
BANDUNG – Operasional 
Rumah Sakit Hasan Sadikin 
(RSHS) Bandung kembali 
membuka pelayanan terhadap 
pasien non-COVID-19 atau 
pasien umum. Hal itu setelah 
menurunnya jumlah pasien 

korona. Demikian diungkap-
kan Direktur Utama RSHS 
Bandung, dr Nina Susana Dewi, 
kemarin (2/6).

Menurutnya, pembukaan 
kembali pelayanan terhadap 
pasien umum, sebagai upaya 

untuk mempersiapkan new 
normal dalam waktu dekat. 
Pelayanan tersebut terbatas 
hanya kepada pasien rawat 
inap, rawat jalan dan operasi 
selektif. 

itu kali pertama diperkenal-
kan Presiden Joko Widodo 
pada 20 Mei lalu.

Merupakan produk anak 
negeri yang melibatkan para 
peneliti dari UGM, Laborato-
rium Hepatika Mataram, dan 
Universitas Airlangga. Labo-
ratorium Hepatika yang be-
rada di Kota Mataram dipim-
pin peneliti Prof dr Mulyanto. 
Penamaan RI-GHA merupa-
kan akronim dari Republik 
Indonesia-Gadjah Mada-He-
patika Mataram-Airlangga.

Mulyanto menjelaskan, alat 
tersebut merupakan proyek 
nasional di bawah Kemente-
rian Riset dan Teknologi (Ke-

menristek). Mereka meng-
galakkan para peneliti di In-
donesia untuk membuat 
alat-alat kesehatan untuk 
penanganan Covid-19. ”Tim 
itu dibagi dalam gugus-gugus 
tugas. Ada yang membuat PCR, 
ada yang rapid test,” tutur dia 
kepada Lombok Post.

Laboratorium Hepatika Ma-
taram dilibatkan karena me-
miliki pengalaman panjang 
dalam membuat alat serupa 
untuk pengujian sejumlah 
penyakit. ”Kemenristek mem-
berikan dana untuk melaku-
kan inovasi, bukan menemu-
kan lho, ya,” katanya.
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RI-GHA, Alat Rapid Test Covid-19 Karya Buatan Anak Negeri

Biaya Produksi Sangat E�sien Tak Sampai Rp 50 Ribu

Oleh: Dahlan Iskan

SELEBRITI

Alat rapid test made in Indonesia segera 
bisa digunakan. Produk bernama RI-GHA 

Covid-19 itu rencananya diproduksi masal 
mulai akhir bulan ini. Selain murah, memiliki 

kelebihan deteksi cepat, mudah digunakan, dan 
sensitivitas tinggi.

SIRTUPILLAILI, Mataram, Jawa Pos

SAAT ini alat itu sedang 
memasuki tahap uji valida-
si. Pengujian dilakukan di 
RSUP dr Sardjito, Rumah 
Sakit Akademik UGM, RSUD 
Kota Yogyakarta (Rumah 
Sakit Jogja), RSUP dr Karia-
di Semarang, dan RSUD dr 

Moewardi Solo dengan di-
pimpin Prof Tri Wibawa da-
ri Universitas Gadjah Mada 
(UGM). Selain itu, dilakukan 
Prof Citra Rosita dan Prof 
Fedik serta tim di RSUD dr 
Soetomo dan RS Unair.

Alat rapid diagnostic test 

Korban PHK Melonjak
Mugia para calon haji 
dipasihan kasabaran, 
titip ka pemerintah 
supados artos 
jamaah aman oge

Gencarkan Rapid 
Test ke Pelosok 
Daerah
Pak Gubernur lamun 
tiasa enggal new 
normal sadaya 
daerah, supados 
ekonomi pulih deui

 Baca Biaya... Hal 2

SIRTUPILLAILI/JAWA POS LOMBOK POST

KANTONGI IZIN EDAR: Prof Mulyanto menujukkan alat rapid 
diagnostic test korona RI-GHA Covid-19. 

Eka Eki
EKA-Eki muncul di Amerika Serikat.
Ini hari ke-6 --demo protes di lebih 40 kota di 

Amerika Serikat.
Di hari ketiga tentara Amerika Serikat sudah 

diturunkan ke Minneapolis. Polisi dianggap tidak 
mampu meredakan demonstrasi itu.

Dengan mengirim tentara Presiden Donald Trump 
bisa sekaligus menyudutkan pemerintahan Demokrat 
di kota itu.

Trump juga sudah menemukan siapa yang harus 
disalahkan: Antifa. Ini juga sekaligus bisa menyudut-
kan aliran kiri --yang ia konotasikan dengan lawan 
politiknya itu: Demokrat.

Antifa singkatan anti fasis. Awalnya lahir di Italia 
--sebelum perang dunia ke-2. Gerakan itu sebagai 
reaksi terhadap lahirnya fasisme. Dengan tokoh utama 
Mussolini.

Antifa merambat ke Jerman. Sebagai reaksi atas 
munculnya Adolf Hitler.

Belakangan meloncat ke 
Amerika. Sebagai respon 

atas gerakan supremasi 
kulit putih --seperti Ku 
Klux Klan.

Dilarangnya KKK 
membuat Antifa seperti 
tidak relevan. Tapi 
ideologi KKK tidak mati. 
Secara sporadis masih 
muncul di sana-sini. 
Tanpa membawa bendera 
KKK. Pun di dalam hati 
sebagian orang masih 

terus tersimpan rasa 
keunggulan ras itu.

Pasien Korona Menurun, 
RSHS Layani Umum

 Baca Eka... Hal 2

KPK Buru Pelindung Nurhadi

MEDIA TERVERIFIKASI

 Baca Bosan... Hal 2

JAKARTA – Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK) akan 
menjerat pihak yang turut me-
nyembunyikan Nurhadi den-
gan Pasal 21 UU Tindak Pidana 
Korupsi. KPK masih mendalami 
pihak lain yang turut serta 
membantu persembunyian 
Nurhadi dengan menantunya, 
Rezky Herbiyono.

“Kami sampai saat ini masih 
dalam proses pemeriksaan. 
Apakah selama DPO yang ber-
sangkutan dilindungi, dibantu 
ataupun kemudian difasilitasi 
persembunyiannya oleh pi-
hak-pihak lain,” kata Wakil Ketua 
KPK Nurul Ghufron di Gedung 
KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, 
Selasa (2/6).

Akademisi Universitas Jem-

ber ini menegaskan, KPK tak 
segan akan menjerat menje-
rat dengan Pasal 21 UU Tin-
dak Pidana Korupsi. Pasal 
tersebut disematkan kepada 
pihak yang menghalangi, me-
rintangi, dan menghambat 
proses penyidikan.

“Maka kepada pihak-pihak 
tersebut tentu akan kami tin-
dak tegas menggunakan Pasal 
21 tersebut,” tegas Ghufron.

Ghufron menyebut pihaknya 
sudah menerima berbagai 
informasi selama masa pe-
larian Nurhadi. Menurutnya, 
setiap informasi yang dite-
rima akan ditelusuri lebih 
dalam untuk menemukan 
fakta.

ISTIMEWA

JAGA AREA: Seorang petugas keamanan di RSHS Bandung saat memantau kondisi ruang 
isolasi perawatan pasien yang positif korona beberapa waktu lalu.

ISTIMEWA

BERHASIL DIBEKUK: Eks Sekretaris MA, Nurhadi usai menjalani 
pemeriksaan di kantor KPK setelah sebelumnya buron.   Baca Pasien... Hal 2

Bosan di Rumah
JAKARTA – Pemerintah siap memberlakukan new 

normal atau tatanan kehidupan yang di era baru 
meski kurva Covid-19 di Indone-

sia belum turun. Protokol 
kesehatan new normal pun 

telah disiapkan.
Menanggapi pemberlaku-

kan new normal tersebut, 
Jessica Iskandar sangat 
mengapresiasi langkah 

pemerintah. 
Ibunda El Barack 

Alexander ini 
menganggap 

langkah 
tersebut 
yang paling 

realistis di 
tengah bany-

aknya orang 
kehilangan 
pendapatan. 

Dengan 
pemberlakuan 

new normal, 
aktivitas masyara-

kat bisa kembali 
seperti semula 

meskipun harus 
tetap mengikuti 
protokol Covid-19.

Jamin Uang Jamaah Aman

ILUSTRASI

NAIKI PESAWAT: Sejumlah jamaah calon haji saat akan 
menaiki pesawat menuju Arab Saudi pada tahun lalu. 

Penyelenggaraan 
Ibadah Haji Batal

BANDUNG – Keputusan Men-
teri Agama (KMA) Nomor 494 
tahun 2020 tentang Pembata-
lan Keberangkatan Jamaah 
Haji pada penyelenggaraan 
Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M 
sudah sangat tepat. Hal itu di-
ungkapkan Pelaksana Tugas 
(Plt) Kepala Kanwil Kemente-
rian Agama (Kemenag) Prov-

insi Jawa Barat, H. A. Handiman 
Romdony.

Handiman mengakui kepu-
tusan tersebut sangat berat. 
Namun dengan alasan untuk 
menjaga kesehatan jamaah 
haji, maka keputusan Keme-
nag Pusat harus diterima 
dengan lapang dada.

“Keputusan ini bukanlah 
keputusan sepihak, tetapi 
keputusan yang berdasarkan 
hasil diskusi dan pemikiran 
mendalam dengan berbagai 

pihak mengenai perkembang-
an COVID-19 terutama faktor 
kesehatan,” tegas Handiman 
ditemui di kantor Kemenag 
Jabar, Selasa (2/6).

Kendati demikian, pihaknya 
mengimbau kepada setiap 
Kemenag di kota/kabupaten 
Jabar untuk menyosialisasikan 
keputusan tersebut dengan 
bijak supaya tidak menim-
bulkan gejolak di masyarakat.

“Saya memohon kepada 
semua pihak terkait, teruta-

ma kepala kemenag dan 
kasi kab/kota harus dapat 
menyampaikan informasi 
tersebut kepada mayarakat 
dengan arif dan bijaksana 
sehingga tidak menimbulkan 
gejolak,” tegasnya.

Dirinya berharap, para ja-
maah haji tahun ini dapat 
berangkat pada penyeleng-
garaan ibadah haji tahun 
1442H/2021M nanti. “Semo-
ga jamaah haji tersebut sela-
lu diberikan kesehatan dan 

umur panjang,” harapnya.
Sementara itu, Plt. Kabid 

Penyelenggaraan Haji dan 
Umrah (PHU) Kemenag Jabar, 
H. Ajam Mustajam menam-
bahkan, bahwa pembatalan 
pemberangkatan jamaah ha-
ji tahun ini bukan karena 
ketidaksiapan. Namun, kata 
dia, pemerintah terutama 
Kemenag memikirkan kon-
disi kesehatan jamaah haji di 
tengah Pandemi COVID-19.

New Normal Jabar Langsung Izin Presiden
HUMAS PEMPROV JABAR

BERIKAN PENJELASAN: Gubernur Ridwan Kamil saat menyampaikan keterangan soal kesiapan new normal di beberapa wilayah di Jabar usai rapat di Makodam/III Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (2/6).

BANDUNG - Gubernur Jawa 
Barat (Jabar) Ridwan Kamil 
angkat bicara mengenai wi-
layah Jabar yang tak ada di 
daftar 102 daerah yang dii-

zinkan new normal atau Adap-
tasi Kebiasaan Baru (AKB) 
oleh tim Gugus Tugas Perce-
patan Penanganan COVID-19 
tingkat pusat.

Orang nomor satu di Jabar 
itu menuturkan bahwa wi-
layah yang diizinkan mene-
rapkan AKB terdiri dari dua 
kelompok. Kelompok pert-

ama, kata dia, terdiri dari 
empat provinsi dan 25 ka-
bupaten dan kota. Sedangkan 
empat provinsi yang dimaksud 
yakni Jabar, DKI Jakarta, Go-

rontalo, dan Sumatera Barat. 
Wilayah-wilayah tersebut 
mendapat izin langsung dari 
Presiden Jokowi.

 Baca KPK... Hal 2

meski kurva Covid-19 di Indone
sia belum turun. Protokol 

kesehatan new norma
telah disiapkan.

Menanggapi pemberlaku
kan new normal
Jessica Iskandar sangat 
mengapresiasi langkah 

pemerintah. 
Ibunda El Barack 

Alexander ini 

tengah bany
aknya orang 
kehilangan 
pendapatan. 

Dengan 
pemberlakuan 

new normal,
aktivitas masyara

kat bisa kembali 
seperti semula 

meskipun harus 
tetap mengikuti 
protokol Covid-19.

 Baca Jamin... Hal 2

 Baca New... Hal 2



Menurutnya, beberapa hal-
hal terkait mengenai pemba-

talan ini, tambahnya, yaitu 
untuk jamaah haji yang sudah 
melunasi pembayaran, me-
kanismenya bisa ditarik biay-
anya atau di simpan.

“Tetapi untuk Petugas Haji 
Daerah (PHD) dan pembim-
bing jamaah haji sudah dip-
astikan batal dan biaya per-
jalanan haji langsung dikem-

balikan. Mekanisme peng-
embaliannya dapat langsung 
menghubungi kankemenag 
kab/kota melalui kasi haji,” 
paparnya.
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Tim yang menggarap dibagi 
dua. Laboratorium Hepatika 
bertugas membuat alat. Kemu-
dian, peneliti UGM dan Unair 
melakukan uji validasi. Hepa-
tika mendapatkan dukungan 
Fakultas Kedokteran (FK) Uni-
versitas Mataram (Unram). 
Selain menyediakan para pe-
neliti terbaik, Unram memper-
silakan RS miliknya untuk 
menjadi penyedia sampel 
pasien positif. ”Kalau tidak ada 
itu, kami tidak tahu alatnya 
bisa dipakai untuk Covid-19 
atau tidak,” jelas mantan dekan 
FK Unram tersebut.

Mulyanto menyatakan bahwa 
pengerjaan rampung tak ku-
rang dari sebulan. Pertenga-
han April diminta mengerja-
kan, pada 20 Mei sudah dip-
erkenalkan presiden. Saat ini 
alat tersebut masih diproduk-
si terbatas sebanyak 10 ribu 
untuk uji validasi. Namun, 
Kemenristek sudah meminta 
Laboratorium Hepatika mem-
buat 40 ribu alat tes lagi. ”Sem-
bari kita menyempurnakan 
apa-apa yang masih kurang,” 
katanya.

Untuk akurasinya, Mulyan-
to mengaku masih menunggu 
hasilnya. Namun, pemerintah 
pusat berani mengeklaim 

tingkat akurasi alat itu men-
capai 80 persen. Tinggal pem-
benahan sedikit. Mulyanto 
memastikan, RI-GHA Covid-19 
Rapid Diagnostic Test IgG/
IgM telah mengantongi izin 
edar dari Kementerian Kese-
hatan. Izin edar itu didapatkan 
pada 19 Mei lalu. ”Sehari se-
belum diperkenalkan Presiden 
Jokowi,” katanya.

Uji validasi membutuhkan 
waktu sebulan. Awal Juli alat 
itu rencananya bisa didist-
ribusikan dalam skala besar 
untuk penanganan Covid-19. 
Dia mengungkapkan, tiga 
perusahaan farmasi siap 
memproduksi, yakni Kalbe 
Farma, Kimia Farma, dan Bio 
Farma. ”Jadi, nanti kalau ini 
baik, ramuannya akan kami 
serahkan ke Badan Pengka-
jian dan Penerapan Tekno-
logi (BPPT) supaya bisa di-
produksi,” katanya.

Mulyanto menjelaskan, RI-
GHA Covid-19 sama dengan 
alat rapid test luar negeri. 
Jika mengacu ke standar in-
ternasional, ia harus memi-
liki tingkat akurasi 90 persen. 
”Istimewanya, alat ini dibu-
at di sini saja (dalam negeri, 
Red),” katanya.

Jika sudah ada produksi 
masal, Indonesia bisa men-
dapatkan alat tes cepat den-
gan harga lebih murah. Selama 

ini harga alat rapid test impor 
Rp 150 ribu hingga Rp 250 
ribu per buah. RI-GHA 
Covid-19 nanti dijual dengan 
harga jauh lebih rendah meski 
dia belum tahu pastinya kare-
na bukan kewenangannya. 
”Kalau ongkos buatnya saja 
di bawah Rp 50 ribu,” ujarnya.

Dalam satu kotak RI-GHA 
Covid-19 disediakan alat 
lengkap untuk mengambil 
sampel darah.

Juga, disertakan dengan buku 
petunjuk cara pemakaian 
sehingga mempermudah 
masyarakat yang ingin tes 
diagnosis mandiri. ”Kayak 
ngetes kehamilan itu deh,” 
jelasnya.

Tes harus dilakukan dengan 
benar supaya memberikan 
hasil akurat.

Laboratorium Hepatika su-
dah terbiasa membuat alat-alat 
uji cepat. Sebelumnya untuk 
penyakit-penyakit yang lain. 
”Yang membedakan dengan 
rapid test lainnya adalah ba-
han dasarnya, antibodi atau 
antigennya berbeda,” katanya.

Membuat rapid test Covid-19 
lebih sulit daripada alat tes 
cepat untuk penyakit lain. 
Sebab, Covid-19 merupakan 
jenis penyakit baru. Para ah-
li harus mempelajari dahulu 
sifat virusnya. Kendala ditemui 
saat mencari antigen sebagai 

bahan dasar karena harus 
membeli di Amerika Serikat. 
”Itu pun tak mudah karena 
kita rebutan dengan nega-
ra-negara lain,” kata pria yang 
pernah membuat rapid test 
untuk penyakit hepatitis dan 
alatnya itu sudah digunakan 
di Jepang.

Beberapa peneliti perguru-
an tinggi di Indonesia kini 
sedang membuat antigen. Dia 
berharap antigen yang dibu-
at berkualitas bagus sehingga 
mempermudah pembuatan 
alat rapid test. Dekan Fakultas 
Kedokteran Universitas Ma-
taram dr Hamsu Kadriyan 
mengatakan, pihaknya mem-
berikan dukungan dalam 
proses pembuatan alat terse-
but. Banyak SDM Unram yang 
ikut terlibat, termasuk Muly-
anto adalah dosen di FK Un-
ram. ”Untuk uji awal alat rapid 
test-nya menggunakan serum 
positif yang ada di RS Unram,” 
katanya.

