buka sekolah malah menim-
bulkan cluster baru penyebaran 
Covid-19” imbuhnya.

Tak hanya sekolah, Dadan 
juga meminta Pemprov Jabar 
memperhatikan ribuan pon-
dok pesantren.

“Kemudian yang perlu dip-
erhatikan di kawasan pondok 
pesantren adalah soal kebera-
daan mandi, cuci, kakus (MCK). 
Di beberapa tempat, MCK tidak 
sebanding dengan jumlah san-
tri yang tinggal di pondok pe-
santren. Untuk itu, pemerintah 
setempat juga perlu memper-
hatikannya sehingga upaya 
pencegahan penularan penya-
kit di kawasan ponpes bisa 
sekecil mungkin diminimalisir,” 
tuturnya. (bbs/tur)

Sekolah Tetap Libur
ISTIMEWA

TERTUTUP RAPAT: Gedung SMA Negeri 1 Kota Bandung tampak tertutup rapat selama pandemi Covid-19, KBM pun dilakukan secara daring meski sudah diberlakukan PSBB proporsional.

BANDUNG -Sebanyak 35 
ribu anak lulusan PAUD akan 
melanjutkan pendidikan ke 
jenjang Sekolah Dasar (SD) 
baik Negeri dan Swasta pada 
2020 tahun ini.Ketua Him-
paudi Kota Bandung, Atikah 
Susilawati S Pd mengatakan, 
saat memasuki Penerimaan 
Peserta Didik Baru tingkat 
Kota Bandung, masih banyak 
orangtua mendaftarkan 
anaknya secara mandiri, hal 
itu berdasarkan pengalaman 
dan ditemukan di lapangan.

“Ada juga pihak orangtua 
mendaftarkan anak nya ke 
sekolah secara mandiri ke-
tika ditemukan di lapangan,” 
ujar Atikah, kepada Jabar 
Ekspres, Senin (1/6).

Hal tersebut terjadi karena 
masih banyak sekolah yang 
notabennya sekolah swasta 
mensosialisasikan peneri-
maan peserta didik baru un-
tuk dimasukkan ke sekolah 
tersebut.

“Ada juga beberapa sekolah 
khawatir kekurangan siswa, 
jadi pihak sekolah datang ke 
rumah (door to door) mem-
bagikan formulir dan link 

pendafataran, tetapi hal itu 
normal saja karena bagian 
dari upaya sekolahnya tetap 
mobile,”ungkapnya.

Ia menjelaskan, setiap tahun 
tidak semua anak - anak PAUD 
segera diterima oleh sekokah 
dalam hal Sekolah Dasar, hal itu 
usia anak dini masih variatif.

“Pertanyaannya berapa ba-
nyak yang masuk SD ?, seja-
tinya tidak semua anak PAUD 
masuk SD, karena usianya 
mulai 0 sampai 6 tahun,” te-
rangnya.

Dari usia dini itu dari 0 hing-
ga 6 tahun itu rata - rata belum 
diperbolehkan untuk masuk 
jenjang SD. Ia mencontohkan, 
di Sekolah PAUD Cempaka V 
dimana sekolah tempat dirinya 
mengajar terdapat 53 anak, 
dari jumlah tersebut hanya 
sekitar 20 anak yang akan me-
lanjutkan SD berdasarkan usia 
sudah wajib sekolah.

“20 anak itu memang usia-
nya sudah wajib SD, dalam 
setahun itu di kota bandung 
kisaran 30 hingga 50 persen 
yang akan melanjutkan jenjang 
SD dari total 35 ribu anak 
PAUD,”jelasnya.

Atikah menuturkan, dari 35 
ribu anak - anak tersebut yang 
tersebar di 30 Kecamatan. 
Sebagaimana disampaikannya 
di atas hanya 30 atau 50 per-
sen melanjutkan pendidikan 

jenjang SD, bisa dihitung atau 
diasumsikan kisaran 9 ribu 
akan melanjutkan jenjang SD.

Jumlah ini bisa saja berku-
rang, Ia menilai hal itu tidak 
lepas dari arahan orangtua 

yang lebih memilih meny-
ekolahkan anaknya ke kota 
atau daerah lain dimana 
biaya pendidikannya lebih 
murah ketimbang di Kota 
Bandung. (mg2/tur)

BANDUNG-Pandemi Co-
vid-19 membuat tempat-
tempat ibadah dan lembaga 
pendidikan ditutup. Meski 
demikian masih ada pondok 
pesantren (ponpes) yang san-
trinya tetap mengaji seperti 
biasa, yakni Pondok Pesantren 
Integrasi Quran (PPIQ), 368, 
Bandung, Jawa Barat.

“Sejak wabah Covid-19 me-
landa sebenarnya tidak semua 
pesantren tutup,” kata Peng-
asuh PPIQ KH Iskandar Mir-
za saat dihubungi, Ahad (31/5) 
dilansir dari Ayobandung.com.

Menurutnya, memang ada 
banyak pesantren yang akhir-
nya harus memulangkan 
santrinya lebih awal, walau 
sesungguhnya saat itu ba-
nyak pesantren yang telah 
sampai waktu libur akhir ta-
hun. Dipulangkanya santri ke 
rumah masing-masing ka-
rena amaran (arahan) pe-
merintah.

“Dan juga ditopang dengan 
gencarnya issue beberapa 
pesantren telah tertular dan 
diisolasi, dan tak pelak dari 
tingkat kekhawatiran orang 
tua wali santri itu sendiri,” 
ujarnya.

Ia memastikan, meski masih 
banyak pesantren yang me-
mulangkan santrinya, namun 
masih banyak juga pesantren 
yang masih bertahan untuk 
tidak memulangkan santrinya, 
dengan alasan green zone. 
Karena sejatinya kata KH 
Mirza pesantren tempat yang 
paling aman dengan wabah.

“Tentu pesantren dengan 
catatan seluruh civitas pesan-
tren taat aturan dengan stan-
darisasi pencegahan covid;” 
katanya.

KH Iskandar Master Trainer 
di Lembaga Pendidikan dan 
Pelatihan Motivasi Spiritual 
Qurani (MSQ) ini menutur-
kan, beberapa pesantren yang 
memulangkan santrinya tetap 
melakukan pembelajaran via 
daring. Mereka tetap konsis-

ten mengawal keberlangs-
ungan santri didiknya.

Saat ini pemerintah mela-
lui Kemenag sedang mela-
kukan persiapan pengem-
balian santri ke pondoknya 
masing-masing dengan 
mengikuti mekanisme pen-
cehagan covid. Seperti mela-
kukan pemeriksaan keseha-
tan, sanitaizer, disinfektan, 
dan melakukan isolasi ter-
hadap santri yang baru da-
tang.

“Sesungguhnya secara umum 
pesantren tak begitu khawa-
tir dengan wabah ini, apalagi 
jika disiplin hidup bersih di 
pesantren dijalankan secara 
ketat,” katanya.

Dosen Pasca Sarjana UNINUS 
Bandung ini meyakinkan, 
pesantren adalah tempat yang 
aman dari wabah, selama 
dapat mencegah orang luar 
masuk dan menjaga standart 
kebersihan lingkungan, di-
tambah lagi secara khusus 
pesantren memiliki model 
ketabahan immunitas spiri-
tual yang canggih berupa 
qiroah Alquran dan doa yang 
tiada terputus.

Katanya, civitas pesantren 
meyakini sebuah ayat petikan 
dari kalam Allah surah Asy 
Syu’ara 80. “Apabila aku sakit, 
maka Dia lah (Allah SWT) yang 
Maha menyembuhkan.” Pung-
kasnya. (bbs/tur)

Perencanaan Aktivasi 
Pendidikan Harus Matang

Pandemi, Santri 
Tetap Mengaji

Dan juga ditopang 
dengan gencarnya 

issue beberapa 
pesantren telah 

tertular dan diisolasi, 
dan tak pelak dari 

tingkat kekhawatiran 
orang tua wali santri 

itu sendiri.”

Iskandar Mirza 
Pengasuh PPIQ KH

ISTIMEWA

BIMBING: Seorang guru PAUD sedang membina anak asuhnya untuk mengikui pawai budaya sebelum pandemi Covid-19.

35 Ribu Anak PAUD 
Siap Lanjutkan SD
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NPCI Jabar Siap Gelar 
Kembali Pemusatan Latihan 
Pasca Pandemi Covid-19

BANDUNG – Untuk memak-
simalkan pembinaan kepada 
atlet, National Paralympic 
Committee of Indonesia 
(NPCI) Jawa Barat berhasil 
menggaet Corporate Social 
Responsibility (CSR) dari pe-
rusahaan Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN). 

Ketua Umum NPCI Jabar 
Supriatna Gumilar mengata-
kan untuk pertama kalinya, 
pihaknya mendapat dukungan 
dari salah satu bank di bawah 

naungan BUMN. ”Alhamdu-
lillah, tahun 2020 ini kami 
mendapat bantuan satu unit 
ambulance dari salah satu 
perusahaan. Bantuan ini, 
bertujuan untuk mendorong 
NPCI Jabar dalam kegiatan 
pembinaan atlet disabilitas. 
Terlebih ambulance memang 
sangat kita perlukan dalam 
kegiatan pembinaan, karena 
atlet ada resiko cedera saat 
berlatih,” kata Supriatna mel-
alui rilis yang diterima Jabar 
Ekspres, Senin (1/6).