Rapid diagnostic non-PCR 
itu, selain dapat digunakan 
untuk skrining, juga dapat 
digunakan untuk memonitor 
OTG, ODP, PDP, atau pascain-
feksi. Selain biayanya yang 
murah, alat itu dapat mem-
baca hasil dalam 5–10 menit, 
mudah, praktis, dan sensiti-
vitas yang tinggi serta sangat 
spesifik. (*)

“Jadi dalam pembacaannya, 
yang diizinkan AKB itu ter-
bagi dua kelompok. Kelompok 
satu yang diumumkan Presi-
den itu ada empat provinsi 
dan 25 Kota Kabupaten,” ka-
ta Emil saat usai rapat di Ma-
kodam/III Siliwangi, Kota 
Bandung, Selasa (2/6).

Kendati demikian, kata dia, 
Jabar tidak masuk ke dalam 
102 wilayah yang diumumkan 
oleh gugus tugas di tingkat 
pusat. Namun, pelaksanaan 
AKB sudah diserahkan oleh 
gugus tugas pusat kepada 
gugus tugas di Jabar.

Menurutnya, pelaksanaan 
AKB di 15 kota/kabupaten 

di Jabar yang sudah diumum-
kan sebelumnya tetap ber-
jalan. Sedangkan 12 kota/
kabupaten lainnya tetap 
melaksanakan PSBB.

“Karena provinsi diizinkan, 
maka Kota/Kabupaten di Jawa 
Barat tidak diketeng-keteng 
ya, 27-nya (kabupaten/kota) 
diserahkan ke gugus tugas 
(Jabar)” terang dia.

“Jadi Sumbar dihitung sa-
tu provinsi prosesnya, Jawa 
Barat, DKI, Gorontalo ya itu. 
Di luar yang satu provinsi 
diketeng-keteng, satu-satu 
maka termasuk kaya Tegal. 
Jadi beda dua kelompok itu,” 
terangnya.

Sementara, Juru Bicara Gu-
gus Tugas COVID-19 Jawa 
Barat, Daud Achmad menam-

bahkan, sebanyak 15 daerah 
di Provinsi Jawa Barat dipas-
tikan dapat menerapkan new 
normal atau adaptasi kebia-
saan baru (AKB).

Menurutnya, meski Jabar 
tidak mendapat rekomen-
dasi dari pemerintah pusat, 
penerapan new normal atau 
AKB tidak akan menyalahi 
aturan. Sebab, Jabar menja-
di salah satu provinsi per-
cobaan new normal oleh 
pemerintah pusat.

“Kami masuk dalam bebe-
rapa provinsi yang diizinkan. 
Makanya kita mengeluarkan 
apa yang disebut adaptasi 
kebiasaan baru (AKB),” tegas 
Daud.

Daud menyebutkan, daerah 
yang bisa menerapakan new 

normal atau AKB hanyalah 
yang masuk kedalam zona 
biru. Artinya, daerah tersebut 
sedikit penyebaran Covid-19. 
“Untuk 15 daerah itu zona 
biru. Sedangkan ada 12 dae-
rah masih zona kuning, level 
3 belum bisa new normal,” 
ungkapnya.

Daud menambahkan, ke-15 
daerah tersebut bisa mene-
rapkan AKB, dengan catatan 
harus dicabut dahulu status 
PSBB oleh Kemenkes.

“Sekarang sedang diproses 
pencabutannya di Kemenkes. 
Nah ke-15 daerah yang bisa 
AKB saat ini masih menjalan-
kan PSBB secara proporsional. 
Jadi enggak simpang siur. 
Jadi tak usah dibingungkan,” 
jelasnya. (mg1/drx)

“New normal mungkin solusi. 
Orang-orang kan butuh kerja, 
ekonomi juga menurun, orang-
orang enggak bisa kerja, enggak 
ada penghasilan. Jadi pemerin-
tah juga baik untuk memberikan 
kesempatan new normal ini 
buat generasi muda yang di bawah 
45 tahun supaya bisa beraktivi-
tas, berkreasi dan bekerja lagi,” 
kata Jessica Iskandar saat ditemui 

di bilangan Tendean, Jakarta 
Selatan, Selasa (2/6).

Perempuan yang akrab dis-
apa Jedar berharap masyar-
akat memiliki kesadaran 
untuk mematuhi semua atu-
ran apabila sudah diberlaku-
kan new normal. Dengan 
begitu, aktivitas masyarakat 
di luar rumah tidak kemudi-
an menimbulkan lonjakan 
kasus Covid-19 yang baru.

“Mudah-mudahan masyarakat 
bisa pintar untuk mengikuti 

anjuran kesehatan, menjaga 
kekebalan tubuh, jarak jarak. 
Mudahan dua-duanya bisa ber-
jalan dengan baik,” harapnya.

Jessica Iskandar sendiri meng-
aku sudah mulai bosan selama 
kurang lebih 3 bulan berada di 
rumah. Jedar ingin kembali ber-
aktivitas dan bekerja seperti 
hari-hari biasa. “Jadi dengan new 
normal ini mudah-mudahan 
bisa kembali beraktivitas deng-
an cara yang baru,” ungkapnya.

Sejak beberapa waktu bela-

kangan Jessica Iskandar terlihat 
fresh dengan penampilan bar-
unya. Ya, dia mewarnai rambut-
nya dengan warna pink sebaga-
imana terlihat dalam sejumlah 
postingannya di Instagram.

Jessica Iskandar mengungkap-
kan alasannya dirinya tertarik 
mewarnai rambut dengan war-
na pink. Menurut penuturan 
calon istri Richard Kyle tersebut, 
dia terpikirkan melakukan hal 
demikian usai menonton video 
klip Justin Bieber. (jpc/drx)

“Terkait dengan informasi 
bahwa RSHS akan membuka 
kembali layanan umum, saya 
sampaikan bahwa memang 
saat ini kami mengevaluasi 
trend kasus di RSHS yang tu-
run juga sesuai dengan AKB 
gubernur Jabar, mengenai 
kesiapan rumah sakit dalam 
menghadapi new normal ma-
ka kami RSHS sebagai rujukan 
nasional membuka kembali 
layanan umum non Covid di 
RSHS yaitu rawat jalan, rawat 
inap, operasi selektif dengan 
tanda kutip selektif dan ter-
batas,” kata Nina dalam kete-
rangan video resminya, pada 
Selasa (2/6).

Nina mengungkapkan, pi-

haknya akan meningkatkan 
dan memperketat terhadap 
pencegahan penularan 
covid-19. Untuk pasien rawat 
jalan dijinkan hanya didam-
pingi satu keluarga.

Rumah Sakit juga akan mem-
perketat pengawasan dengan 
melakukan screening terhadap 
setiap pasien yang akan di-
rawat. Jika pasien memiliki 
gejala yang mirip dengan 
Covid, maka akan langsung 
dimasukkan ke ruang perawa-
tan infeksi.

“Selektif karena kami akan 
memperketat tata cara pen-
cegahan mulai dari social 
distancing, untuk rawat jalan 
kami lakukan pembatasan 
pendamping, hanya satu orang 
keluarga. Kemudian dilakukan 
screening apabila terdapat 

gejala yang lebih dari 37.5 
celsisus akan kami belokkan 
ke ruang infeksi khusus dan 
sebagainya,” ungkap Nina. 

Screening juga akan dilaku-
kan terhadap pasien rawat 
inap, dengan biaya akan 
ditanggunt oleh RSHS Ban-
dung. Screening juga berlaku 
bagi keluarga pasien yang 
akan menunggu pasien, 
seluruh kelengkapan pen-
cegahan covid harus terpe-
nuhi, harus menggunakan 
masker dan menjaga jarak. 
Hal yang sama juga akan 
dilakukan untuk pasien yang 
akan dioperasi.

Saat ini kata Nina, pihaknya 
sedang melakukan koordinasi 
dengan Dinas Kesehatan Pro-
vinsi Jawa Barat terkait layanan 
antar jemput pasien non Covid 

gratis yang berada di luar Kota 
Bandung. Pihaknya berharap 
dengan dibukanya layanan 
pengobatan kepada pasien 
umum, tidak mengurangi peng-
etatan terhadap pencegahan 
penularan Covid-19. 

“Kami membahas dengan 
bapak kepada dinas keseha-
tan Jabar kami ingin membu-
at suatu sistem antar jemput 
antara pasien umum non covid 
yang akan berobat ke RSHS 
yang tinggal di kab/kota di 
luar Bandung, dengan cara 
antar jemput gratis dengan 
menyimpan dititik temu ter-
tentu. Demikian kami harap-
kan pembukaan layanan 
umum ini tetap aman asal 
semuanya paham dan men-
jalani selektif dalam pence-
gahan,” tandasnya. (mg1/drx)
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Waspadai Gejolak di Tengah Masyarakat
Menghadapi kondisi ini, 

menegaskan kepada Kasi PHU 
untuk langsung memberikan 
informasi yang tegas dan lu-
gas sesuai dengan KMA Nomor 
494 tahun 2020. 

Untuk menindaklanjuti KMA 
tersebut, pihaknya mengaku 
akan mengirimkan surat me-
kanisme dan panduan menge-
nai tata cara penarikan biaya 
perjalanan haji bagi jamaah 
haji, PHD, dan pembimbing 
ibadah haji.

“Jangan ada pernyataan 

spekulasi kepada masyarakat, 
tetapi sampaikan informasi 
yang sebenarnya sesuai re-
gulasinya,” ucap Ajam.

Untuk diketahui, Menteri 
Agama (Menag) Fachrul Ra-
zi mengambil kebijakan tegas 
dengan membatalkan kebe-
rangkatan jamaah haji Indo-
nesia tahun ini. Keputusan 
itu pun mendapat dukungan 
dari Ketua Komnas Haji dan 
Umrah (KHU), Mustolih Siradj.

Mustolih mengatakan, pi-
haknya mengapresiai seting-

gi-tingginya sikap tegas Men-
teri Agama Fachrul Razi kare-
na memprioritaskan keselama-
tan jamaah dari pada kepen-
tingan-kepentingan lainnya.

“Terlebih terbitnya keputu-
san ini juga tidak lagi me-
nunggu pengumuman resmi 
dari pemerintah Arab Saudi 
yang sampai dengan hari ini 
belum juga menyampaikan 
sikap resminya terkait jadi 
tidaknya prosesi penyeleng-
garaan ibadah haji,” ujar 
Mustolih. (mg1/bbs/drx)
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Antifa juga tidak benar-be-
nar mati. Semendiang KKK, 
Antifa seperti lebih fokus ke 
anti rasis --daripada antifasis. 
Rasanya Antifa menguat lagi 
tiga tahun terakhir.

Seperti juga KKK, Antifa tidak 
percaya jalan perjuangan kon-
stitusi. Mau mereka: langsung 
aksi. Lewat kekerasan.

Begitulah, Eka dan Eki be-
rinteraksi secara tersamar di 
Amerika. Ekstrem kanan men-
dapat perlawanan dari Eki. 
Atau sebaliknya.

Dan Trump kelihatannya 
akan memukul habis Eki. Se-
kalian mengharapkan efek 
karambolnya: tersudutnya 
Demokrat. Capres Demokrat 
Bernie Sanders dianggap 
sangat kiri --meski tidak sam-
pai ekstrem kiri.

Tidak tanggung-tanggung: 
Trump akan mengeluarkan de-
krit baru lagi. Antifa akan diny-
atakan sebagai kelompok teroris.

Menurut Trump Antifa-lah 
yang berada di balik demo di 
berbagai kota di Amerika Serikat 
itu. Yang sudah berkembang ke 
pengrusakan dan penjarahan 
itu. Kata Trump: demo itu sudah 
tidak ada hubungannya lagi 
dengan tuntutan keadilan atas 
tewasnya George Floyd.

Trump menyebut polisi yang 
menyebabkan Floyd tewas 
sudah dipecat. Juga sudah 
ditangkap. Pun sudah dikena-
kan tuduhan pembunuhan.

Trump tidak menyebut le-
letnya penangkapan polisi 
kulit putih itu.

Dengan menuduh Antifa 
sebagai teroris maka Trump 
bisa punya legitimasi untuk 
mengerahkan tentara. Bahkan 
sebelum itu pun tentara sudah 
diterjunkan ke Minneapolis.

Sekaligus untuk menjatuhkan 
mata lain dari pedangnya: me-
nyudutkan wali kota Minnea-
polis yang dari Partai Demokrat.

Wali kota Minneapolis me-
mang tidak bisa ngamuk-ng-
amuk. Apalagi sambil men-
angis-nangis. Masyarakat 
kulit hitamnya luar biasa 
besar. Ia juga tidak punya 

tentara. Ia harus menghada-
pi demo yang sulit diredam.

Di Hongkong, demo seperti 
itu sudah berlangsung satu 
tahun. Sampai ekonomi Hong-
kong nyaris ambyar. Tiongkok 
tidak berani menurunkan ten-
tara. Seperti takut dikecam 
Amerika. Tiongkok seperti tidak 
menyangka, kelak, di bulan Mei 
2020, Amerika pun harus me-
nurunkan tentara. Untuk meng-
atasi demo yang baru tiga hari.

Kini Tiongkok sudah punya 
UU baru. Yang memungkin-
kan tentara diturunkan di 
Hongkong. Kita ingin tahu 
apakah Amerika Serikat ma-
sih akan mempersoalkan 
--kalau demo di Hongkong 
dihadapi oleh tentara.

Memang polisi kulit putih itu, 
Derek Chauvin, akhirnya dita-
han. Dengan tuduhan pem-
bunuhan dan pembantaian.

Agak terlambat penanganan 
ini --protes besar telanjur 
marak di kota itu. Yang diik-
uti di setidaknya 40 kota besar 
di seluruh Amerika.

Perkembangan ini tergolong 
baru: sampai jam malam diber-
lakukan di banyak kota. Dan yang 
menarik tidak semua pendemo 
itu kulit hitam. Banyak juga yang 
kulit putih. Lihatlah foto massa 
yang memblokade jalan besar 
di Minneapolis itu. Yang akan 
dilindas truk tanki itu. Yang di-
muat media Amerika --yang 
diambil dari Reuter itu. Banyak 
sekali yang kulit putih.

Truk tersebut bisa dihentikan. 
Sopirnya dikeroyok. Kini su-
dah di tangan polisi.

Ternyata polisi kulit putih 
yang menelikung Floyd itu 
kenal dengan Floyd. Mestinya. 
Pernah sama-sama bekerja 
di klub yang sama. Sebagai 
satpam. Yakni di sebuah klub 
malam khusus musik Latino. 
Floyd bekerja di hari-hari 
kerja. Chauvin bekerja di ak-
hir pekan.

Floyd adalah bintang basket 
dan American football. Yakni 
saat masih di SMA di Texas. 
Ia baru pindah ke Minneapo-
lis lima tahun lalu.

Rupanya ia kerasan di kota yang 
baru ini. Ia memberi tahu te-
man-temannya: di Minneapolis 

sudah seperti di rumah sendiri.
Minneapolis kota besar se-

kali. Lebih besar lagi karena 
tidak menjaga jarak dengan 
kota besar lainnya: St Paul 
--yang lebih indah.

Nasib Floyd sial banget malam 
itu. Belum terlalu malam. Baru 
pukul 20.00 lebih sedikit. Ia 
memarkir mobil tidak jauh 
dari sebuah toko di pojok jalan.

Itulah toko yang populer di 
kompleks tersebut --sebagai 
jujukan untuk membeli rokok 
mentol.

Penjaga toko itu menelepon 
911. Ia melaporkan: baru sa-
ja ada pembeli rokok mentol 
dengan uang palsu. Yakni uang 
lembaran 20 dolar --sesuai 
dengan harga rokok mentol 
di sana: sekitar Rp 300.000.

“Apakah orangnya kulit hi-
tam, kulit berwarna, Latin atau 
Asia?” tanya petugas 911.

“Ya...begitu,” jawab petugas 
toko.

“Ya begitu bagaimana?” ta-
nya petugas lagi. Sambil meng-
ulangi pertanyaan detil war-
na kulit tadi.

“Iya. Afro American,” jawab 
penjaga toko.

Beberapa saat kemudian da-
tanglah pembeli yang lain. 
Juga membeli rokok mentol. 
Penjaga toko menceritakan apa 
yang baru terjadi. “Lihat ini 
uang palsunya. Nyata-nyata 
palsu,” katanya. “Tintanya ma-
sih mbleber-mleber,” tambahnya.

Saya sendiri tidak tahu apa 
ya bahasa Inggrisnya mble-
ber-mleber. Tapi itulah tafsir 
saya atas cerita penjaga toko 
kepada media di sana.

Ketika polisi merespons peng-
aduan ke 911 itu ditemukanlah 
mobil berhenti tidak jauh dari 
toko. Isinya dua orang kulit 
hitam. Salah satunya Floyd.

Polisi minta Floyd pindah ke 
mobil polisi. Menolak. Lalu 
diborgol. Dibawa ke arah mo-
bil polisi. Floyd tidak membawa 
apa-apa --apalagi senjata.

Tidak jelas apa yang kemu-
dian terjadi. Floyd ditelikung. 
Dijatuhkan ke tanah. Di-
tengkurapkan. Wajahnya 
menghadap ke bumi. Chauvin 
menekan leher Floyd dengan 
lututnya. (dahlan iskan)

“Kalau info-info tentu sam-
pai saat ini tentu kami terima, 
akan kami himpun itu semua. 
Yang penting info tersebut 
tentu perlu dikroscek dengan 
hasil pemeriksaan, dengan 
alat bukti lain, maupun ter-
sangka yang sudah di tangan 
kami. Tentu kami akan lanjut-
kan itu,” ujar Ghufron.

Untuk diketahui, tim peny-
idik KPK telah menangkap 
Nurhadi bersama menantunya 
Rezky Herbiyono pada Senin 
(1/6) malam. Keduanya di-
bekuk di sebuah rumah di 
Simprug, Kebayoran, Jakarta 
Selatan.