Menurut Supriatna, ambu-
lans tersebut juga sangat 
berguna dalam pemusatan 
latihan daerah (Pelatda) NPCI 

Jabar menuju Peparnas XVI 
Papua. Meskipun sistem sen-
tralisasi terpaksa dibubarkan 
sementara akibat pandemi 
Covid-19, pelatda tersebut 
memang hanya tinggal 
menunggu waktu untuk se-
gera kembali dimulai. Sebab, 
pemerintah pusat melalui 
Kemenpora sudah resmi men-
gundur jadwal PON-Peparnas 
Papua hingga Oktober 2021. 
”Kami tinggal menuggu tang-
gal pastinya dan menunggu 
keputusan pemerintah kapan 
bisa memulai kembali kegia-
tan seperti biasa seusai pan-
demi berakhir,” jelasnya.

Supriatna menjelaskan, 

kemungkinan, sentralisasi 
pelatda NPCI Jabar menuju 
Peparnas XVI Papua bisa kem-
bali dimulai pada awal 2021. 
Oleh karena itu para atlet pun 
diimbau untuk tetap men-
jaga kebugaran sampai tiba 
waktunya kembali masuk 
sentralisasi.

Dia menegaskan, sejak sen-
tralisasi dibubarkan, para 
atlet dikembalikan ke rumah 
masing-masing. Namun di 
sana mereka diimbau untuk 
tetap berlatih dengan porsi 
terbatas untuk sekedar men-
jaga kebugaran.

Meskipun demikian, NPCI 
Jabar tetap memberikan in-

sentif berupa honor seperti 
saat mereka bergabung dalam 
sentralisasi. ”Mereka tetap 
menjaga kebugaran di rumah, 
namun insentif tetap kami 
berikan untuk membantu 
mereka di tengah pandemi,” 
tuturnya.

Terkait CSR sendiri, Su-
priatna menegaskan bahwa 
bantuan kali ini merupakan 
yang pertama kali. Namun ia 
berharap ke depan akan se-
makin banyak perusahaan 
BUMN maupun swasta yang 
bisa mendukung NPCI Jabar 
dalam pembinaan olahraga 
disabilitas.

Tidak hanya dalam bentuk 

CSR, bantuan berupa spon-
sorship juga akan sangat 
berarti mengingat masih be-
lum banyak orang yang tahu 
dan paham tentang olahraga 
prestasi untuk kalangan disa-
bilitas. Belum lagi masih ada 
orang tua yang masih malu 
dan menyembunyikan anak 
penyandang disabilitas, me-
skipun berpotensi meraih 
prestasi dalam bidang olah-
raga.

Dalam kondisi seperti itu, 
kata Supriatna, NPCI Jabar 
sendiri tak hanya fokus dalam 
pembinaan rutin. Namun 
berbagai program sosialisasi 
juga terus dilakukan untuk 

terus mengenalkan olahraga 
prestasi bagi disabilitas.

Dengan dukungan perusa-
haan BUMN dan swasta, diha-
rapkan semakin banyak ma-
syarakat yang membuka mata 
terhadap eksistensi NPCI dan 
pembinaan olahraga disabili-
tas yang outputnya tak ber-
beda dengan olahraga umum, 
yaitu prestasi yang mengha-
rumkan nama daerah serta 
bangsa. ”Kami akan dorong 
bidang humas kami untuk 
menggelar kegiatan yang bisa 
menggaet pihak swasta dan 
BUMN demi kemajuan olah-
raga prestasi kaum difabel,” 
pungkasnya. (npci/rus)

ISTIMEWA

FOTO BERSAMA: Ketua NPCI (National Paralympic Committee of Indonesia) Jabar Supriatna Gumelar (tiga kanan) beserta beberapa Jajaran pengurus, saat menerima bantuan satu unit ambulans dari salah satu perusahaan BUMN.

Optimalkan Pembinaan Atlet

JAKARTA – Daftar tahunan 
Forbes yang dirilis pada Jumat 
(29/5) menyebutkan, bahwa 
pemain Tenis dunia, Roger 
Federer menjadi olahragawan 
dengan bayaran tertinggi di 
dunia sepanjang tahun 2020, 
selama pandemi virus korona 
(Covid-19). Catatan tersebut 
sekaligus mendepak salah 
satu bintang Sepak Bola, Lio-
nel Messi dari posisi teratas.

Petenis Swiss pemegang 
rekor 20 gelar juara Grand 
Slam itu, memperoleh 106,3 
juta dolar AS dalam 12 bulan 
terakhir, termasuk di antara-
nya 100 juta dolar AS dari 
endorsement, untuk naik 
empat peringkat sekaligus 
menjadi petenis pertama yang 
berhasil menduduki daftar 
teratas.

Selanjutnya, pemain sepak 
bola Cristiano Ronaldo (105 
juta dolar AS), Messi (104 
juta dolar AS), dan Neymar 
(95,5 juta dolar AS) serta pe-
main bola basket Amerika 
LeBron James (88,2 juta dolar 
AS) melengkapi posisi lima 
besar. ”Pandemi virus korona 
memicu pemotongan gaji 
bagi bintang sepak bola Mes-
si dan Ronaldo, membuka 
jalan bagi pemain tenis naik 
peringkat sebagai atlet dengan 
bayaran tertinggi di dunia 
untuk pertama kalinya,” kata 
Kurt Badenhausen, editor 
senior di Forbes.

”Roger Federer merupakan 
sosok yang sempurna bagi 
perusahaan, menghasilkan 
portofolio dukungan yang tak 
tertandingi dari merek-merek 
blue-chip senilai 100 juta do-
lar AS per tahun untuk pete-

nis hebat,” jelasnya.
Sementara itu, 

Petenis Jepang 
Na o m i 
O s a k a 
( 3 7 , 4 
j u t a 
d o l a r 
A S ) 
yang be-
rada di 
peringkat 
ke-29 da-
lam daftar, 
m e l a m p a u i 
sesama pemain tenis 
Serena Williams (36 
juta dolar AS), men-
jadi atlet wanita 
berpenghasilan 
tertinggi di dunia. 
Hanya Osaka dan 
Williams saja atlet 
wanita yang masuk 
daftar Forbes itu.

Pemain-pemain 
basket mendomi-
nasi daftar nama 
dengan 35 pemain 
di antara 100 atlet 
termahal dunia. Se-
lanjutnya sepak bola 
Amerika menyusul 
dengan 31 atlet, me-
skipun tidak ada yang 
penghasilannya lebih 
tinggi dari juara Super Bowl 
enam kali, Tom Brady (45 
juta dolar AS) yang berada 
di peringkat ke-25.

Sepak bola menjadi olah-
raga paling terwakili berikut-
nya dengan 14 pemain, diik-
uti oleh tenis (enam), tinju 
dan MMA (lima), golf (empat), 
balap motor (tiga), serta bis-
bol dan kriket dengan masing-
masing satu. (der/fin/rus)

Petenis Dunia 
Singkirkan Messi 
dan Ronaldo

JAKARTA – FIM, IRTA, dan 
Dorna Sports memutuskan, 
ajang MotoGP Inggris dan 
Australia musim baru ini 
resmi dibatalkan. Pembatalan 
lantaran pandemi virus kor-
ona masih jadi masalah besar 
di banyak negara di dunia.

MotoGP Inggris sejatinya 
dilangsungkan pada 28 sam-
pai 30 Agustus di Sirkuit Sil-
verstone. Sementara MotoGP 
Australia bakal digelar di 
Sirkuit Phillip Island pada 23-
35 Oktober.

CEO Dorna Sports, Car-
melo Ezpeleta mengungkap-
kan, bahwa masalah yang 
dialami MotoGP di tengah 
pandemi virus Corona bukan 
sekadar isu kesehatan dan 
kekhawatiran penularan. Me-

lainkan juga, soal bagaimana 
mengangkut ratusan ton bera-
gam kebutuhan tim dari satu 
negara ke negara lain.

”Kami sedih mengumumkan 
pembatalan event ikonik ini 
setelah gagal menemukan 
solusi terhadap masalah lo-
gistik dan operasional akibat 
pandemi dan perubahan 
jadwal balapan,” kata Ezpe-
lata. dikutip dari situs MotoGP.

Stuart Pringle selaku Direk-
tur Manajemen Sirkuit Silver-
stone menjelaskan, sejatinya 
pihak Silverstone sudah mela-
kukan persiapan berbulan-
bulan untuk penyelenggara-
an event. ”Tapi, aturan ketat 
perjalanan dan perubahan 
kalander MotoGP 2020 telah 
memaksa pembatalan itu 

terjadi,” kata Pringle seperti 
dilansir Crash.

Menurut Pringle, kesehatan 
dan keselamatan para staf 
tidak bisa dipertaruhkan ha-
nya untuk penyelenggaraan 
GP Inggris. Dia yakin, pem-
batalan ini merupakan tepat 
dan paling aman untuk semua 
pihak yang terkait, termasuk 
suporter.

”Kewajiban utama kami 
adalah menjaga kesehatan 
dan keselamatan semua yang 
terlibat persiapan event ini. 
Pandemi virus corona benar-
benar tantangan besar bagi 
Inggris dan Silverston,” ujar 
Pringle.

Penyesalan serupa dilon-
tarkan penyelenggara balapan 
MotoGP Australia. ”MotoGP 

Australia membawa Phillip 
Island ke panggung global dan 
kami akan kembali dengan 
lebih baik di 2021,” ujar Pre-
siden Australian Grand Prix 
Corporation, Paul Little.