Dalam penangkapan itu, tim 
penyidik juga mengamankan 
istri Nurhadi, Tin Zuraida. Tin 
diketahui kerap mangkir saat 
dipanggil oleh penyidik KPK 
dalam kasus yang menjerat 
suaminya. Meski demikian, 
Staf Ahli Menteri Pemberday-
aan Aparatur Sipil Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Menpan 
RB) itu masih berstatus saksi 
dalam kasus ini.

Tim Satgas juga turut meng-

geledah rumah yang diduga 
jadi tempat persembunyian 
Nurhadi dan mengamankan 
sejumlah barang bukti.

Dalam kasus suap dan gra-
tifikasi terkait pengurusan 
perkara di MA itu, KPK telah 
menetapkan tiga orang ter-
sangka. Ketiga tersangka itu 
yakni, Nurhadi, Rezky Her-
biono dan Hiendra Soenjoto.

Ketiganya sempat dimasuk-
kan dalam Daftar Pencarian 
Orang (DPO) alias buron 
karena tiga kali mangkir alias 
tidak memenuhi pangggilan 
pemeriksaan KPK. Ketiganya 
juga telah dicegah untuk be-
pergian ke luar negeri. Saat 
ini, tinggal Hiendra Soenjoto 
yang belum diamankan.

Nurhadi dijerat sebagai ter-
sangka karena yang bersang-
kutan melalui Rezky Herbio-
no, diduga telah menerima 
suap dan gratifikasi senilai Rp 
46 miliar.

Tercatat ada tiga perkara 
sumber suap dan gratifikasi 
Nurhadi, pertama perkara 
perdata PT MIT vs PT Kawa-
san Berikat Nusantara, kedua 
sengketa saham di PT MIT, 
dan ketiga gratifikasi terkait 

dengan sejumlah perkara di 
pengadilan.

Rezky selaku menantu Nur-
hadi diduga menerima sem-
bilan lembar cek atas nama 
PT MIT dari Direkut PT MIT 
Hiendra Soenjoto untuk men-
gurus perkara itu. Cek itu 
diterima saat mengurus per-
kara PT MIT vs PT KBN.

Kini, KPK telah menahan 
Nurhadi dan Rezky di rumah 
tahanan (Rutan) Kavling C1, 
Gedung KPK lama setelah 
menjalani pemeriksaan in-
tensif sejak pagi tadi. Kedua-
nya bakal mendekam di je-
ruji besi selama 20 hari ke 
depan terhitung sejak hari ini.

Nurhadi dan Rezky Her-
biyono disangkakan melang-
gar Pasal 12 huruf a atau 
Pasal 12 huruf b subsidair 
Pasal 5 ayat (2) lebih subsi-
der Pasal 11 dan/atau Pasal 
12B Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 sebagaimana 
telah diubah dengan Un-
dang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Pembe-
rantasan Tindak Pidana 
Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana. (jpc/drx)

Tuding Kepentingan Politik Saat Aksi 

Terjerat Kasus Suap Senilai Rp 46 Miliar

 EKA
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 KPK
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Pemerintah Fokus 
Penanganan Covid-19 

SUBANG-Dampak dari 
Covid-19 membuat pelak-
sanaan kegiatan diseluruh 
Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) tertunda. Hal 
ini imbas dari ditahannya 
anggaran yang difokuskan 

pada penanganan Covid-19. 
Termasuk diantaranya soal 
kepastian Revitalisasi Pasar 
Pusakajaya yang direncana-
kan akan dilaksanakan usai 
lebaran ini.

Camat Pusakajaya Drs Vino 
Subriadi mengatakan, hing-
ga saat ini, informasi kelanju-
tan soal rencana revitalisasi 
Pasar Pusakajaya belum ada. 

Ia juga tak mengetahui lebih 
lanjut mengenai kepastian 
Revitalisasi Pasar Pusaka-
jaya. “Sampai saat ini belum 
ada informasi, sebab dimana 
pun sekarang masih terfokus 
ke Penanganan Covid-19,” 
kata Camat Pusakajaya ke-
marin (2/6).

Jadi atau tidaknya pelak-
sanaan revitalisasi Pasar 

Pusakajaya menjadi pasar 
modern ada di ranah DKUPP 
Subang. Meskipun rencana 
revitalisasi pasar ini meru-
pakan kegiatan yang ber-
sumber dari APBD Provinsi 
Jawa Barat. “Kalau kita lihat 
Provinsi juga kan sangat 
maksimal dalam pencega-
han dan penanganan Covid-
19 ini, termasuk dari segi 

anggaran. Tapi kita belum 
dapat informasi apakah di-
lanjut atau dipending atau 
seperti apa, nanti mungkin 
setelah New Normal ini mu-
lai berjalan efektif baru ada 
kepastian,” tuturnya 

Ketua Badan Pengelola 
Pedagang Pasar (BP3) Pu-
sakajaya Dedi Suradi men-
gatakan, dahulu informasi 

mengenai pelaksanaan re-
vitalisasi Pasar Pusakajaya 
akan digelar usai lebaran. 
Namun, adanya Covid-
19 ini, membuat rencana 
tersebut urung dilaksana-
kan. “Kepastiannya kami 
belum tahu, sepertinya 
ditunda dulu entah kalau 
penanganan Covid-19 ini 
sudah selesai atau mung-

kin di tahun depan, infor-
masi detailnya belum ada,” 
ucapnya.

Sebelumnya Kepala DKUPP 
Subang, Rahmat Faturah-
man menuturkan anggaran 
revitalisasi pasar Pusakajaya 
tersebut sebesar Rp15 Miliar 
yang bersumber dari ban-
tuan Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat.(ygi/sep)

Revitalisasi Pasar Pusakajaya Tak Jelas 

YOGI MIFTAHUL FAHMI PASUNDAN EKSPRES

KEMBALI BERAKTIVITAS: Para pedagang di Pasar Pusakajaya mulai kembali beraktivitas dengan situasi baru New Normal. Saat ini didirikan Posko New Normal untuk memantau aktivitas di Pasar Pusakajaya.

SUBANG-Sebanyak 73 para 
pimpinan perusahaan dan 
dokter atau tim kesehatan 
yang ada di perusahaan di 
Kabupaten Subang turut 
mengikuti sosialisasi SK Men-
teri Kesehatan RI, Nomor 
Hk.01.07/Menkes/328/2020 
tentang Panduan Pence-
gahan dan Pengendalian 
Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19). Sosialisasi dige-
lar di 3 lokasi yang berbeda, 
yaitu di Ruang rapat Bupati II 
yang dipimpin langsung oleh 
Bupati Subang H. Ruhimat, 
di ruang rapat Bupati I dip-
impin Wakil Bupati Subang 
Agus Masykur Rosyadi dan 
lokasi terakhir di aula Kantor 
Dinas Kesehatan dipimpin 
langsung oleh Sekda Subang 
H. Aminudin.

Bupati Subang, H.Ruhimat 
menjelaskan bahwa SK terse-
but mengatur secara rinci 
apa yang harus dilakukan 
oleh tempat kerja dan peker-
ja selama masa PSBB atau 
pasca PSBB. Sebagai contoh 
tempat kerja harus mem-
bentuk tim penanggulangan 
Covid-19 di tempat kerja, 
yang terdiri dari pimpinan, 
bagian kepagawaian, bagian 
K3 dan petugas Kesehatan 
yang diperkuat dengan surat 
keputusan dari pimpinan 
tempat kerja. “Agar seluruh 
perusahaan di Kabupaten 
Subang melaksanakan pedo-
man yang telah ditetapkan 

PURWAKARTA-Pemkab 
Purwakarta sebut Dedi Mu-
lyadi ikut berperan pent-
ing memutus mata rantai 
Covid-19 di Purwakarta.

Keberhasilan kabupaten 
Purwakarta dalam mena-
han laju pandemi Covid-19 
taklepas dari peran seorang 
Anggota DPR RI Dedi Mu-
lyadi. Di antaranya ada-
lah penerapan karantina 
komunal dan dorongan 
karantina untuk pasien 
positif di fasilitas pemer-
intah.

Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Purwakarta dr. 
Deni Darmawan menga-
takan, Dedi Mulyadi se-
cara intens memberikan 
masukan kepada pihaknya 
dan Gugus Tugas agar bisa 
memutus mata rantai pe-
nyebaran Covid-19.

Masukan Dedi Mulyadi di 
antaranya adalah gagasan 
dan penerapan karantina 
komunal, juga karantina 
pasien dengan status Orang 
Tanpa G ejala  (OTG) di 
fasilitas pemerintah. “Kang 
Dedi juga membantu mem-
berikan penjelasan kepada 
para pasien Covid-19, mer-
eka akhirnya bersedia dii-
solasi di tempat karantina 
yang telah disediakan oleh 
Pemer intah Kabupaten 
Purwakarta,” kata Kepala 
Dinas Kesehatan Purwa-
karta, dr. Deni Darmawan 
saat ditemui di ruang ker-
janya, Selasa (2/6).

Deni menuturkan, selain 
para pasien Covid-19 dan 
keluarga menyadari pent-
ingnya melakukan karan-
tina di tempat pemerintah. 
“Dedi Mulyadi juga mem-
bantu dengan memberikan 
jaminan biaya hidup ke-

Perusahaan Harus Bentuk 
Tim Penanggulangan Covid-19

oleh Pemerintah Pusat mela-
lui Kementerian Kesehatan, 
dan terus berkoordinasi da-
lam pelaksanaannya dengan 
Pemda Subang melalui Dinas 
Kesehatan dan Disnakertrans 
Subang,” jelasnya.

Dia juga menyampaikan 
bahwa perpanjangan PSBB 
Subang, harus disikapi sebagai 
periode sosialisasi dan adapta-
si menuju tatanan kehidupan 

normal baru. “Adaptasi Kebi-
asaan Baru (AKB) khusunya 
di lingkungan perusahaan 
agar penularan Covid-19 da-

pat dicegah namun keber-
langsungan ekonomi dapat 
berjalan dengan baik,” pung-
kasnya.(idr/sep)

INDRAWAN SETIADI/PASUNDAN EKSPRES

PIMPIN RAPAT: Wakil Bupati Subang pimpin rapat sosialisasi SK Kemenkes terhadap pimpinan.

Karantina Senjata Ampuh Tekan Pandemi
luarga pasien. Hal itu juga 
mendorong pasien Covid-
19 bersedia menjalani iso-
lasi atau karantina. Karena 
tidak terbebani dengan 
biaya hidup keluarga sela-
ma ditinggalkannya,” jelas 
Deni.

Dengan demikian, pro-
gram karantina pasien di 
fasilitas pemerintah ini 
bisa berjalan lancar tanpa 
ada penolakan. “Hal itu 
juga mendorong pasien 
Covid-19 bersedia men-
jalani isolasi atau karantina 
karena tidak terbeban den-
gan biaya hidup keluarga 
selama ditinggalkannya,” 
jelas Deni.

Terkait  perkembangan 
p a s i e n  C o v i d - 1 9  y a n g 
dikarantina, ujar Deni, 10 
dari 12 pasien yang men-
jalaninya sudah dinyatakan 
negatif Covid-19 berdasar-
kan hasil swab pertama.

Dan hari ini mereka men-
jalani  tes  swab ke dua, 
jika hasilnya negatif para 
pasien sudah dinyatakan 

sembuh dan diperbolehkan 
pulang namun tetap men-
jalankan hidup sesuai pro-
tokol kesehatan. “Mudah-
mudahan hasil swab kedua 
dari 12 pasien Covid-19 
yang dikarantina hasilnya 
negatif, begitu juga dengan 
3 pasien Covid-19 yang 
saat ini menjalani isolasi 
mandiri,” ujar Deni.

Sebagai penutup Deni 
menambahkan untuk 1 
pasien Covid-19 yang saat 
ini menjalani perawatan 
di salah satu rumah sakit 
s w a s t a  d i  P u r w a k a r t a 
keadaannya sudah lebih 
baik dari sebelumnya.

Kabupaten Purwakarta 
kini  ditetapkan sebagai 
zona biru oleh pemerin-
tah Provinsi Jabar, salah 
satunya karena berhasil 
menahan laju pandemi 
Covid-19 dengan menerap-
kan karantina komunal dan 
karantina khusus pasien 
dengan status Orang Tanpa 
Gejala (OTG) di fasilitas 
pemerintah.(mas/sep)

MALDI YANSAH/PASUNDAN EKSPRES

PENANGANAN: Tim Gusus Tugas saat memberikan keterangan pada relawan terkait penanggulangan Covid-19. 
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SAAT ini seluruh dunia 
termasuk Indonesia sedang 
dilanda pandemi virus Covid-
19. Pandemi Covid-19 ini 
memberikan banyak dampak, 
karena selain berdampak 
pada kesehatan, wabah ini 
juga sangat mempengaruhi 
laju perekonomian di setiap 
negara di dunia. Dan penga-
ruh negatif pada perekono-
mian negara karena Covid-19 
saat ini dapat dirasakan oleh 
seluruh ma-
syarakat. Mu-
lai dari penda-
patan menu-
run, banyak 
k a r y a w a n 
yang putus 
kerja atau 
pemutusan hubungan kerja 
(PHK) dan dirumahkan, hal 
ini dapat terjadi karena roda 
perekonomian tidak berjalan 
dengan semestinya. Banyak 
pusat perbelanjaan, kuliner, 
hingga pariwisata tutup atau 
terpaksa berhenti berope-
rasi sementara. Karena si-
tuasi seperti ini juga, keseha-
tan fisik dan psikis masyara-
kat pun turut ikut menurun. 

Di tengah kondisi pandemi 
seperti ini, menjaga daya ta-
han tubuh merupakan hal 
yang sangat penting untuk 
kita lakukan. Aktivitas se-
perti mencuci tangan, men-
jaga jarak fisik, berolahraga, 
dan tidur yang cukup adalah 
kunci untuk menurunkan 
resiko penularan virus co-
rona. Namun selain itu,  meng-
konsumsi makanan yang 
sehat dan bergizi juga harus 
kita lakukan untuk menjaga 
daya tahan tubuh. Meskipun 
perekonomian terancam te-
tapi masih banyak bahan 
makanan yang kaya akan nu-
trisi dengan harga yang ter-
jangkau. Berikut adalah ma-
kanan yang cocok dikon-
sumsi di kondisi pandemi ini 
karena kaya akan nutrisi 
dengan harga terjangkau.

Telur
Telur banyak dikonsumsi 

oleh masyarakat karena selain 
mudah diolah dan mudah 
ditemukan, telur juga mem-
punyai harga yang terjangkau. 
Walaupun harganya murah 
namun telur memiliki kandun-
gan zat yang sempurna. Telur 
merupakan salah satu sumber 
protein hewani dan protein 
yang terkandung di dalam 
telur merupakan salah satu 
protein yang berkualitas ter-
baik. Dalam 1 butir telur 
mengandung 6,29 gram pro-
tein, hal ini dapat memenuhi 
14% kebutuhan protein ha-
rian wanita dan 11% kebutu-
han protein harian pria.

Bayam
Kita semua pasti tahu bahwa 

sayuran hijau satu ini meru-
pakan salah satu makanan 
kaya akan nutrisi dan juga 
mudah didapatkan. Baik di 
perdesaan maupun di perko-

taan, bayam  mudah ditemu-
kan dengan harga terjangkau. 
Meski terbilang murah me-
riah, kandungan  nutrisi 
bayam  tidak bisa dianggap 
sepele. Bayam kaya akan zat 
besi serta beragam mineral 
penting yang baik untuk tubuh. 
Selain itu, bayam juga meng-
andung vitamin A dan C yang 
merupakan antioksidan yang 
dapat melindungi tubuh 
dari racun dan polusi. Vitamin 

C yang ter-
kandung da-
lam bayam 
juga dapat 
meningkatkan 
kerja sistem 
imun dan me-
redakan stress. 

Sehingga cocok dikonsumsi 
saat ini.

Ikan Kembung
Saat mendengar kata ikan 

yang kaya akan nutrisi, ten-
tunya kita akan langsung 
teringat dengan ikan salmon. 
Ikan salmon terkenal dengan 
kandungan omega-3 yang 
tinggi. Namun ternyata 
kandungan omega-3 ikan 
kembung juga dapat me-
nandingi ikan salmon. Me-
skipun harga ikan kembung 
jauh lebih murah, tetapi 
kandungan nutrisi dan man-
faat ikan kembung tak kalah 
dibandingkan dengan ikan 
salmon. Ikan kembung meng-
andung sejumlah zat penting 
bagi tubuh seperti omega-3, 
omega-6, fosfor, protein, dan 
vitamin B2, B6, B12 dan D. 
Manfaat dari ikan kembung 
ini juga sangat banyak, salah 
satunya adalah dapat men-
jaga sistem kekebalan tubuh 
karena mengandung omega-3 
yang dapat menjaga sistem 
kekebalan tubuh. Jika imun 
tubuh kita bertambah, maka 
akan semakin kuat pula tubuh 
untuk melawan serangan 
penyakit.

Pisang
Memakan buah disaat se-

perti ini tentu sangat penting 
karena buah mengandung 
banyak serat dan nutrisi yang 
baik untuk tubuh. Salah satu 
buah yang mempunyai harga 
terjangkau namun tinggi nu-
trisi yaitu buah pisang. Pisang 
merupakan salah satu buah 
yang sering kita konsumsi 
karena mudah ditemukan 
dimana-mana. Variasi dari 
buah pisang ini juga sangat 
banyak, mulai dari pisang 
ambon, pisang kepok, pisang 
raja, pisang tanduk dan lain-
lain. Selain rasanya yang ma-
nis, nutrisi yang terkandung 
pada buah pisang cukup 
tinggi. Di dalam pisang ter-
kandung serat, zat besi, kal-
sium, vitamin B6 dan vitamin 
C. Manfaat buah pisang bagi 
tubuh pun sangat banyak, 
seperti melancarkan sistem 
peredaran darah, baik untuk 
jantung, dan juga membantu 
sistem pencernaan. (**)

Pentingnya 
Menjaga Nutrisi 
Dikala Pandemi

Orang Tua Harus 
Tahu Jadwal

KOTA - Dinas Pendidikan 
(Disdik) Provinsi Jawa Barat, 
memutuskan untuk memper-
panjang waktu pelaksanaan 
Proses Belajar Mengajar (PBM) 
di rumah. Keputusan mem-
perpanjang PBM secara daring 
itu, lantaran adanya surat 
edaran Gubernur Jabar untuk 
memperpanjang masa PS-
BB.