Dengan ada kabar ini, arti-
nya sudah ada enam seri Mo-
toGP 2020 yang gagal dimain-
kan karena pandemi covid-19. 
Sebelumnya, hal serupa juga 
menimpa GP Qatar, GP Be-
landa, GP Jerman, GP Finlan-
dia dan GP Australia. (Crash)

Sampai sejauh ini, kejelasan 
digelar atau tidaknya musim 
balap MotoGP 2020 masih 
tanda tanya besar. Sempat 
muncul usulan agar race di-
langsungkan hanya beberapa 
seri saja di beberapa negara 
Eropa terpilih. (der/fin/rus)

SOREANG – Wakil Bupati 
yang juga Ketua Umum Askab 
PSSI Kabupaten Bandung Gun 
Gun Gunawan kembali meng-
ingatkan masyarakat khusus-
nya semua insan sepak bola 
untuk menerapkan pola hidup 
bersih dan sehat (PHBS) dan 
tidak mengabaikan protokol 
kesehatan untuk mencegah 
penyebaran Covid-19.

Gun Gun menjelaskan kon-
disi terbaru terkait wabah 
covid-19, hal itu disampaikan 
saat menggelar rapat virtual, 
bersama dengan pengurus 

dan pemilik klub Sepak Bola 
dibawah naungan Askab 
PSSI Kabupaten Bandung, 
Senin (1/6). ”Saat ini di Ka-
bupaten Bandung tercatat 74 
orang positif, 28 sembuh, 
meninggal 5 orang, sisanya 
dalam masa perawatan , baik 
isolasi mandiri maupun di 
tempat isolasi yang disediakan, 
baik di Rumah Sakit maupun 
di Balai Latihan Kerja,” kata 
Gun Gun saat ditemui usai 
rapat virtual di Soreang.

Gun Gun mengatakan, sam-
bil menunggu para ahli yang 

sedang berusaha keras me-
nemukan vaksin Corona, 
pola hidup sehat untuk men-
jaga daya tahan tubuh harus 
tetap dilakukan. ”Imunitas 
tubuh kita harus kuat. Tentu-
nya dengan menjaga pola 
hidup yang sehat, selalu pakai 
masker, jaga jarak dan biasa-
kan hidup dengan protokol 
kesehatan yang ditetapkan 
pemerintah,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini pi-
haknya sedang fokus terhadap 
bantuan kepada masyarakat, 
agar jaminan sosial yang di-

kucurkan tepat sasaran dan 
menyentuh masyarakat ter-
dampak Covid-19.

”Apabila bantuan yang di-
berikan hanya stimulan dan 
jauh dari cukup. Bantuan yang 
diberikan juga bukan bersifat 
harian, namun bagaimana 
bantuan itu bisa cukup untuk 
memenuhi kebutuhan selama 
satu bulan,” tuturnya.

Oleh Karena itu, Dirinya 
mengajak semua lapisan ma-
syarakat   mematuhi arahan 
pemerintah dan menjaga 
pola hidup sehat. ”Kabupaten 

Bandung melanjutkan PSBB 
secara parsial. Setelah itu 
kita berharap COVID 19 me-
landai dan kita bersiap masuk 
dan beradaptasi dengan 
tatanan kebiasaan baru atau 
New Normal,” kata Gun Gun.

Lebih lanjut Gun Gun men-
gatakan, dengan mewabahnya 
Covid-19 di Kabupaten 
Bandung. Pihaknya menya-
takan tidak ingin kecolongan 
dan tidak ingin anak-anak 
didik di dunia sepakbola, baik 
di SSB maupun sekolah ter-
papar virus korona.

”Sebagai ketua Umum Askab 
PSSI Kabupaten Bandung, 
kami akan mengatur latihan 
terhadap anak-anak, agar sesi-
sesi ringan tetap bisa dilakukan, 
apakah pelatihan lewat online 
atau kalaupun ke lapang itu 
terbagi, tidak berkerumum, ya 
itu untuk bisa dilakukan tetapi 
dengan pengawasan yang ke-
tat,” tegasnya.

Pada pertemuan virtual yang 
diadakan hangat dan penuh 
keakraban tersebut, semua 
pengurus dan pemilik klub 
menyetujui jika menjaga kese-

hatan dan imunitas anak di-
diknya menjadi prioritas ut-
ama. Dengan demikian, ia 
mengajak semua insan sepak 
bola untuk mengikuti arahan 
pemerintah dan mengatur 
pola hidup sehat. ”dengan 
usaha dan doa bersama, In-
syaAllah covid-19 ini segera 
berakhir, dan kita kembali 
hidup normal. Paska penera-
pan PSBB, kita berharap kem-
bali normal dan kita bersiap-
siap dan siap dengan tatanan 
kebiasaan baru atau Normal 
Baru,” pungkasnya. (yul/rus)

Gun Gun Imbau Insan Sepak Bola Terapkan PHBS
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GAGAL DIGELAR: Para Raider MotoGP siap membuktikan kekuatan dalam mengendarai motornya. Namun, balapan di sirkuit 
Inggris dan Australia batal digelar. DORNA rilis jadwal balapan MotoGP 2020 yang sempat berubah imbas dari virus korona.

Sirkuit Inggris dan Australia Batal Gelar Balapan
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Diincar Muangthong United, Pernah Nya-
takan Setia Bersama Maung Bandung

BANDUNG-Winger Persib Bandung, Febri Hariyadi per-
nah menyatakan akan bertahan di klubnya saat ini demi 
berkontribusi lebih. Febri Hariyadi dikabarkan menjadi 
target salah satu klub Thailand, Muangthong United.

Walau demikian, pemain yang identik dengan 
nomor punggung 13 ini pernah menyata-

kan bahwa dirinya masih ingin ber-
kontribusi lebih membela Persib 

Bandung.
Febri Hariyadi  merupakan 
jebolan asli diklat  Persib 

Bandung. Sepanjang kari-
ernya, Febri belum pernah 

berpindah dari Persib 
Bandung. Menjalani 

debut pada ajang 
Liga 1 2017, Febri 
Hariyadi ber-
kembang men-

jadi andalan 
P e r s i b 
B a n d u n g 
meski selalu 
berganti pe-

latih setiap 
musimnya.

Menurut catatan 
Transfermarkt, Fe-

bri sudah mengol-
eksi 75 penampilan 

bersama tim utama Persib 
dengan kontribusi 14 gol dan 

14 assist. Penampilan apik Febri 
juga membuat namanya jadi lang-

ganan pemanggilan timnas Indonesia.
Winger yang akrab disapa “Bow” itu 

menandai debutnya di timnas pada 21 
Maret 2017, dan hingga kini mengoleksi 19 

caps. “Kenangan pastinya, saya masih meng-
ingatnya, itu hanya kenangan saja,” kata 
Febri menanggapi dirinya yang mencetak 
2 gol saat Persib menang 4-1 atas Perse-
baya 2019 lalu, dilansir dari bolasport.
com, yang mengutip dari laman resmi 
klub, 21 Mei 2020 lalu.

Untuk kedepannya, Febri hanya ingin berfokus untuk 
tetap berlatih dan belajar terus menerus. Pemain yang 
berusia 24 tahun selalu berkeinginan untuk memberikan 
yang terbaik bagi Persib Bandung.

“Sebab saya masih harus belajar banyak untuk bisa ber-
kontribusi lebih buat tim, semoga ke depan bisa lebih baik,” 
tambah Febri.

Rumor Muangthong United meminati Febri pertama 
kali dikabarkan oleh jurnalis ESPN yang berbasis di Bang-
kok, Paul Murphy melalui akun twitternya.

“Winger internasional Persib, Febri Hariyadi dikaitkan dengan 
kepindahan ke Muangthong United,” tulisnya di twitter.

Tak cuma jurnalis ESPN, media Thailand THSport juga 
melaporkan rumor serupa. Dalam artikel yang dimuat 
pada Minggu (31/5/1010), THSport menyebut alasan Mu-
angthong merekrut Febri adalah ingin mencari peng-
ganti dua pemain yang hengkang, Sarach Yooyen dan 
Adisorn Phromrak.

Keduanya baru saja berpindah klub masing-masing ke 
Bangkok Glass Pathum United (BGPU) dan Port FC. Ke-
datangan Febri diklaim mampu membantu Muangthong 
United mencapai target mereka, yakni finis di posisi 5 
besar musim ini.

“Baru-baru ini, ada rumor bahwa Muangthong United 
meminati Febri Hariyadi, pemain timnas Indonesia seka-
ligus Persib Bandung,” tulis THSport.

“Febri akan mengisi slot pemain asing dari ASEAN. Saat ini 
negosiasi telah berjalan. Muangthong hanya memiliki satu pemain 
ASEAN saat ini, yakni Dung Lam (Vietnam),” tambahnya.

Muangthong United bukan kali pertama ini saja memi-
nati pemain berlabel timnas Indonesia. Tahun lalu, klub 
berjuluk The Kirins itu meminati bek PSM Makassar, As-
nawi Mangkualam.

Muangthong dikabarkan tertarik dengan performa As-
nawi saat membawa timnas U-22 Indonesia meraih juara 
Piala AFF U-22 2019.

Namun rumor tersebut segera berlalu begitu saja saat 
Asnawi memutuskan bertahan di PSM Makassar.

Sementara itu, manajemen PT PBB Teddy Tjahjono me-
mastikan, bahwa kabar kepindahan pemainnya tersebut 
tidak benar. 

“Rumor tersebut tidak benar,” tutur Teddy saat dihubungi 
awak media, Senin (1/6) dilansir dari republikbobotooh.com.

Pria berkacamata itu juga menegaskan Persib tak mene-
rima surat apapun soal kepindahan Febri ke Muangthong 
United FC. Bahkan tak ada informasi terkait kepindahan 
pemain Persib.