Selain itu, Disdik Jabar me-
netapkan Standar Operasio-
nal Prosedur (SOP) kegiatan 
pelayanan pendidikan pada 
SMA/SMK/SLB se-Jawa Barat, 
mulai 2 Juni hingga 10 Juli 
2020. Dilansir dari laman 
resmi Disdik Jabar, hal ini 
merujuk surat Nomor 423/ 
6937 – Set.Disdik tentang 
Standar Operasional Prosedur 
(SOP) Kegiatan Layanan Pen-
didikan SMA/SMK/SLB Se-
lama Pandemi Covid-19 di 
Provinsi Jawa Barat.

“Merujuk surat kami Nomor 
443/5867-Set.Disdik Tanggal 
8 Mei 2020 perihal Perpan-
jangan Waktu Pelaksanaan 
PBM di Rumah. Termasuk 
penilaian akhir semester (PAT) 
bagi siswa kelas X dan XI akan 

dilakukan secara daring,” je-
las Kadisdik Jabar Dewi Sar-
tika, Sabtu (30/5) lalu.

Kadisdik mengharapkan 
dukungan orang tua peserta 
didik dalam menjalani SOP 
kegiatan layanan pendidikan 
SMA/SMK/SLB selama pan-
demi Covid-19. “Kami 
mengimbau orang tua dan 
wali kelas bergabung dengan 
grup Whatsapp guna 
membangun komunikasi yang 
efektif. Sehingga, diharapkan 
orang tua dapat menginfor-
masikan keberlangsungan 
dan kesulitan anak kepada 
wali kelas selama melaksana-
kan belajar dari rumah (BDR),” 
imbau Kadisdik.

Dalam pelaksanaan BDR 
ini, lanjut Kadisdik, orang tua 
berperan mengondisikan 
lingkungan yang sehat se-
suai protokol kesehatan. Se-
perti menyediakan tempat 
yang nyaman serta makanan 
dan minuman sehat selama 
anak melakukan BDR.

”Orang tua juga harus 
mengetahui jadwal BDR 
dari sekolah, mengondisikan 
anak melakukan kegiatan 
belajar sesuai jadwal dan 
program BDR serta menga-
wasi kegiatan BDR anak,” 
jelasnya.

PBM di Rumah Diperpanjang Hingga Juli 

Kadisdik menegaskan, dalam 
proses BDR ini, orang tua 
harus membantu anak dalam 
memahami teknis kegiatan 
BDR dan memberi kesempa-
tan kepada anak untuk belajar 
mandiri. “Motivasi anak un-
tuk percaya diri dengan hasil 
belajar sendiri. Juga hargai 
hasil belajar anak apapun 
capaian hasil belajar mereka,” 
tegasnya.

Tak hanya itu, Dinas Pendi-
dikan Provinsi Jawa Barat 
sedang menyiapkan skenario 
normal baru untuk masuk 
sekolah tahun ajaran baru 
2020/2021. Menurut Kepala 
Dinas Pendidikan Jawa Barat 
Dewi Kartika, Disdik Jabar 
akan mengadaptasi protokol 
kesehatan di sekolah teru-
tama SMA/SMK/ SLB kabu-
paten/kota yang menjadi 

urusan Pemerintah Provinsi 
Jabar.

”Protokol kesehatan ini akan 
menjadi pedoman bagi guru, 
siswa, dan orang tua agar tidak 
tertular virus. Disdik Jabar, 
kata dia, akan mengacu pada 
data terbaru https://pikobar.
jabarprov.go.id/ dalam me-
nentukan SOP di kabupaten/
kota dengan zona Covid-19 
yang berbeda- beda,” kata-

nya.
Kadisdik menyatakan, pro-

tokol kesehatan di sekolah 
pada prinsipnya tidak akan 
jauh berbeda dengan yang 
sudah ada, yakni jaga jarak 
(physical distancing) dan 
pola hidup sehat dan bersih.  
Namun pada beberapa poin, 
ada penyesuaian seperti alat 
pelindung diri tambahan.

Hal yang perlu diwaspadai, 
menurut dia, interaksi siswa 
sejak dari rumah, dalam per-
jalanan ke sekolah, di kelas 
bersama guru, serta interaksi 
dengan teman-temannya.  
“Kita tidak tahu siswa berin-
teraksi di rumah dengan si-
apa saja, terus pergi sekolah-
nya pakai angkot ketemu si-
apa saja kita tidak tahu. Ini 
yang harus diantisipasi,” 
kata Dewi yang akrab disapa 
Ike.

Di sisi lain, dia mengatakan, 
Disdik sebetulnya tidak ter-
lalu khawatir siswa SLTA ter-
tular Covid-19 karena ber-
dasarkan data kelompok usia 
sekolah paling tahan. Hal yang 
menjadi atensi, yakni siswa 
berpotensi menjadi pem-
bawa virus bagi orang sekitar 
yang berusia lanjut. Siswa 
dapat menularkan virus ke 
guru sepuh, orang tua di ru-

mah, atau “teman” perjalanan 
saat menggunakan transpor-
tasi publik. “Anak-anak SMA 
itu pada kuat, tapi dia bisa 
menjadi carrier virus. Ini 
juga perlu jadi perhatian,” 
kata Ike.

Hal lain yang perlu dianti-
sipasi, kata Ike, SOP penanga-
nan jika di sekolah ternyata 
ada yang positif Covid-19. 
Meskipun protokol kesehatan 
Covid-19 di SLTA yang me-
nyusun adalah Pemerintah 
Provinsi Jabar, tetapi yang 
melaksanakan kabupaten/
kota.  “Jika misalnya ada ka-
sus di sekolah, Provinsi tidak 
mungkin datang langsung ke 
sekolah, harus dari kabupaten/
kota karena sekolahnya ada 
di daerah,” kata Ike.

Kendati demikian, Disdik 
Jabar akan membuat kepu-
tusan tergantung Kemente-
rian Pendidikan dan Kebu-
dayaan yang saat ini masih 
menunggu keputusan Satgas 
Percepatan Penanggulangan 
Covid-19.  “Pak Menteri Na-
diem ancar-ancar semester 
awal harus mulai di bulan 
Juli,  tetapi pertama kali masuk 
sekolahnya di tanggal berapa 
harus nunggu informasi Sat-
gas Covid Pusat,” ujar Ike. 
(imn/rls)

IST

Kadisdik Jabar, Dr Dewi Sartika.

KOTA - Pandemi covid 19, 
tak menyurutkan warga Su-
medang untuk berburu kar-
tu kuning. Kartu kuning ini, 
dibutuhkan sebagai salahtu 
syarat melamar kerja atau 
sering disebut dengan kartu 
AK1 yang dikeluarkan Dinas 
Ketenagakerjaan.

”Ya benar, hari ini (kemarin) 
banyak warga yang datang ke 
kami, kebanyakan dari me-
reka untuk membuat Kartu 
Kuning,” kata Kepala Bidang 
Penempatan dan Perluasan 
Ketenagakerjaan, Asep Rah-
mat, Selasa (2/6).

Dikatakan, tidak kurang 
dari 205 pemohon kartu 
kuning, memadati kantor 
Disnakertran Sumedang. Itu 
pun setelah pihaknya mem-
batasi jumlah pengun-
jung.

”Meskipun sebagian kita 
tolak, namun berkasnya tetap 
kami terima untuk diproses 
esok hari,” katanya.

Menurut Asep, pihaknya 
harus menjalankan protokol 
kesehatan dalam malayani 
pencari kerja itu. ”Mereka 
yang akan dilayani diukur 
dulu suhu tubuhnya, meng-
gunakan masker dan harus 
cuci tangan,” sebutnya.

Terkait banyaknya pem-
buat kartu kuning, Asep men-
sinyalir, kemungkinan ba-
nyak warga yang baru ber-
henti kerja karena PHK, 
serta angkatan kerja baru yang 
tahun ini menyelesaikan pen-
didikan baik SMA maupun 
SMK. “Saya belum cek se-
cara pasti, namun besar 
kemungkinan seperti itu,” ujar 
Asep.

Sebelumnya, dia mengakui, 
jumlah pengangguran akibat 
covid-19 di Sumedang men-
capai ribuan orang, baik lu-
lusan baru dari SMK/SMA, 
maupun yang dirumahkan 
dan diberhentikan dari pe-
kerjaannya. (nur)

Pemburu Kartu Kuning Membludak

ASEP NURDIN/SUMEKS

ANTRE: Para pemohon pembuatan kartu kuning tengah antre dan memadati area parkir Kantor Disnakertrans Sumedang, kemarin (2/6).

SITURAJA - Musim lindung 
atau belut, dimanfaatkan 
warga Desa Karangheuleut 
Kecamatan Situraja, untuk 
merauk untung. Warga mem-
bentuk usaha kecil-kecilan 
dengan menjajakan lindung 
melalui penjualan online 
maupun langsung.

Dalam menjalankan usaha-
nya, warga Desa Karangheu-
leut membentuk kerjasama 
antara satu sama lainnya. Ada 
yang bertugas mencari ikan 
dan lindung ke sawah setiap 
malam, ada juga yang menam-
pung hasil tangkapan dan ada 
yang memasarkannya.

”Kebetulan saya bagian 
marketing dalam bisnis ini, 
mudah-mudahan ini bisa 
jadi awal kreatifitas warga 
terutama pemuda di desa ini,” 
kata Fatul Arif.

Dikatakan, hal ini merupa-
kan upaya untuk member-
dayakan masyarakat yang 
belum bisa merantau untuk 
kembali mencari nafkah ka-
rena pandemi covid-19. ”Ini 
merupakan upaya kita untuk 

Musim Belut, Warga 
Karangheuleut Rauk Untung

memberdayakan masyarakat 
yang tidak punya penghasilan,” 
ujarnya.

Fatul menyebutkan, saat ini 
pemasarannya masih dilakukan 
di sekitaran Situraja. Namun, 
pihaknya masih berupaya un-
tuk melebarkan sayap untuk 
pemasarannya. ”Untuk saat 
ini, pemasaran masih sekitar 
Situraja saja,” katanya.

Hanya saja yang harus pi-

haknya pikirkan, bagaimana 
agar warga tetap bisa menda-
patkan lindung meski dalam 
keadaan bukan musimnya. 
Namun rasanya, harus sama 
dengan lindung atau belut yang 
didapatkan dari sawah.

”Tapi untuk lindung, seper-
tinya hanya bisa memenuhi 
permintaan konsumen pada 
musim seperti ini saja,” tu-
kasnya. (eri)

HERI PURNAMA/SUMEKS

PEMBELI: Salah seorang konsumen memperlihatkan lindung atau 
belut yang sudah dikemas, kemarin.
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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). 

BARIS KEHILANGAN

HILANG STNK NOPOL D-2278-OV. 
TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL D-2697-FY 
AN INDAH RATNA KURNIA. TIDAK 
BERLAKU LAGI

HILANG STNK D-6902-UBZ AN 
GENGRIA & D-4755-SBJ AN LIA 
HERMAWATI. TIDAK BERLAKU 
LAGI

HILANG STNK NOPOL D-6164-BU 
AN.IRWAN TJANDRA TDK BER-
LAKU

HILANG STNK NOPOL D-1749-HD 
AN.KOPERASI BINA ALAM TDK 
BRLK

HILANG STNK NOPOL D-1509-OJ 
AN.MUHAMMAD HARYO PRA-
KOSO TBL

HILANG STNK NOPOL D-1080-NX 
AN.TATTY SITI H TDK BERLAKU

HILANG STNK NO.POL:D.2482.
ACF A/N:H.MAMAN SUHERMAN

HILANG STNK NO.POL:D.4325.KQ 
A/N:NINA RUHIYATI.TDK BERLAKU

HILANG STNK NOPOL D-2059-OW 
AN.ANDI SAPUTRA TDK BERLAKU

HILANG STNK NO.POL:D.3427.GX 

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

SUKABUMI - Prediksi terjadinya lonjakan 
angka kehamilan pasca diberlakukannya 
untuk bereaktivitas di rumah pada masa 
pandemi Covid-19 di Kota dan Kabupaten 
Sukabumi tidak terbukti. 

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan 
dan Keluarga Berencana Nasioanl (BKKBN) 
Jawa Barat, Kusmana, memastikan, tidak 
ada lonjakan jumlah kehamilan pasca PSBB 
di dua daerah tersebut. "Berdasarkan hasil 
evaluasi pemantauan dari minggu ke min-
ggu, bulan ke bulan trennya tidak terlalu 
menghawatirkan," ungkap Kusmana kepada 
wartawan, kemarin (2/6).

Kusmana mengaku sempat mewaspadai 
terjadinya peningkatan jumlah ibu hamil. 
Pasalnya kehamilan pada masa pandemi 
sangat menyulitkan. 

Dia bahkan belum mengetahui secara 
pasti jumlah ibu hamil pada masa pandemi 
Covid-19. Setahunya, angkanya justeru 
cenderung menurun jika dibanding Febru-
ari sampai April 2020. "Adapun ibu hamil 
saat ini merupakan data sebelum pandemi 
Covid-19.Sedangkan, pada masa pandemi 
ini tidak menunjukan adanya lonjakan," 
katanya.

Meskipun begitu, lanjut Kusmana, po-
tensi terjadinya peningkatan jumlah ibu 
hamil masih tetap ada. Ada beberapa 
faktor yang berpotensi termasuk pada 
masa stay at home (tetap dirumah)."Salah 
satu contohnya pada saat suami istri tidak 
kemana-mana, pada saat itu peluang untuk 
melakukan kewajiban suami istri cukup 
tinggi,"pungkasnya.(job1)

Lonjakan Ibu Hamil 
Tidak Terbukti

KEPENDUDUKAN

CIANJUR - Meminimalisasi kerugian 
petani, Badan Usaha Mililk Desa (BUMDes) 
Karya Mandiri Desa Sukatani, Kecamatan 
Pacet, Kabupaten Cianjur bantu pasarkan 
sayuran."Saya selaku pengelola Bumdes 
Karya Mandiri, berupaya untuk memi-
nimalisir keluhan-keluhan para petani 
holtikultura yang ada di Desa Sukatani," 
kata Direktur BUMDes Karya Mandiri, Desa 
Sukatani, Hasbim Misbahudin, kemarin 
(2/6).

Hasbim mengatakan, Bumdes yang 
dipimpinnya telah bekerjasama dengan 
assosiasi Paskomnas. Hal ini akan memu-
dahkan pemasaran sayuran hasil pertanian 
petani."Mudah-mudahan, kerjasama den-
gan Paskomnas ini akan menjadikan solusi 
bagi para petani holtikultura khususnya 
yang ada di Desa Sukatani," katanya.

Dia memastikan tidak akan merugikan 
petani dengan langkah yang diambil. 
Sebab, harga jual tetap mengikuti harga di 
pasaran."Untuk harga per itemnya, kami 
ikuti alur saja, yang pasti kami usahakan, 
petani tidak rugi terus," ujarnya.

Hasbim mengatakan, jenis-jenis sayuran 
yang diterima tentunya yang biasa di jual ke 
pasaran, seperti daun bawang, kol, borkoli, 
wortel, pakcoy."Semua jenis sayuran kami 
terima, asalkan kualitasnya bagus dan ten-
tunya layak jual," paparnya.

Dia berharap, jika para petani holtikultura 
Desa Sukatani belum mempunyai relasi 
untuk pemasaran hasil pertaniannya, bisa 
datang ke BUMDes Karya Mandiri di Kam-
pung Panagan. “Kami akan bantu,” pung-
kasnya.(yis)

BUMDes Bantu 
Pasarkan Sayuran
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Jalur Puncak Dua Dibangun Tahun Depan

CIANJUR - Pemerintah Dae-
rah (Pemda) Kabupaten Cian-
jur optimis pelaksanaan pem-
bangunan Jalur Puncak 2 yang 
menghubungkan Kabupaten 
Cianjur dengan Kabupaten 
Bogor terealisasi di tahun 
depan. Koordinasi antara 
Dinas Pertanian Kabupaten 
Cianjur dengan kantor Agrar-
ia Kabupaten Cianjur terkait 
adanya lahan PT MPM yang 
akan terkena proyek tersebut 
juga sudah dilakukan. 

Plt Bupati Cianjur, Herman 

Pemkab Cianjur Ditugasi 
Membebaskan Lahan 

Suherman, mengungkapkan, 
pembangunan Jalur Puncak 
2 sebenarnya sudah tander. 
Namun lantaran kebijakan 
pemerintah pusat untuk Dana 
Alokasi Khusus (DAK) tidak 
bisa direalisasikan, maka 
pelaksanaannya tidak berlan-
jut. "Pemerintah Kabupaten 
Cianjur tetap optimis, Jalur 
Puncak 2 ini harus tetap di-
laksanakan," kata Herman 
kepada wartawan, kemarin 
(2/6).

Herman mengatakan, koor-
dinasi dengan Dinas Perta-
nian Kabupaten Cianjur dan 
Kantor Agraria Kabupaten 
Cianjur terkait adanya lahan 

PT MPM yang segera di per-
panjang izin hak guna usaha 
(HGU)."Kita ingin lahan un-
tuk jalan puncak dua yang 
melewati HGU PT MPM bisa 
terbebaskan. Sehingga hari 
ini kita sinkronisasi program 
antara BPN, PU Binamarga, 
PUPR dan juga dengan Dinas 
Pertanian," ucapnya.

Herman mengungkapkan, 
dari hasil koordinasi tersebut 
sudah ditentukan jalur un-
tuk rencana pembangunan 
Jalur Puncak 2. "Bagi kami, 
pembangunan jalur puncak 
dua ini harga mati, karena 
Cipanas akan berkembang 
manakala jalur puncak dua 

Lagi, Dua Pasien Sembuh Korona 
SUKABUMI - Jumlah pasien 

terkon�rmasi positif Covid-19 
di Kota Sukabumi yang dinya-
takan sembuh bertambah dua 
orang. Keduanya dinyatakan 
sembuh berdasarkan hasil 
pemeriksaan sempel swab 
PCR tahap II di Labkesda 
Provinsi Jawa Barat. "Hari 
ini (kemarin-red) dua orang 
dinyatakan sembuh dari 
Covid-19," ujar Juru bicara 
Gugus Tugas Covid-19 Kota 
Sukabumi, Wahyu Handriana, 
saat dihubungi melalui ap-
likasi perpesanan WhatsApp, 
kemarin (2/6).

Setelah penambahan terse-
but, jumlah pasien terkon�r-
masi positif Covid-19 yang 
dinyatakan sembuh men-
jadi 43 orang dari sebelumnya 
berjumlah 41 orang."Dua 
orang yang sembuh ini, satu 
laki-laki dan satu perem-
puan," kata Wahyu.

Pasien sembuh tersebut, 
seorang berdomisili di Ke-
lurahan Sriwedari dan satu 
lagi di Kelurahan Karamat. 
Keduanya berkaitam den-
gan kluster institusi ken-
egaraan yang ada di Kota 
Su k a b u m i . " S e b e l u m n y a 
mereka telah menjalani 
perawatan dan isolasi.Ada 
yang menjalankan isolasi di 
RSUD R. Syamsudin, SH, ada 
juga yang menjalami isolasi 
mandiri di rumahnya karena 
OTG," jelasnya. 

Hingga saat ini, kasus pasien 
positif Covid-19 di Kota Su-

kabumi tercatat sebanyak 
62 orang, sebanyak 19 orang 
diantaranya masih dirawat 
dan 43 orang lainnya su-
dah dinyatakan sembuh dan 
pulang."Dari 19 orang yang 
masih dirawat itu, sebagian 
sudah diambil sempel swab 
PCR yang terkahir untuk me-
mastik masih terpapar atau 
tidaknya, dan sebagian lagi 
tengah menjalani isolasi di 

RSUD R. Syamsudin,SH," 
jelasnya. 

Wahyu menambahkan, 
jumlah ODP tercatat ada se-
banyak 278 orang, sebanyak 
9 orang masih dipantau, dan 
sebanyak 269 orang sudah se-
lesai. “Jumlah PDP di Kota Su-
kabumi mencapai 41 orang, 
seorang tengah diawasi dan 
40 orang lainnya dinyatakan 
selesai,” pungkasnya.(job3) 

Pendataan UMKM Berlanjut
SUKABUMI - Pendataan 

UMKM yang terdampak 
wabah Covid-19 terus di-
lakukan. 

Plt Kepala Dinas Kope-
rasi, UMKM, Perdagangan, 
dan Perindustrian (Diskop 
UMKM Dagrin) Kota Su-
kabumi, Didin Syarifudin, 
menjelaskan, tercatat se-
banyak 391 UMKM yang 
terdampak wabah Covid-
19."Ini baru data sementara, 
kami masih terus melakukan 
pendataan," ujar Didin saat 
dihubungi melalui aplikasi 
perpesanan, belum lama ini.

Didin menuturkan, hing-
ga saat ini UMKM yang 
terdaftar dan terdampak 
Covid-19 masih dalam ta-
hap pengkajian atau klasi-
fikasi kerugian. Klasifikasi 
dibagi dalam tiga katagori 
yakni, ringan, sedang, dan 
berat. "Untuk besaran dana 
yang akan diterima oleh 
UMKM  belum ditentukan 
nominalnya, karena saat ini 
Pemkot Sukabumi masih 
fokus dalam pemulihan 
Covid-19," katanya. 

Sebelumnya, Wali Kota 
Sulabumi, Achmad Fahmi, 
mengatakan, para pelaku 
UMKM yang terdampak 
Covid-19 di Kota Sukabumi 
bakal medapat bantuan dari 
pemerintah daerah (Pem-
da). Namun, bantuan dis-
alurkan setelah proses pe-

mulihan ekonomi pasca wa-
bah virus Korona.”Program 
untuk UMKM akan dijalan-
kan ketika sudah masuk fase 
recovery,” ujar Fahmi. 

Fahmi, menjelaskan, Pem-
kot Sukabumi telah meny-
iapkan anggaran sebesar 
Rp22,3 miliar yang bersum-
ber dari Belanja Tak Ter-
duga (BTT) APBD Kota Su-
kabumi. Anggaran sebesar 
itu akan difokuskan untuk 
tiga bidang yakni, keseha-
tan, sosial kemasyarakatan, 
dan ekonomi yang antara 
lain untuk UMKM.“Untuk 
penanggulangan UMKM 
ini, akan butuh dukungan 
dari berbagai pihak, tidak 
pemerintah daerah saja,” 
imbuhnya.

Selain itu, Pemkot Sukabu-
mi pun memberikan insentif 
pengurangan pajak sebesar 
25 persen kepada pelaku jasa 
perhotelan, rumah makan, 
restoran.”Kita mengetahui 
benar bagaimana yang di-
rasakan oleh mereka (para 
pelaku usaha) dimasa pande-
mi Covid-19 ini,” kata Fahmi.

Diharapkan, adanya pen-
gurangan pajak tersebut bisa 
meringankan beban pelaku 
UMKM, walalupun tidak 
sebesar yang diharapkan. 
”Insentif penguran pajak 
ini setidaknya bisa sedikit 
membantu para pelaku jasa,” 
pungkasnya.(job3)

terselesaikan dengan baik," 
jelasnya.

Jalur Puncak 2 ini sepanjang 
8 kolometer dengan lebar 
30 meter. Selain berdampak 
terhadap kelancaran arus lalu 
lintas, Jalan Puncak 2 menjadi 
alternatif menuju Kabupaten 
Bogor. Bupati menginginkan 
pembebasan lahannya di-
lakukan sekaligus."Kalaupun 
nanti pelaksanaanya berta-
hap, tidak ada pembebasan 
lahan lagi. Kalau pembeba-
sannya dilakukan bertahap, 
harganya akan semakin ma-
hal," papar Herman.

Herman mengucapkan ter-
ima kasih kepada PT MPM 

yang telah bersedia memberi-
kan lahannya untuk pembua-
tan Jalur Puncak 2."Terima 
kasih kepada PT MPM. Biaya 
pembangunannya butuh ang-
garan tinggi, sekarang masih 
dihitung. Lahan PT MPM 
akan diberikan ke pemer-
intah daerah secara gratis," 
pungkasnya.

Pembangunan Jaslur Pun-
cak 2 merupakan proyek 
Pemerintah Provinsi Jabar 
dan pemerintah pusat. Se-
dangkan Pemkab Cianjur 
ditugasi melakukan pem-
bebasan lahan untuk men-
dukung percepatan pemban-
gunan.(job3)

MOCHAMMAD NURSIDIN/JABAR EKSPRES 

RAKOR: Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, meminpin rapat koordinasi rencana pembangunan Jalur Puncak 2 di Pendopo Cianjur, Selasa (2/5). 

SUMBER: GUGUS TUGAS COVID-19 KOTA SUKABUMI

Data terbaru kasus virus Korona di Kota Sukabumi.

A/N:DIAH SA'DIAH.TDK BERLAKU

HILANG BPKB I-11468592 NOPOL 
D-601-DA AN.GOLDA THERESIA

HILANG STNK:D.4044.ABT A/N:PT. 
CAKRAWALA RENTALINDO SE-
JAHTERA

HILANG BPKB 8349489-H NOPOL 
D-1208-GT AN.BAHIR ALAMSYAH

HILANG BPKB I05348800 NOPOL 
D-2656-IT AN.JIMMI OKA ARDIAN

HILANG BPKB J01771847 NOPOL 
D-3436-JJ AN.KOKOM KOMALIA

HILANG BPKB J01771847 NOPOL 
D-3436-JJ AN.KOKOM KOMALIA

HILANG STNK NO.POL:D.5606.
ZCU A/N:ACEP YUDI AFRIJAL

HILANG STNK NOPOL D-2370-KL 
AN.RAGILAH TIDAK BERLAKU 
LAGI

HILANG STNK NOPOL D-4232-EO 
AN.SRI MAULANY TDK BERLAKU

HILANG STNK NOPOL D-1283-QC 
TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL D-1621-AFH 
TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL D-6597-FY 
TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL D-1036-AAE 

TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL D-3510-HW 
TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL D-6742-ACD 
TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL D-4399-AAG 
TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK NOPOL D-6179-FA 
TIDAK BERLAKU LAGI

HILANG STNK D-5748-JW,D-1603-
ADE,D-6418-DM,D-5583-KL TDK 
BRLK

HILANG STNK D2227RQ,D1160
AGL,D1582ACV,D6216AAO,D64
05IB TBL

HILANG SYNK NOPOL D-4037-AU. 
TIDAK BERLAKU LAGI

5 (lima) bidang tanah dalam 
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

HERU LESMANA/JABAR EKSPRES

Kusmana
Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat
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COVID-19

 KARAWANG - Wilayah Ka-
bupaten Karawang masuk 
dalam zona kuning penyeba-
ran Covid-19 hasil dari kepu-
tusan Gubernur Jawa Barat, 
Ridwan Kamil.

Wilayah yang masuk dalam 
zona kuning diharuskan un-
tuk lakukan pemberlakuan 
pembatasan sosial berskala 
besar (PSBB).

Anggota kepolisian dari 
Polres Karawang dalam pem-
berlakuan PSBB ini melaku-
kan kegiatan operasi ketupat 
Covid-19 lodaya 2020.

Kapolres Karawang, AKBP 
Arif Rachman Arifin men-
gatakan pemeriksaan kenda-
raan dalam rangka PSBB ini 
dilakukan di delapan titik 
atau pos cek poin.

Kedelapan check point itu 
adalah pos KM 47, pos Kepuh, 
pos GT Karawang Barat, pos 
GT Karawang Timur, pos Sim-
pang Mutiara, pos Gamon, pos 
Kalihurip, dan pos Alun-alun.

“Kami bertugas bersama 
T N I ,  sat p o l  p p,  d i s hu b, 
dinkes, BPBD, dan linmas 
yang totalnya seluruhnya 600 
orang. Kami periksa kenda-
raan roda dua dan empat 

termasuk pengemudi serta 
penumpangnya,” ujarnya, 
Senin (1/6/2020).

Tak hanya itu, Kapolres Kar-
awang juga menyebut para 
petugas memeriksa suhu tu-
buh pengendara atau penum-
pang, serta membagi-bagikan 
masker kepada para peng-
endara yang tak pakai masker.

“Kami imbau ke pengendara 
agar gunakan masker dan 
sarung tangan, serta penum-
pang taati aturan physical 
distancing,” ujarnya.

Bagi pengendara baik roda 
dua atau empat juga roda 
enam yang tak jelas tujuannya 
terutama pemudik, Kapolres 
Karawang menegaskan bakal 
memutarbalikkan mereka 
semua, bahkan lakukan te-
guran lisan maupun tertulis 
pada pelanggar.

“Per Minggu (31/5/2020) 
pengendara tak pakai masker 
ada 207 orang, 138 orang tak 
pakai helm, teguran lisan 243, 
5 teguran tertulis, dan jum-
lah kendaraan yang diputar 
balikan sebanyak 2.099 kend-
araan, di antaranya motor 
124, mobil 1.925, dan roda 
enam 50,” ujarnya. (rie)

Polres Sudah Halau 2.099 Kendaraan  Pemudik

KARAWANG-   Sektor 
pertanian ternyata paling 
t a n g g u h  m e n g h a d a p i 
pandemi korona. Sektor ini 
sama sekali tidak terpenga-
ruh oleh ancaman penyeba-
ran covid-19.

Aktivitas pengolahan lahan, 
cocok tanam, hingga panen 
tetap berjalan normal sep-
erti sebelum ada wabah yang 
menghantui warga  dunia 
tersebut.

“Tak ada yang berubah. 
Para petani melakukan ke-
wajibannya seperti biasa 
dengan riang gembira,” ujar 
Kepala Dinas Pertanian Kar-
awang, Hana� Chaniago ke-
pada pers,  Senin (1/6/2020).

Menurutnya, pada Mei 
lalu ada 22 hektare sawah 
yang dipanen. Sementara 
pada Juni ini bakal ada 33 
ribu hektare sawah yang 

memasuki musim panen.
 Dijelaskan juga, pada 

musim tanam rendeng, 
tanaman padi di Kabupaten 
Karawang relatif bagus. Tidak 
ada serangan hama yang 
serius harus ditantani petani.

Hanafi optimistis, hasil 
penen petani melimpah 
dengan rata-rata produksi 
7 ton per hektare. “Namun, 
produksi yang bagus itu tidak 
dimbangi oleh harganya ga-
bah yang bagus pula,” keluh 
Hana�.

Diakuinya, saat ini banyak 
petani yang kecewa karena 
harga gabah belum sesuai ha-
rapan mereka. “Harga gabah 
saat hanya Rp 4.200,- hingga 
Rp 4.500,- per kilogramnya. 
Apalagi harga beras ketan,  
anjlok hingga Rp 3.700,- per 
kilogram. Biasanya beras 
ketan itu lebih mahal dari 

Tangkal Hoax, Gugus Tugas 
Kumpulkan In�uencer 

KARAWANG – Juru Bicara tim gugus tugas 
percepatan penanganan Covid-19, Fitra Hergyana 
mengatakan, Karawang kembali memiliki kabar 
baik, pasca kesembuhan terakhir pasien Covid, 
hingga hari ke-12 belum ada penambahan pasien 
terkonfirmasi positif virus corona. 

“Kami berharap ini terus berlanjut. Semoga 
masyarakat patuh akan anjuran pemerintah,” 
ujarnya. 

Namun, kabar duka juga ada yakni adanya ODP, 
PDP dan pasien reaktif yang meninggal dunia. Oleh 
karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar 
terus berjaga jarak, menggunakan masker, rutin 
mencuci tangan, menjaga kebersihan dan jika perlu 
mengonsumsi vitamin. 

“Kami ingin Karawang tak ada lagi positif. Semua 
ingin agar Kabupaten Karawang tercinta turun level 
lagi ke zona biru,” ungkapnya. 

Untuk reaktif rapid test, berjumlah total 271 
orang, sembuh 229 orang, masih dalam observasi 
15 orang dan meninggal dunia 27 orang. Pasien 
dalam pengawasan (PDP) berjumlah total 420 
orang, selesai pengawasan 359 orang, masih dalam 
pengawasan 25 orang, meninggal dunia 36 orang. 

Orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 
total 5.073 orang, selesai 4.739 orang, masih dalam 
pemantauan 328 orang dan meninggal dunia 6 
orang. Untuk orang tanpa gejala berjumlah total 
836 orang, selesai pemantauan 762 orang dan masih 
dalam pemantauan 74 orang. 

Fitra menyampaikan, pada hari ini, telah diadakan 
diskusi bersama antara Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid-19 dengan komunitas influencer 
media sosial di Makodim 0604 Karawang. Selain 
diskusi, tujuan dari pertemuan tersebut salah 
satunya untuk mengantisipasi beredarnya kabar-
kabar hoax terutama tentang Covid-19. 

Mengingat penggunaan dan pengaruh media 
sosial di kalangan masyarakat cukup kuat. Terkait 
dengan kondisi pandemi, fakta bahwa media sosial 
kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube 
dan lainnya, dibanjiri oleh arus informasi yang 
sangat deras.

Gugus Tugas dan Dinas Kominfo senantiasa 
menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait 
dengan perkembangan penanganan Covid-19 di 
Kabupaten Karawang. “Namun kami prihatin bahwa 
faktanya, sampai saat ini, di media sosial masih 
banyak sekali informasi yang tidak benar, informasi 
yang seakan menebar “fear”, informasi yang 
menyesatkan dan mengandung hoax,” sesal Fitra.

Influencer merupakan orang atau komunitas 
yang memiliki pengikut cukup banyak, memliki 
pengaruh pengaruh yang kuat terhadap followers 
mereka. Sehingga kami dari Gugus Tugas berharap 
agar komunitas ini bisa membantu kami dalam 
mendistribusikan informasi yang berkualitas 
terhadap masyarakat, memberikan persuasi untuk 
mematuhi anjuran pemerintah, dan mengajak 
masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan 
yang telah ditentukan.

Penanganan Covid-19 ini membutuhkan komitmen 
bersama dari semua pihak, Gugus Tugas, Pemerintah 
Daerah, Aparat TNI- POLRI, Perangkat Desa, 
Akademisi, LSM dan Ormas, Kalangan intelektual, 
Komunitas termasuk komunitas penggiat media 
sosial dan masyarakat secara umumnya.

Gugus Tugas selalu berkoordinasi dengan 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam 
rangka merumuskan kebijakan yang akan diambil 
dalam penanganan Covid-19, aparat memiliki 
diskresi di lapangan dalam hal penegakan peraturan, 
masyarakat yang harus mendukung usaha ini 
dengan tetap menjalankan anjuran pemerintah dan 
menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin. (*)

Pertanian Paling Tangguh Hadapi Pandemi

CIKARANG – Warga Kam-
pung Sempu Gardu, Desa 
Pasir Gombong, Kecamatan 
Cikarang Utara, Kabupaten 
Bekasi dihebohkan den-
gan penemuan bayi berje-
nis kelamin laki-laki, Senin 
(1/6) sekitar pukul 19.30 
WIB.

Bayi tersebut ditemukan 
tepat di kontrakan salah 
seorang warga bernama Sa-
lim Kampung Sempu Gardu 
Rt 04/02, Desa Pasir Gom-
bong, Kecamatan Cikarang 
Utara, Kabupaten Bekasi.

Setelah mendapat laporan 
penemuan bayi, Kepolisian 
Sektor Cikarang langsung 
menuju lokasi tersebut. 
Saat dikonfirmasi, Ipda 
Hari membenarkan dengan 
temuan bayi di Kampung 

Sempu Gardu Rt 04/02, 
Desa Pasir Gombong, Ke-
camatan Cikarang Utara, 
Kabupaten Bekasi.