“Kami tidak menerima surat atau informasi apapun 
mengenai hal ini” tuntasnya. (bbs/tur)

Febri Tinggalkan Persib?
INCAR:
Pemain andalan Persib Bandung 
Febri Hariyadi menjadi incaran 
klub Thailand, Muangthong United.
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BANDUNG-Hingga saat 
ini masih belum ada ke-
jelasan tentang kelanjutan 
kompetisi musim 2020. 
Meski begitu, seluruh klub 
peserta Liga 1 sudah mem-
berikan suaranya ihwal 
masa depan kompetisi di 
tanah air. 

Dari 18 klub, suara ter-
belah menjadi tiga. Ada 
12 klub yang ingin Liga 
1 2020 dihentikan, 
mereka adalah 
Madura United, 
Persebaya Su-
rabaya, PSIS 
S e m a r a n g , 
PSM Makas-
sar, Barito Pu-
tera, Persita Tange-
rang, Persela Lamongan, 
Arema FC, Bhayangkara 
FC, Persija Jakarta, Persik 
Kediri, dan PSS Sleman.

Sedangkan sisanya yaitu 
Persib Bandung, Persi-
kabo, Bali United, Persi-
raja Banda Aceh, dan Bor-
neo FC, ingin kompetisi 
dilanjutkan. 

Satu klub yakni Persi-
pura Jayapura absen 
dengan pertimbangan 
menunggu keputusan pe-
merintah pusat yang di-
anggap paling tahu tentang 
kondisi saat ini. 

Selain suara dari masing-
masing klub tentang ke-
lanjutan kompetisi, bebe-
rapa klub Liga 1 yakni PSM 

Makassar, Persita Tange-
rang, dan Persik Kediri 
menginginkan adanya 
perubahan format men-
jadi home turnamen. 

Menanggapi hal tersebut 
pelatih Persib Bandung, 
Robert Alberts menegaskan, 
dilanjutkannya kompetisi 
adalah jawaban yang tepat. 

“Turnamen adalah hal 
berbeda. Turna-

men terlalu ba-
nyak pertan-

dingan da-
lam skema 
yang ter-
lalu sing-
kat.  Se-

m e n t a r a 
dengan bermain 

di liga (kompetisi), 
pemain punya match 

fitness. Banyak pemain di 
negara lain yang sudah 
melanjutkan liga, juga 
memiliki match fitness,” 
kata Robert, dilansir dari 
republikbobotoh.com yang 
mengutip dari laman res-
mi klub, Ahad (31/5). 

Namun pelatih asal Be-
landa itu mengatakan, 
kembali bergulir kom-
petisi harus dibarengi 
protokoler kesehatan co-
vid-19. 

“Kalau bergulir, kom-
petisi tinggal melanjutkan 
jadwal. Ini akan sangat 
bagus untuk pemain,” 
ucapnya. (bbs/tur)

Rober Alberts 
Pilih Lanjutkan 
Kompetisi 2020
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BERLANJUT: Pelatih Robert Rene Alberts lebih memilih 
kompetisi Shopee Liga 1 dilanjutkan dibandingkan turnamen.

BANDUNG-Pencoretan tiga 
asing Persib di pertengahan 
musim 2019, yaitu Rene Mi-
helic, Artur Gevorkyan, dan 
Bojan Malisic, diyakini meru-
pakan terobosan berani sang 
juru strategi Robert Alberts.

Jeli, tanpa seleksi Robert 
daratkan pemain pengganti 
dimana beberapa namanya 
terdengar asing di telinga se-
pakbola Bandung. Dilansir 
dari simamaung.com, Omid 
Nazari salah satunya, dike-
nalkan sebagai pemain ber-
paspor ganda Filipina dan Iran 
(adalah negara dimana orang 
tuanya berasal).

Filipina jadi negara yang 
dikenal sepakbolanya sering 
mengimpor pemain luar atau 
memiliki keturunan darah 
untuk dinaturalisasi. Seperti 
contohnya Younghusband 
bersaudara, atau Manuel Ott. 
Pra sangka itu sempat men-
ghinggapi beberapa awak 
media kepada Nazari. Namun 
rupanya secara historis kiprah 
pemain yang memilih nomor 
punggung 91 di Persib itu tak 
pernah menghuni Timnas 
Filipina.

Malahan ia pernah bermain 
di Timnas Iran berlaga dalam 
Kualifikasi Piala Dunia 2012, 
juga beberapa laga persaha-
batan international. Filipina 
adalah negeri sang ibu, maka 
itu nama Omid disematkan 
nama marga Lazarte. Filipina 
jadi negara yang sering di-
diami Nazari bersama adiknya 

Amin Nazari saat ini. Sebe-
lumnya ia singgah besar dan 
berkembang di Swedia.