“Bayi tersebut diantar 
warga ke Klinik RB Az-
zahra Nurfalah dan sedang 
dalam perawata. Sementara 
kondisi bayi dalam keadaan 
baik dan sehat,”ujar Hari ke-
pada wartawan, kemarin Se-
lasa (2/6). Lanjut Hari, untuk 
kondisi bayi sementara dalam 
kondisi baik dan sehat. Kini di 
rawat Puskesmas yang sebe-
lumnya warga menyerahkan 
ke Klinik RB Azzara Nur-
falah dan sempat mendapat 
perawatan. Dalam hal ini 
Kepolisian Sektor Cikarang 
juga membantu dalam peny-
erahan bayi tersebut kepada 
pihak Puskesmas. (bbs/rie)

PURWAKARTA – Bagi pe-
milik kendaraan bermotor 
di Kabupaten Purwakarta 
yang masih menunggak 
pajak, ada kabar gembira 
nih. Program Triple Untung 
resmi di perpanjang hingga 
31 Juli 2020 mendatang.

Hal itu dilakukan sebagai 
salah satu langkah dalam 
masa adaptasi kebiasaan 
baru (new normal). Semula 
program Triple Untung ini 
berakhir pada 31 Mei 2020.

Ka p o l re s  P u r w a k a r t a 
AKBP Indra Setiawan me-
lalui Kasat lantas, AKP Za-
nuar Cahyo Wibowo men-
gatakan, perpanjangan pro-

gram tersebut bertujuan 
untuk meringankan beban 
masyarakat di tengah pan-
demic dan menuju Adaptasi 
Kebiasaan Baru (AKB).

“Ada Tiga Keuntungan 
yang bisa didapatkan Wajib 
Pajak. Di antaranya, Bebas 
Denda Pajak Kendaraan 
Bermotor.  Pembebasan 
Denda PKB (Pajak Kenda-
raan Bermotor) diperuntuk-
kan bagi warga Purwakarta 
yang terlambat melakukan 
proses pembayaran,” un-
gkap Bowo sapaan akrab 
Kasat lantas Polres Pur-
wakarta, saat dihubungi 
melalui telepon selulernya.

Kendati demikian, sam-
bung dia, bebas denda PKB 
ini tidak berlaku untuk pem-
bebasan Pembayaran Motor 
Baru, Ubah Bentuk, Lelang/
Ex-Dump yang belum ter-
daftar dan Ganti Mesin.

Keuntungan lain adalah 
Bebas Pokok dan Denda 
BBNKB II (Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor). Se-
hingga warga yang ingin 
melakukan proses Balik 
Nama Kendaraan Bermotor 
Kedua dan seterusnya di 
wilayah Jawa Barat dapa be-
bas biaya pokok dan denda.

Terakhir, Bebas Tarif Pro-
gresif Pokok Tunggakan. 

Hal ini ditujukan bagi warga 
Jabar yang ingin mengaju-
kan permohonan BBNKB 
II (Bea Balik Nama Kenda-
raan Bermotor) Kepemi-
likan Kedua dan seterusnya. 
Lalu jika masih memiliki 
tunggakan, tarifnya hanya 
sebesar 1,75 persen.

“Adapun persyaratan bagi 
warga yang hendak mengi-
kuti program ini yakni harus 
menyiapkan STNK asli, KTP 
Elektronik asli, SKKP/SKPD 
terakhir,” kata Bowo.

Sementara itu, lanjut dia, 
bagi pembayaran pajak 
kendaraan tahunan, warga 
dapat menggunakan lay-

anan E-Samsat, T-Samsat, 
Sambara, dan Samsat J’bret.

Namun, bagi warga yang 
terpaksa harus ke kantor 
Samsat, Bowo menegaskan 
kantor pelayanan Samsat di 
Purwakarta telah menerap-
kan protokol pencegahan 
penyebaran Covid-19.

“Kantor Samsat buka sep-
erti biasa bagi warga yang 
hendak ke kantor Samsat 
Purwakarta kami mengim-
bau untuk senantiasa menja-
ga kesehatan dan mematuhi 
protokol kesehatan.Jangan 
lupa pakai masker, jaga kes-
ehatan, dan tetap jaga jarak,” 
tutupnya. (san/rie)

Ringankan Beban Masyarakat, Program Triple Untung Diperpanjang

PERISTIWA : Salah seorang anggota Polsek Cikarang melakukan identifikasi temuan bayi di Kampung Sempu 
Gardu, Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

Warga Pasir Gombong 
Digegerkan Temuan Bayi
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PA N G A N D A R A N  – 
Pemerintah Daerah (Pemda) 
Kabupaten Pangandaran 
r e n c a n a n y a  s e g e r a 
memberlakukan kembali 
belajar di sekolah pada 15 
Juni 2020. Sebelum ada 
keputusan resmi, kegiatan 
belajar-mengajar masih 
menerapkan sistem belajar 
daring di rumah.

Bupati Pangandaran H Jeje 
Wiradinata mengatakan, Pemda 
Kabupaten Pangandaran 
sedang merumuskan kebijakan 
pemberlakuan adaptasi 
kebiasaan baru untuk lembaga 
pendidikan.

Karena dalam memberikan 
pelayanan pendidikan di tengah 
pandemi Covid-19 ini harus 
diutamakan keamanan dan 
keselamatan civitas akademika 
sekolah.

“Semoga pada Senin 15 Juni 
sudah mulai aktif kembali 
kegiatan belajar mengajar 
di sekolah. Kita sedang 
mempersiapkan dengan 
matang,” katanya kepada 
Radartasikmalaya.com, Senin 
(1/6).

Sambung H Jeje, pihaknya 
terus berkoordinasi dengan 
Dinas Kesehatan Kabupaten 
Pangandaran untuk menangani 
sekitar 96 SD dan SMP yang 
sudah digunakan untuk isolasi 
khusus agar dapat disterilkan. 
Hal tersebut bentuk antisipasi 
perpindahan Covid-19 ke siswa 
atau guru.

“Akan ada pengecekan 
untuk tempat yang pernah 
dibuat ruang isolasi khusus 
dan dilakukan penyemprotan 
sebelum digunakan untuk 
kegiatan belajar mengajar,” 
ujarnya.

Selanjutnya, pihaknya sudah 
menginstruksikan kepada 
Dinas Pendidikan, Pemuda 
dan Olahraga (Disdikpora) 
Kabupaten Pangandaran 
untuk mengaplikasikan dan 
menyosialisasikan panduan 
cara belajar di masa adaptasi 
kebiasaan baru kepada kepala 
sekolah, guru dan orang tua 
siswa.

D i s d i k p o r a  s u d a h 
mempersiapkan panduan 
kegiatan belajar-mengajar 
di sekolah dalam penerapan 

adaptasi kebiasaan baru. Di 
antaranya, lembaga pendidikan 
dari SD sampai SMP membuat 
jadwal shift dalam metode 
pembelajaran. Sehingga ketika 
di ruangan kelas, siswa terisi 
maksimal 10 orang.

“Jadi setiap guru ketika ada 
34 siswa harus membuat 3 shift 
kelompok belajar. Bisa dengan 
metode bergantian, ada yang 
di kelas ada juga yang belajar 
di rumah,” katanya.

Selanjutnya seusai dengan 
standar operasional prosedur 
(SOP) protokol kesehatan 
pelaksanaan kegiatan belajar 
mengajar dibatasi dan harus 
menggunakan alat pelindung 
diri (APD).

Adapun lama belajar di PAUD 
ataupun TK hanya 1 jam, SD 3 
jam dan SMP 4 jam. Kemudian, 
tidak ada jam istirahat dan 
kantin selama pandemi Covid-
19 tidak boleh dibuka.

“Belajar harus lebih cepat, 
tidak ada jam istirahat, dan 
kantin harus ditutup. Serta 
wajib pakai masker dan 
membawa bekal dari rumah,” 
ujarnya.

Selain itu, pihaknya 
melarang warga sekolah 
yang sakit untuk berangkat 
ke sekolah. Selain itu pihak 
sekolah harus menyediakan 
fasilitas umum tempat 
cuci tangan. Hal tersebut 
untuk menjaga kesehatan 
bersama.

”Saya sudah meminta 
Dinas Pendidikan untuk 
menyosialisasikan ini kepada 
kepala sekolah, guru, dan 
orang tua siswa. Sehingga 
rencana new normal di sekolah 
pada Senin (15/6) sudah 
diberlakukan,”  katanya.

Terpisah, Kepala Seksi 
Pendidikan Kantor Kemenag 
Kabupaten Pangandaran H 
Nana Supriatna mengatakan, 
untuk proses KBM di tengah 
pandemi Covid-19, Kemenag 
langsung melaksanakan acuan 
dari Direktorat Jenderal 
Pendidikan Islam Nomor 2791 
tahun 2020 tentang Panduan 
Kurikulum Darurat Pada 
Madrasah.

Oleh karena itu, pihaknya 
sudah memberikan rambu-
rambu untuk peningkatan 

pendidikan karakter siswa.
“Jadi kita konsepnya 

kurikulum darurat dengan 
menggunakan merdeka belajar 
di tengah pandemi. Seperti 
siswa diberikan peningkatan 
amal ibadah, kemandirian dan 
keterampilan, peningkatan 
ibadah amaliyah, serta 
kesalehan sosial,” katanya 
kepada Radar, Kamis (28/5).

Konsep merdeka belajar, kata 
Nana, semua itu rujukannya 
dar i  undang-undang 
sistem pendidikan nasional 
(Sisdiknas).

Penerjemahannya yakni 
pendidikan karakter, karena di 
saat pandemi Covid-19 belum 
mampu untuk menerapkan 
capaian kurikulum yang 
sudah ditetapkan kalender 
akademik.

Akhirnya, kata ia, target 
sisi lain yang perlu ke siswa. 
Misalnya pendidikan karakter 
saat di rumah dengan cuci 
piring, membantu pekerjaan 
orang tua dan olahraga di 
rumah. “Siapa pun bisa jadi 
guru, apa pun bisa menjadi 
ruang kelas,” katanya. (riz)

Di Pangandaran Masuk Sekolah Tanggal 15 Juni

TASIKMALAYA - Ditundanya 
pemberangkatan ibadah 
haji ke tanah suci Mekkah 
oleh pemerintah pusat atau 
Kementerian Agama (Kemenag) 
RI mengakibatkan 1.490 jemaah 
haji asal Kabupaten Tasik, batal 
berangkat tahun ini.

Kemenag RI memutuskan 
pemberangkatan ibadah haji 
asal Indonesia ditunda hingga 
tahun 2021, akibat dampak 
wabah Covid-19.

Kasubag Tata Usaha Kemenag 
Kabupaten Tasikmalaya, 
H Suryana mengatakan, 
berdasarkan hasil meeting 
zoom video conference 
pembahasan tentang haji 
antara Menteri Agama Fachrul 
Razi dengan Kemenag di 
daerah bahwa pemberangkatan 

ibadah haji Indonesia termasuk 
di Kabupaten Tasik ditunda 
hingga tahun 2021.

“Jadi syarat istitoah nya 
tidak terpenuhi atau sulit 
dilakukan. Pertama dari 
aspek keamanan diri atau 
pemberangkatan. Kedua aspek 
kesehatan, karena di Mekkah 
tetap akan dilaksanakan social 
distancing, phisycal distancing 
dan protokol Covid-19 lainnya,” 
papar Suryana, kepada Radar, 
Selasa (2/6).

Jadi, kata Suryana, keutamaan 
dalam ibadah haji tidak 
akan terpenuhi rukun dan 
syaratnya jika social distancing 
atau phisycal distancing 
dilaksanakan.

Seperti contoh dalam ibadah 
tawaf atau lempar jumroh, 

kemudian wakaf tidak bisa 
dilaksanakan sendiri-sendiri. 
Dengan menjaga jarak 
karena tenda-nya pun disana 
terbatas.

“Maka dengan melihat 
kondisi seperti ini, dari aspek 
keamanan, kesehatan tidak 
terjamin. Mungkin jemaah 
asal Indonesia bisa sampai 
120-130 ribu jemaah terbatas 
tetapi ini menyangkut dunia, 
jemaah dari mana-mana, 
ditengah wabah Covid-19 ini 
maka tidak memenuhi syarat 
dalam pelaksanaan ibadah 
haji,” ujar dia.

Kasi Penyelenggaraan Haji 
dan Umrah (PHU) Kemenag 
Kabupaten Tasik, H Dedi Anwar 
Muhtadin MPdi menambahkan 
hasil notulensi konferensi pers 

tentang haji dari Menteri 
Agama Fachrul Razi.

Pertama pandemi Covid-19 
yang melanda Indonesia telah 
berdampak pada berbagai 
aspek kehidupan, termasuk 
layanan sosial keagamaan 
di bidang penyelenggaraan 
ibadah haji.

Kedua, lanjut dia, memasuki 
bulan Mei, karena waktu 
semakin mepet. Tim fokus 
mematangkan dua opsi saja, 
yakni penyelenggaraan haji 
dengan pembatasan lebih kurang 
50 persen, dan pembatalan 
keberangkatan jemaah haji.

Ketiga, protokol kesehatan 
mewajibkan setiap jamaah 
untuk memiliki sertifikat 
bebas Covid-19 dari pihak 
yang berwenang.

Keempat pemerintah tidak 
mungkin lagi memiliki cukup 
waktu untuk melakukan 
persiapan utamanya dalam 
pelayanan dan perlindungan 
jemaah.

Kelima, berdasarkan 
kenyataan tersebut, pemerintah 
memutuskan untuk tidak 
memberangkatkan jamaah 
haji pada tahun 1441 hijriah 
atau pada tahun 2020 ini.

“Dan keenam terakhir 
hasilnya risiko keselamatan 
dan kemanusiaan menjadi 
prioritas pertimbangan 
kami di masa pandemi ini, 
selain itu resiko ibadah yang 
sangat mungkin terganggu,” 
papar dia, seperti dilansir 
radartasikmalaya.com.

Adapun untuk jumlah kuota 

jemaah haji asal Kabupaten 
Tasikmalaya tahun 2020 yang 
ditunda pemberangkatan 

hajinya ke tahun 2021, tambah 
dia, ada sebanyak 1.490 orang.
(diki setiawan)

1.490 Jamaah Haji Tasik Batal Berangkat

Kades Luruskan Informasi 
Soal Kakek Uha yang Miskin

CIAMIS  – Menanggapi informasi 
mengenai adanya warga miskin (Gakin) 
Uha (70) yang sebelumnya mengaku warga 
Desa Sukasetia Kecamatan Cihaurbeuti, 
yang sebenarnya warga Desa Sukamaju 
diluruskan oleh Kepala Desa Sukasetia.

PLT Kepala Desa Sukasetia Kecamatan 
Cihaurbeuti Ayi Saeful Amin SIP mengatakan, 
bahwa Uha sifatnya transit dan membikin 
gubuk di Desa Sukasetia. Namun, secara 
aslinya adalah warga Desa Sukamaju.

Kata dia, pa Uha punya sepetak tanah dan punya 
kerbau di wilyah Desa Sukasetia. “Pa Uha seoalah 
untuk transit tinggal disitu, tapi tetap suka pulang 
ke Desa Sukamaju. Karena anak dan keluarganya 
istrinya ada di Desa Sukamaju,” paparnya.

Sebelumnya, pernyataan Uha juga diluruskan 
oleh Kepala Desa (Kades) Sukamaju 
Kecamatan Cihaur, Dede Engkuh.

Kata Dede, Uha dalam Kartu Tanda Penduduk 
(KTP)-nya adalah warga Dusun Desa RT 9/3 Desa 
Sukamaju Kecamatan Cihaur Kabupaten Ciamis.

“Sebenarnya, Ia (pa Uha, red) dapat  Bantuan 
Pangan Non Tunai (BPNT). Tapi itu diberikan 
kepada istrinya di Desa Sukamaju. Karena memang 
secara KTP warga Sukamaju,” terang Dede.

“Mengenai bantuan sekarang yang terdampak 
corona, memang tidak dapat, karena dia (Uha) 
kan sudah dapat bantuan BPNT. Jadi tidak 
boleh double bantuan,” sambung Dede.

Dede menambahkan, di dalam Kartu 
Keluarga (KK) dan KTP, status pa Uha dan 
Sarwiti adalah suami istri. “Jadi tidak bisa satu 
keluarga dapat dua pos bantuan,” tandasnya, 
seperti dilansir radartasikmalaya.com.

Atas nama redaksi radartasikmalaya.
com yang dalam pemberitaan awal belum 
konfirmasi, memohon maaf kepada warga 
dan aparat desa, atas ketidaknyamanan. Dan 
hal ini sekaligus sebagai konfirmasi terhadap 
berita sebelumnya.(iman s rahman)

RAPAT VIRTUAL. Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata (kanan) koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengenai penanganan Covid-
19 di Jawa Barat Jumat (29/5). Hasilnya Kabupaten Pangandaran ditetapkan zona biru dan boleh menerapkan adaptasi kebiasaan baru.

LURUSKAN: Pemerintah desa bersama forkopimcam 
meluruskan informasi soal Keluarga Uha yang viral

TUNDA: Suryana menjelaskan, untuk jamaah haji Tasik tahun 
ini ditunda dulu. Sama dengan jamaah dari daerah lain.
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Daerah Masih Tunggu 
Keputusan Pusat

BANDUNG – Komisi Pemi-
lihan Umum (KPU) Kabupa-
ten Bandung belum bisa me-
lanjutkan tahapan Pilbup 
Bandung lantaran terganjal 
belum terbitnya regulasi be-
rupa Peraturan KPU (PKPU). 
Padahal, Pilkada Serentak 2020 
resmi diputuskan bakal dige-
lar pada 9 Desember 2020. 

Komisioner KPU Kabupaten 
Bandung, Supriatna membe-
narkan hal tersebut. “Belum 
ada PKPU-nya. Kami (peny-
elenggara di Kabupaten Ban-
dung) masih menunggu PK-
PU itu,” kata Supriatna dilan-
sir RMOLJabar, Selasa (2/6).

Dirinya pun tak bisa berkom-
entar banyak kapan kepasti-
an sejumlah tahapan yang 
tertunda menyambut gelaran 
kontestasi Pilbup Bandung 
kembali berjalan.