Di lingkup sepakbola Asia 
Tenggara –sebelum ke Persib– 
ia pernah berlabuh di Global 
Cebu, Ceres Negros, dan 
Melaka United. Dengan pen-
galamannya bermain di level 
tim nasional, bermain di Er-
opa, dan tahu sepakbola Asia 
Tenggara (di Piala AFC) ada-
lah keuntungan untuk Persib 
bisa memiliki pemain level 
Asia dengan pengalaman 
Eropa.

Perawakannya mumpuni 
buatnya ahli soal perebutan 
bola, menjegal lawan, men-
ghentikan sejak dini serangan 
lawan. Ia pula ahli dalam 
melindungi bola untuk ke-
mudian mengalirkan serang-
an selanjutnya. Belum lagi 
kekuatan tendangan melam-
bung menukiknya, bak ten-
dangan elang di film Tsubasa 
Ozora.

Sepakat atau tidak, Omid 
Nazari jadi satu pemain yang 
memberi dampak perubahan 
secara sistem permainan. 
Perannya selama 90 menit 
pertandingan hampir tidak 
terlihat tapi tak tergantikan. 
Dirinya memberikan ke-
seimbangan tim saat meny-
erang dan bertahan.

Pergerakan tanpa bolanya 
hampir mampu menutup 
ruang pergerakan atau aliran 
bola yang hendak dilakukan 
lawan. Visi yang teruji, duel 

dominan dimenangi, debut-
nya di Persib melawan PS 
Sleman membuahkan keme-
nangan (30/8/2019) di Si Jalak 
Harupat.

Kekuatan kunci Persib saat 
itu disebut terletak pada Na-
zari. Maka barang siapa yang 
ingin menahan Maung 
Bandung maka harus mema-
tikan gelandang penyeimbang 
dalam seorang Omid Nazari. 
17 pertandingan dilalui ia 
selalu turun sebagai starter. 
Musim baru (2020) dimulai, 
Robert Alberts memilih untuk 
mempertahankan pemain 
Asia asal Filipina tersebut. 
Skuad baru Robert Albert 
dengan materi pemain baru 
buat Omid Nazari bukan lagi 
menjadi titik kekuatan atau 
titik kelemahan Persib.

Materi gelandang di skuad 
Persib 2020 lebih variatif dan 
masih banyak yang belum 
diledakkan. Duet Nazari ber-
sama Kim Jeffrey Kurniawan 
adalah satu permulaan dari 
berbagai opsi plan strategi 
Robert.

Pelatih asal Belanda itu be-
lum mengeluarkan senjata 
lain yang dimiliki jika Nazari 
berduet bersama Dedi Kus-
nandar, Abdul Aziz, Gian 
Zola, atau Beckham Putra 
menyokong duet maut Wan-
der Luiz – Geoffrey Castillion. 
Harapannya musim ini dapat 
memberikan gelar ketiga un-
tuk Persib di level kompetisi 
tertinggi domestik. (bbs/tur)

Omid Nazari Untungkan 
Skuad Pangeran Biru
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PENYEIMBANG: Pemain Persib Omid Nazari dinilai menguntungkan bagi tim Persib sebagai gelandang penyeimbang dalam setiap pertandingan.

Supardi Nasir Ingin Ada 
Kejelasan Soal Shopee Liga 1

BANDUNG-PSSI masih belum menentukan 
sikap terkait kelanjutan kompetisi musim 2020. 
Sementara itu, suara klub-klub Liga 1 terbelah 
menjadi tiga suara. Ada yang menginginkan 
liga dilanjutkan, ada yang minta disetop dan 
satu tim memilih abstain. 

Kapten tim Persib Bandung Supardi Nasir 
mempunyai harapan terkait masa depan 
kompetisi di tanah air. Meskipun tidak bisa 
berbuat banyak, pemain yang akrab disapa 
Bang Pardi tersebut berharap ada kejelasan 
tentang kelanjutan kompetisi. 

“Memang kita tidak bisa apa-apa cuma 
kemauan kita sebagai pemain tentunya ada 
kejelasan mudah-mudahan liga cepat ada 
kabar kompetisinya kapan dimulai. Itu 
kemauan kita pribadi,” kata Supardi, Ahad 
(31/5) dilansir dari republikbobotoh.com. 

Namun, menurut eks pemain Sriwijaya FC ini, 
keputusan tentang masa depan kompetisi 
tanah air tentunya membutuhkan 
pertimbangan dari para petinggi federasi. 
Meskipun PSSI sendiri akan menunggu 
keputusan pemerintah terkait masa status 
darurat bencana covid-19. 

“Tapi semua kan butuh pertimbangan dari 
petinggi-petinggi kita. Banyak hal yg harus 
dipertimbangkan,” tukasnya. (bbs/tur)

SUDUT LAPANGAN
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Supardi Nasir
Kapten tim Persib Bandung