Walau ada kabar beredar 
melalui pesan berantai whats-
app tahapan Pilbup Bandu-
ng akan dimulai awal Juni, 
Supriatna hanya menyam-
paikan bila pihaknya belum 
tahu persis.

“Belum tahu soal informasi 
(yang beredar di whatsapp) 
itu,” tegas Koordinator Divisi 
Sosialisasi Pendidikan Pemi-
lih Partisipasi Masyarakat dan 
Sumber Daya Manusia itu

Sementara, KPU pusat me-
mastikan tahapan Pilkada Se-
rentak 2020 akan dimulai kem-

BANDUNG – Kantor DPRD 
Provinsi Jawa Barat mendadak 
ramai pada Selasa (2/6) saat 
kedatangan perwakilan para 
pedagang pasar yang tergabung 
dalam Aliansi Pedagang Ban-
dung (APB). Kedatangan me-
reka untuk mengadukan 
nasibnya selama pandemi 
korona berlangsung.

Jubir APB, Rahmat Ariyandi 
meminta tiga tuntutan. Di 
antaranya, pembukaan pasar 
di Kota Bandung setelah ma-
sa perpanjangan PSBB ber-
akhir pada tanggal 12 Juni 2020 
mendatang.

“Ada tiga poin, pertama kita 
sangat berharap aktivitas eko-
nomi di Bandung bisa berjalan, 
apapun pasarnya yang penting 
bisa buka kembali,” harap Ariy-
andi saat ditemui usai Audien-
si di DPRD Jabar, kemarin (2/6).

Ariyandi juga meminta be-
ban yang ditanggung para 
pedagang selama masa Pan-
demi Covid-19 ditanggung 
pemerintah. Misalnya, beban 
listrik, keamanan dan keber-
sihan selama para pedagang 
menutup usahanya.

“Harapan kami segala opera-
sional yang menjadi beban pe-

dagang di setiap kios bisa men-
dapat bantuan pemerintah se-
perti listrik dan lain-lain,” katanya.

Dia juga meminta Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat lebih mem-
perhatikan nasib para karyawan 
toko yang berada di pasar. Me-
nurutnya, selama ini karyawan 
pasar jarang sekali mendapatkan 
perhatian, baik berupa bantuan 
sosial (bansos) maupun bantu-
an lansung tunai (BLT).

“Kemudian kita juga mem-
inta pemerintah memperha-
tikan karyawan toko yang 
tutup, selama ini belum ada 
sentuhan sedikitpun untuk 

karyawan toko yang ada di 
pasar,” tutur Ariyandi.

Disinggung terkait, jumlah 
pedagang yang tergabung 
dalam organisasinya. Ariyan-
di menyebutkan, organisasinya 
merupakan gabungan dari 
beberapa organisasi pasar di 
Kota Bandung.

“Ini kita aliansi yah gabung-
an dari pedagang pasar baru, 
Andir, ITC, kebun kelapa, jaya 
plaza itu kurang lebih sampai 
36 ribu kios, dan di sini ber-
gabung organisasi berbagai 
macam pasar,” ujar Ariyandi.

Ariyandi menegaskan, jika 

semua tuntutan para pedagang 
tidak dipenuhi hingga perpan-
jangan PSBB berakhir, besar 
kemungkinan akan terjadi aksi 
demonstrasi besar-besaran da-
ri para pedagang. Pasalnya, lanjut 
Ari, para pedagang dinilainya 
telah banyak mengalami keru-
gian akbiat penutupan tokonya.

“Kami sudah tidak kebay-
ang lagi karena sudah tiga 
bulan para pedagang tidak 
ada pemasukan, apabila 
tanggal 12 tidak buka, mungkin 
akan terjadi demo besar-be-
sar dan itu yang kita takutkan,” 
pungkasnya. (bbs/drx)

ISTIMEWA

GELAR AUDIENSI: Sejumlah pedagang saat mengadu kepada anggota 
DPRD Jabar soal ekonomi di tengah wabah Covid-19.

Para Pedagang Ancam Turun ke Jalan

Tahapan Pilkada Terganjal PKPU
diharmonisasi pada Minggu 
(31/5/2020) lalu. Substanstinya, 
tahapan Pilkada dilanjutkan 
pada 15 Juni,” ujar Raka Sandi 
dalam diskusi daring.

Untuk memulai kembali 
tahapan tersebut, KPU akan 
mengaktifkan kembali badan 
penyelenggara ad hoc, yakni 
Panitia Pemilihan Kecamatan 
(PPK) dan Panitia Pemungutan 
Suara (PPS). Kemudian, tahap 
pemungutan suara akan jatuh 
pada 9 Desember 2020. 

Raka Sandi juga memasti-
kan masukan dari sejumlah 
pihak terkait telah diterima 
dalam harmonisasi. Sehing-
ga, draf PKPU perubahan itu 
sudah siap disahkan. “Ting-
gal proses administrasinya,” 
pungkasnya. (bbs/drx)

PESTA 
DEMOKRASI: 
Seorang nenek 
saat memberikan 
suaranya di 
TPS pada ajang 
Pilkada Serentak 
beberapa 
tahun lalu. 
Kini, kelanjutan 
tahapan masih 
menunggu arahan 
dari pusat di 
tengah pandemi 
korona.

bali pada 15 Juni mendatang. 
Menurut Komisioner KPU, I 

Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, 
hal itu telah tertulis dalam draf 

PKPU perubahan atas PKPU 
Tahapan, Program dan Jadwal 

Pilkada 2020. 
“PKPU perubahan ini telah 

ISTIMEWA

PSBB PROPORSIONAL KOTA BANDUNG
Periode 30 Mei hingga 12 Juni 2020

Sejumlah perubahan dilakukan dalam penerapan PSBB Proporsional
khususnya pada penghentian sementara pada PSBB sebelumnya. Dikecualikan dari penghentian sementara

aktivitas bekerja di tempat kerja atau kantor, bagi tempat kerja atau kantor dengan kategori:
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ISTIMEWA

JADWAL PEMBERANGKATAN :Para jamaah asal Kota Bandung siap berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan 
ibadah haji beberapa waktu lalu. Untuk tahun ini, sementara waktu pemberangkatan haji ditunda.

BANDUNG – Kementrian 
Agama (Kemenag) resmi 
membatalkan pemberang-
katan ibadah haji 2020. 
Seperti diketahui, Arab 
Saudi menjadi salah satu 
negara yang juga terdampak 
Covid-19. Hingga tak heran 
jika sampai saat ini pemerin-
tah negara tersebut belum 
membuka akses bagi warga 
negara manapun yang 
hendak melakukan ibadah 

haji. Wali Kota Bandung, 
Oded M. Danial pun turut 
menanggapi keputusan 
Kemenag tersebut.

”Kalau sudah ada pering-
atan seperti itu ikuti saja,” 
tegas Oded di Balai Kota 
Bandung, Selasa (2/6).

Melalui keputusan Men-
teri Agarama Republik In-
donesia Nomor 494 Tahun 
2020, pembatalan keber-
angkatan Jamaah haji pada 

penyelenggaraan ibadah 
haji 1441 H atau 2020 Masehi 
ini berlaku untuk seluruh 
Warga Negara Indonesia 
(WNI), tak terkecuali. 

Apabila mengikuti jadwal, 
seharusnya para jamaah 
haji yang sudah terdaftar 
untuk melakukan pembe-
rangkatan tahun 2020 sudah 
bisa dimulai pada 26 Juni 
mendatang.

Oded pun kembali meng-

ingtakan bahwasannya 
ibadah haji tak semata-
mata keinginan seseorang 
untuk melenggang ke tanah 
suci, melainkan panggilan 
Allah.

”Yang namanya ibadah 
haji itu sesungguhnya tidak 
semua orang bisa ibadah 
haji kecuali dia terpanggil 
sebagai tamu Allah di tanah 
suci,” ungkapnya.

Oded Minta Calon Jamaah Haji 
Bandung Sabar Menunggu 

Bahaya Covid-19 
Bagi Anak-anak

BANDUNG - Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
tak hanya menjangkit orang dewasa saja, anak-anak 
juga memiliki kerentanan yang sama terhadap virus 
asal Wuhan ini. Bahkan virus ini juga dinilai sangat 
berbahaya bagi anak-anak.

Menurut Satgas Covid Ikatan Dokter Anak Indone-
sia (IDAI) yang sekaligus merupakan Ketua UKK 
Infeksi dan Penyakit Tropis IDAI, Anggraini Alam 
mengatakan terdapat berbagai kumungkinan anak 
dapat tertular virus korona.

”Selalu ada kemungkinan anak tertular. Umumnya 
dari dewasa yang terinfeksi, karena kontak erat, anak 
menjadi tertular. Anak dan dewasa sama-sama 
rentan dan bila terinfeksi jumlah virusnya bisa sama 
tinggi di dalam tubuhnya. Artinya kemampuan 
menularkannya juga sama,” ujarnya kepada Jabar 
Ekspres, Selasa (2/6).

BPN Pastikan Selama Pandemi 
Pelayanan Tetap Maksimal

BANDUNG – Kantor Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) Kota Bandung memastikan pelayanan terkait 
sertefikasi tanah selama pandemi tetap berjalan.

Ketua Gugus Tugas BPN Kota Bandung, Hasan M 
Syafi’i, menuturkan tetap melayani masyarakat 
sesuai protokol kesehatan.

”Masyarakat harus memakai masker, jaga jarak dan 
tetap jaga kesehatan,” pesannya, beberapa waktu 
lalu.

Menurutnya, sesuai arahan pemerintah pusat, 
pihaknya hanya melayani dokumen yang sudah 
lengkap dan segala persyaratan sudah tertera di 
pelayanan online.

”Masyarakat bisa mengambil atau datang ke kantor 
ini bagi yang sudah lengkap, pendafatarannya 
melalui email, kalau berkasnya sudah lengkap baru 
masyarakat bisa datang, kalau belum diusahkan 
lengkapi dulu,” ujarnya. 

KESEHATAN

PROGRAM

    Baca Oded... Hal 10

    Baca Oded... Hal 10

    Baca BPN... Hal 10

BANDUNG – Pemerintah 
Kota (Pemkot) Bandung 
enggan terburu-buru mem-
berikan kelonggaran pada 
aktivitas di mal atau pusat 
perbelanjaan. Dalam wak-
tu satu pekan ini tim Gugus 
Tugas Covid-19 akan me-
mantau kesiapan mal di 
Kota Bandung untuk me-
nyesuaikan dengan sejum-
lah aturan dan standari-
sasi protokol kesehatan.

Ketua Harian Gugus Tu-
gas Covid-19 Kota Bandung, 
Ema Sumarna menegaskan, 
perlu komitmen peng-
elola mal dan pusat per-
belanjaan untuk mengon-
trol pergerakan orang 
sebagai bagian dari upaya 
menekan penyebaran virus 
corona.

”Hari ini memang hari 
pertama kita sudah mem-
buat jadwal untuk peman-
tauan di 23 pusat perbe-
lanjaan di Kota Bandung. 
Kita ada 2 tim yang me-
mantau. Hari ini ada di 
BEC, PVJ dan sekarang di 
BIP. Besok berlanjut sam-

pai hari Jumat,” ucap Ema 
usai memantau Bandung 
Indah Plaza Jalan Mer-
deka, Selasa (2/6).

Ema ingin memastikan 
pengelola mal menerapkan 
protokol kesehatan. Mulai 
dari menyediakan tempat 
cuci tangan atau hands-
anitizer, memeriksa suhu 
tubuh, hingga menerapkan 
prinsip menjaga jarak.

Ema bersama tim Gugus 
Tugas Covid-19 Kota 
Bandung juga sekaligus 
mengedukasi pengelola 
mal untuk tetap waspada 
dan hanya menerima tidak 
lebih dari 30 persen kapa-
sitas di mal. Hal itu ber-
laku untuk area berbe-
lanja, parkir bahkan toilet.

”Secara umum kami cu-
kup puas dengan kesiapan 
dari masing-masing peng-
elola dengan berbagai 
variasi, inovasi atau krea-
tivitasnya. Karena tidak 
sama memang dari objek 
dan kondisinya berbeda,” 
ujarnya.

Pemkot Enggan Terlalu Cepat Beri Kelonggaran Aktivitas Mal

PSBB Proporsional 
Tetap Utamakan 
Protokol Kesehatan

BANDUNG – Setelah resmi 
memperpanjang Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) 
hingga 12 Juni mendatang, 
Pemerintah Kota (Pemkot) 
Bandung mulai memperbo-
lehkan beberapa sektor usa-
ha untuk mulai beroperasi 
kembali. Kendati demikian, 
penerapan PSBB proporsional 

ini tetap mengutamakan pro-
tokol kesehatan dalam pelaks-
anannya.

Keputusan diterapkannya 
kembali PSBB di kota Bandung 
tertuang dalam Peraturan 
Wali Kota (Perwal) Nomor 32 
Tahun 2020 tentang Peruba-

han Ketiga Atas Perwal Nomor 
21 tentang Pelaksanaan PSBB 
dalam Rangka Percepatan 
Penanganan Covid-19 di 
Kota Bandung.

Dalam Perwal tersebut juga 
dikatakan pelayanan makanan 
di tempat yang pada awalnya 

tidak diperbolehkan untuk 
makan di tempat, diberikan 
kelonggaran untuk membe-
rikan layanan dine in dengan 
catatan menampung paling 
banyak 30 persen dari jumlah 
keseluruhan kapasitas kursi.

Mulai Perbolehkan Beberapa 
Sektor Usaha Beroperasi

    Baca Rumah... Hal 10

    Baca Mulai... Hal 10

ISTIMEWA

BATASI PENGUNJUNG: Pemkot buat Peraturan diberikan kelonggaran kepada rumah makan untuk memberikan layanan dine in dengan catatan menampung paling banyak 30 persen dari jumlah keseluruhan kapasitas kursi.

ISTIMEWA

Kepala Kantor BPN Kota Bandung Andi Kadandio Alepuddin 
dan Ketua Gugus Tugas BPN Kota Bandung, Hasan M Syafi’i.

ILUSTRASI

ISTIMEWA

TINJAU KESIAPAN: Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 Kota Bandung, Ema Sumarna melakukan 
pemeriksaan kesiapan Mal untuk melakukan aktivitas lagi di tengah pandemi Covid-19.



Tak hanya itu, pelayanan 
dine in hanya berlaku bagi 
pengunjung by appointment, 
bukan walk in guest. Pengun-
jung pun hanya diberi waktu 
60 menit selama berada di 
tempat makan. Adapun jam 
operasionalnya dimulai sejak 
pukul 06.00 – 18.00 WIB.

Tak hanya kegiatan peny-
ediaan makanan, rumah iba-
dah pun sudah mulai dibuka. 

Wali Kota Bandung, Oded 
M. Danial mengatakan tetap 
harus memperketat penja-
gaan untuk mengantisipasi 

penularan Covid-19.
”Pada prinsipnya rumah 

ibadah tidak hanya masjid, 
semua agama yang ada dan 
diakui dengan kelonggaran 
30 persen. Khususnya di ma-
sjid besar di Kota Bandung, 
saya minta tetap berhati-
hati khawatir ada yang datang 
di luar kota dan salat di situ,” 
ujar Oded kepada Jabar Eks-
pres, Selasa (2/6).

Berikutnya Oded juga me-
nyinggung ihwal pelaksanaan 
salat Jumat. Sebagaimana 
diatur dalam Perwal, men-
urutnya penerapan protokol 
kesehatan juga perlu diper-
hatikan. Seperti menjaga jarak 

duduk. Tak hanya itu, dalam 
pelaksanaan ibadah juga ha-
rus terdapat petugas dari 
pihak masjid untuk menga-
wasi penerapan protokol 
kesehatan yang telah diten-
tukan.

Adapun protokol kesehatan 
lainnya selama melaksanakan 
peribadatan di masa PSBB 
proporsional ini adalah mela-
kukan pembersihan dan disin-
feksi secara berkala area tem-
pat ibadah. Menyediakan 
fasilitas cuci tangan yang 
memadai dan mudah diakses 
oleh jemaah. Dan yang tak 
kalah penting adalah mela-
lukan pengecekan suhu tubuh 

serta menggunakan masker.
Lebih lanjut Oded menga-

takan, tidak menutup kemun-
gkinan apabila setelah ber-
bagai upaya dilakukan dalam 
masa perpanjangan PSBB 
proporsional, lalu terjadi lon-
jakan kasus Covid-19, maka 
akan dilakukan aturan PSBB 
seperti sedia kala.

”Bisa jadi, karena kita ha-
rus mengevaluasi. Yang pen-
ting ketika sekarang ada 
pergeseran dari PSBB full 
kepada proposional, apa-
bila di dalam evaluasinya 
terdapat kenaikan kurva, ini 
harus dievaluasi dan balik 
lagi,” pungkasnya. (mg7/ziz)

Dia menambahkan, sekali-
pun akan diberikan kelong-
garan untuk mulai buka 
namun akan tetap member-
lakukan pembatasan jam 
operasional. Selain itu, 
turut mengatur toko yang 
diperbolehkan mulai buka 
dengan potensi paling minim 
interaksi ataupun terjadinya 
kerumunan orang.

”Bioskop tidak boleh, spa, 
salon, arena mainan anak 
masih tidak boleh berope-
rasi. Di luar itu semua komo-
diti boleh, untuk di resto (di 
dalam mal) itu masih take 
away,” jelasnya.

Dia menggambarkan, apa-
bila terdapat pelanggaran di 
salah satu ruang dagang, 
opengelola mal harus men-
dindaknya secara bertahap. 
Namun, jika pelanggaran 
secara berulang maka Pemkot 
Bandung tidak akan segan 

untuk menutup kembali 
seluruh area mal.

”Kalau nanti ada pelang-
garan satu tenant, yang dihu-
kum tenant dulu ditindak 
harus perbaiki dulu kalau 
tidak mengikuti ya tutup, ka-
lau berulang ini masih mem-
bandel maka yang ditutup 
malnya lagi semuanya,” te-
rangnya.

Oleh karenanya, sambung 
Ema, guna meningkatkan 
pengawasan di area mal ini 
Pemkot Bandung memutuskan 
untuk mencabut kebijakan 
Work From Home (WFH) 
bagi Aparatur Sipil Negara 
(ASN) Pemkot Bandung.

Para ASN ini menurut Ema 
akan diberdayakan mela-
kukan monitoring di 23 mall 
ataupun area pertokoan 
lainnya. Termasuk guna 
memastikan seribu lebih 
restoran dan 16 ribuan per-
tokoan di Kota Bandung 
bisa mengikuti sesuai atu-
ran selama Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PS-
BB) proporsional.

”Makanya sekarang di PSBB 
proporsional ini seluruh apa-
ratur tidak WFH, karena kita 
butuh SDM aparatur untuk 
mengawasi. Karena kita ter-
batas orang, kita butuh peng-
awasan,” ungkapnya.

Untuk kepastian mall akan 
dibuka atau tetap ditutup baru 
bisa diputuskan pekan depan. 
Itupun kebijakannya tetap 
ditentukan oleh kepala daerah, 
setelah tim Gugus Tugas Co-
vid-19 selesai mengecek 
seluruh mall yang ada di 
Kota Bandung.

”Nanti kita tunggu setelah 
selesai yang 23, nanti kita la-
por dulu karena yang ambil 
kebijakan nanti ada Pak Wa-
li Kota, nanti pertimbangan 
ada dari seluruh unsur pim-
pinan kota. Kalau dalam tujuh 
hari ini udah oke bisa saja 
kita rekomendasikan mulai 
beraktivitas, atau justru jangan 
dulu,” pungkasnya.(rls/ziz)

Dia mengungkapkan, untuk 
menghindari kerumunan, 
maka pihaknya melakukan 
pembatasan pelayanan seba-
nyak 20 orang saja dalam 
satu hari.

”Kalau ada masyarakat da-
tang kita cek suhu tubuhnya 
kalau sehat baru diperbole-
hkan masuk,” ungkapnya. 

Selain itu, lanjutnya, pihak 
BPN juga memberlakukan jam 
operasional yaitu mulai dari 

pukul 09.00 WIB hingga puluk 
15.00 WIB dan berlaku hing-
ga 4 Juni 2020 mendatang. 
Protokol kesehatan juga ber-
laku saat pemerintah memu-
lai kebijkan New Normal 
kedepan. 

”20 persen pegawai kami 
sedang WFH, namun dapat 
kami pastikan tidak ada ham-
batan untuk melayani warga. 
Sejak PSBB 11 Maret 2020 
lalu sudah 800 masyarakat 
yang mendaftar sampai hari 
ini, kisaran ratusan sudah 
terselesaikan,” terangnya. 

Sementara itu, Kepala Kan-
tor BPN Kota Bandung Andi 
Kadandio Alepuddin, menam-
bahkan, pihaknya juga mem-
berlakukan Work From Home 
(WFH). Berdasarkan Pere-
mendagri, WFH diberlakukan 
bagi pegawai berusia 50 tahun 
ke atas, rentan terhadap penya-
kit, ibu hamil dan yang meng-
gunakan kendaraan umum.

”Jadi 20 persen yang WFH, 
dan 80 persen di kantor, kalau 
struktural 100 persen yang 
melayani di loket seperti se-
karang ini,” (mg2/ziz)

Dia pun mengingatkan se-
bagaimana orang yang beri-
man, kita melakukan berba-
gai upaya yang optimal untuk 
menunaikan ibadah haji. 
Kendati demikian, Oded tetap 
menganjurkan untuk bersikap 

sabar kepada para jamaah 
calon haji dengan adanya 
pembatalan ini.

”Kita sebagai manusia orang 
beriman ini kita dituntut agar 
ada upaya-upaya yang optimal. 
Seperti ikhtiar menabung 
daftar dan lainnya itu dilaku-
kan tapi tidak jarang orang 
yang sudah menabung dan 

syukuran tidak bisa ikut be-
rangkat. Artinya bahwa kalau 
sekarang kebijakannya pe-
merintah seperti itu anjuran 
mang Oded bersabarlah,” 
imbunya.

Mengingat ibadah haji mer-
upakan perkara yang langsung 
dengan Allah, Oded merasa 
keputusan yang mengaha-

ruskan para jamaah untuk 
menunda pemberangkatan 
tidak serta merta mengurangi 
pahalanya sebagai seorang 
muslim.

”Karena urusan haji adalah 
panggilan Allah. Adapun kita 
sudah ikhtiar, insyallah tidak 
akan berkurang pahalanya,” 
pungkasnya.(mg7/ziz)

Dokter yang akrab disapa 
Anggi ini mengatakan ter-
dapat gejala yang lebih bera-
gam apabila anak terpapar 
Covid-19. Berdasarkan la-
poran kasus pada anak di 
beberapa negara seperti 
Amerika Serikat, Itali, Spa-
nyol, dan Inggris, Anggi me-
nyebutkan gejala tersebut 
bisa berupa diare atau bah-
kan kelainan organ secara 
menyeluruh yang lebih di-
kenal sebagai Multiorgan 
Inflamatory Syndrome (MIS).

Kendati demikian, persen-
tase anak yang klinisnya 
berat bahkan fatal tidak se-
tinggi dewasa. Anggi men-
gatakan hal tersebut dika-
renakan beberapa hal, an-
tara lain reseptor covid di 
sel manusia, yaitu ACE2 di 
anak belum sesempurna dan 
sebanyak orang dewasa. Be-
rikutnya anak sering terin-
feksi virus sehingga tubuh 
terlatih menghadapi infeksi 
virus. Tak hanya itu, bagi 
anak balita yang secara be-
rulangkali mendapat vaksin 
membuat tubuhnya terlatih 
menghadapi infeksi.

Anggi juga memaparkan 

peran penting orang tua da-
lam menjaga anaknya agar 
terhindar dari Covid-19. Anak 
sangat bergantung pada orang 
tua.

”Mendisiplinkan anak un-
tuk di rumah saja, physical 
distancing, cuci tangan se-
sering mungkin, menggan-
ti baju, mandi, membersih-
kan lingkungan mainnya. 
dapat dilakukan apabila ada 
role model nya yaitu orang 
tua. Wabah ini memberikan 
hikmah kedekatan anak 
dengan orang tua dan cara 
mendisiplinkan anak yang 
kita harap akan menjadi 
pandangan hidup mereka,” 
paparnya.

Dia pun menyarankan agar 
orang tua menjaga anak te-
tap berada di rumah. Jangan 
dibiarkan untuk berdekatan 
dengan orang bukan seru-
mah, terlebih membawanya 
ke tempat ramai.

”Apabila anak sudah betul-
betul bosan di dalam rumah, 
silakan ke taman lapangan. 
Namun tidak berdekatan 
dengan teman sebaya atau 
orang lain,” tegasnya.

Berdasarkan pengamatan-
nya, Jawa Barat menjadi 
salah satu provinsi yang 
melakukan test, tracing, iso-

lation, dan physical distan-
cing dengan baik sesuai 
cara yang dianjurkan World 
Health Organization (WHO). 
Hal tersebut sebagai upaya 
untuk menekan penyebaran 
serta penularan Covid-19.

”Prestasi lain yang dicapai 
oleh Jabar adalah urutan 
ranking jumlah kasus dan 
kenaikan kasus harian turun 
peringkatnya.   Rajin mela-
kukan tes di tempat umum 
(KRL) serta meningkatkan 
kapasitas tes sebanyak 300 
ribu pada bulan Juni,” im-
buhnya.

Menurut Anggi, terdapat 
tiga hal yang perlu dimonitor 
serta dievaluasi oleh pemerin-
tah daerah. Pertama, setiap 
kota kabupaten di Jabar me-
matuhi aturan dan rekomen-
dasi yang dikeluarkan oleh 
Pemprov. Kedua, mewaspa-
dai dalam 7-21 hari kedepan 
setelah adanya kegiatan ber-
kumpul yang diperkirakan 
menaikkan kasus, yaitu se-
telah lebaran dan pelangga-
ran PSBB. Ketiga, tetap so-
sialisasikan physical distan-
cing, cuci tangan, mengguna-
kan masker dan menjaga 
kedisiplinan untuk melaku-
kan hal tersebut di masyara-
kat. (mg7/ziz)
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RAPAT KOORDINASI: Wali Kota Bandung, Oded M Danial melakukan Vicon bersama Waki Wali Kota Bandung, Yana 
Mulyana dalam rangka peringatan HLUN tingkat Kota Bandung di Bandung Command Center, Selasa (2/6).

BANDUNG – Hidup di usia 
lanjut di Kota Bandung mer-
upakan anugerah. Di usia 
senja, warga bisa menikmati 
udara Bandung yang sejuk 
dan suasana kota yang me-
nyenangkan. Selain itu, Pe-
merintah Kota (Pemkot) 
Bandung juga memberikan 
perhatian khusus pada warga 
lanjut usia (lansia).

Pada peringatan Hari Lanjut 
Usia Nasional (HLUN) ke-24 
tingkat Kota Bandung, Wali 
Kota Bandung, Oded M. Da-
nial mengharapkan, warga 
lansia agar bisa menikmati 
hidup dengan produktivitas. 
Usia senja bisa dimanfaatkan 
untuk beragam aktivitas yang 
membahagiakan, seperti ke-
giatan ibadah, membuat 

hasta karya atau keterampilan, 
maupun bercengkrama dengan 
keluarga.

Pemkot Bandung juga mem-
beri perhatian khusus kepada 
lansia melalui Bidang Perlin-
dungan dan Pemenuhan Hak 
Lansia di Dinas Perlindungan 
Anak dan Pemberdayaan Ma-
syarakat (DP3APM). Di Kota 
Bandung, ada 275.140 jiwa 
penduduk lansia atau 11per-
sen dari total penduduk Kota 
Bandung. Jumlah yang cukup 
besar inilah menjadi alasan 
mengapa Pemkot memberi 
porsi lebih bagi komunitas 
ini.

”Kami ingin memuliakan 
dan menghormati lansia 
dengan memberikan pelaya-
nan sebaik-baiknya untuk 

para lansia kita,” ujarnya saat 
memberikan sambutan pada 
peringatan HLUN tingkat 
Kota Bandung di Bandung 
Command Center, Selasa (2/6).

Salah satu upaya yang dila-
kukan Pemkot Bandung ada-
lah dengan menyediakan 
layanan-layanan ramah lan-
sia, seperti Puskesmas ramah 
lansia, Sahabat Lansia, hing-
ga sekolah lansia yang be-
kerja sama dengan komunitas 
peduli lansia.

”Kami terus melakukan 
pembinaan kepada lansia agar 
mereka senantiasa sehat, bu-
gar, dan produktif berkarya,” 
katanya.

Kepala DP3APM Kota 
Bandung Tatang Muchtar 
menambahkan, Pemkot 

Bandung juga tengah meny-
usun peraturan daerah yang 
khusus menangani pemenu-
han hak lansia. Tujuannya 
adalah untuk menciptakan 
kota yang ramah lansia.

”Kegiatan lansia yang kita 
lakukan tujuan besarnya 
ingin mencapai Bandung 
Kota Ramah Lansia. Tahun 
ini Bandung sedang mengu-
sulkan Raperda Bandung 
Ramah Lansia. Tahun ini 
pembahasan di dewan, di-
jadwalkan mulai triwulan 2 
bulan Juli,” terangnya.

Beberapa kebijakan sudah 
mulai dilaksanakan oleh 
DP3APM yang bekerja sama 
dengan banyak pihak, se-
perti sekolah lansia dan Pus-
kesmas ramah lansia. Ke 

Bandung Klaim Beri Perhatian Khusus Bagi Lansia
depan, pihaknya mengaku 
akan terus mengembangkan 
kegiatan dan program yang 
ada.

”Tahun ini kita telah melaks-
anakan sekolah lansia di 4 
kecamatan, yaitu Ujungberung, 
Antapani, Cinambo, dan Su-

kajadi, masing-masing kec 
terdiri dari 50 lansia. Kita juga 
sudah ada 20 Puskesmas ramah 
lansia,” bebernya.(rls/ziz) 

Bakal Bertugas 
Awasi Pelaksanaan 
PSBB Proporsional

BANDUNG – Pemerintah 
Kota (Pemkot) Bandung 
resmi mengakhiri program 
bekerja dari rumah (WFH) 
kepada para ASN di Ling-
kungan Pemkot Bandung, 
Selasa (2/6). Kini para ASN 
diberi tugas mengawasi 
pelaksanaan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PS-
BB) proporsional.

”Nanti ada ASN yang tu-
gasnya memantau toko, 
restoran, pasar tradisional, 
dan perkantoran. Para ASN 
harus memastikam semua 
melaksanakan PSBB pro-
porsional,” ujar Sekretaris 
Daerah Kota Bandung, Ema 
Sumarna di Balai Kota 
Bandung, Selasa (3/6).

Menurutnya, kebijakan 
tersebut bagian dari upaya 
melaksanakan Peraturan 

Walikota (Perwal) Nomor 
32 tahun 2020 tentang pe-
nerapan PSBB Proposional 
yang tetap menerapkan 
protokol kesehatan pada 
setiap bidang. Peran ASN 
merupakan upaya mem-
berdayakan masyarakat 
untuk disiplin melaksana-
kan PSBB.

”Memberdayakan masy-
arakat dengan kondisi 
mendesak seperti ini tidak 
mungkin, paling efektif 
ialah berdayakan seluruh 
ASN. Oleh karenanya, ASN 
di Kota Bandung saat ini 
tidak dulu memberlakukan 
WFH,” terang Ema.

Perlu diketahui, pada 
PSBB proporsional, sejum-
lah bidang diberi kelong-
garan. Salah satunya, pada 
PSBB proporsional mem-
perbanyak jumlah usaha 
yang dikecualikan. Toko-
toko mandiri yang sebe-
lumnya dilarang berope-
rasi, kini diperkenankan 
membuka usahanya. 

Namun bioskop, spa, salon, 
arena mainan anak tetap 
dilarang beroperasi. 

Ema mengatakan, pola 
pembagian tugas peman-
tauan tidak bergantung 
pada Tugas Pokok Fungsi 
(Tupoksi) setiap ASN. Me-
lainkan merujuk pada pe-
mantauan total dengan 
menyebar ke wilayah-
wilayah. 

”Sebagai contoh, ASN Dinas 
Tata Ruang (Distaru) tidak 
terkait dengan bangunan, 
bisa aja orang Distaru bisa 
ada di toko dan pasar. Nan-
ti tapi kita coba di area kan-
tor,” pungkasnya.(rls/ziz) 

Pemkot Akhiri Kebijakan WFH ASN

PIMPIN RAPAT: 
Sekretaris Daerah Kota 

Bandung, Ema Sumarna 
memimpin rapat koordinasi 
terkait pelaklsanaan PSBB 

Proporsiona di Kota Bandung, 
Selasa (3/6).

ISTIMEWA



SOREANG – Sejumlah 30 
dari 31 Pengurus Kecamatan 
(PK) Partai Golkar se Kabu-
paten Bandung memberikan 
dukungan kepada Kurnia 
Agustina M. Naser sebagai 
Calon Bupati Bandung peri-
ode 2020-2025 dari Partai 
Golkar.

Selain dari semua pengurus 
PK, Teh Nia sapaan akrab Istri 
Bupati Bandung juga menda-
pat dukungan dari beberapa 
organisasi, Forum Budayawan 
dan Organisasi pendiri yang 
didirikan Partai Golkar. Du-
kungan tersebut berlegalitas 
dan sudah diterima oleh Ba-
pilu Partai Golkar.

Ketua Badan Pemenangan 
Pemilu (Bapilu) DPD Partai 
Golkar Kabupaten Bandung, 
H. Dagus, menjelaskan, bahwa 
Teh Nia adalah satu-satunya 
bakal calon Bupati Bandung 
yang mendapatkan dukungan 
dari sejumlah kalangan, yang 
terdiri dari 30 Perwakilan Ke-
camatan (PK) dan sejumlah 
organisasi.

”Sejumlah organisasi kema-
syarakatan diantaranya, AMS, 
AMPI, AMPG, Kosgoro, Forun 
Seniman dan Budayawan, 
mendukung kepada Teh Nia. 
Surat rekomendasi dukungan 
ini akan diteruskan ke DPP 

melalui DPP I. Teh Nia ini ada-
lah satu-satunya calon yang 
sudah mendapatkan dukungan 
dan berlegalitas,” kata Dagus 
saat memberikan keterangan 
kepada awak media di Sekre-
tariat DPD Golkar Kabupaten 
Bandung, Selasa (2/6).

Dagus mengatakan, pihaknya 
tak menutup pintu bagi ma-
syarakat atau organisasi lain 
yang ingin memberikan du-
kungan kepada bakal calon 
Bupati Bandung Partai Golkar 
selain Teh Nia. Jadi, bila ada 
balon lainnya yang menda-
patkan dukungan dari masy-
arakat, maka DPD Partai 
Golkar akan dengan senang 
hati menerima dan menyam-
paikannya sebagai per-
timbangan dalam rangka 
tahapan di DPP Pusat Partai 
Golkar.

”Ini adalah dalam rangka 
menunggu turunnya rekomen-
dasi dari pimpinan pusat 
tentang calon bupati,” jelasnya.

Dagus menjelaskan, bahwa 
hingga saat ini, DPP Partai 
Golkar belum mengeluarkan 
rekomendasi calon bupati. 
Rekomendasi ini dikeluarkan 
oleh DPP Partai Golkar ke-
mudian diberikan kepada DPP 
I Partai Golkar selanjunya 
kepada DPD Partai Golkar. 

Bakal calon bupati yang 
mendapatkan rekomendasi 
untuk maju menjadi calon 
bupati Partai Golkar, kata Da-
gus, sudah melalui tahapan 

yang selektif.
”Kami dari pengurus akan 

menerima apapun hasilnya. 
Selain itu, dari kedelapan 
bakal calon bupati Partai Gol-

kar juga sudah menanda-
tangi fakta integritas,” tuturnya.

Sementara itu, ketua PK 
Kecamatan Banjaran, Ich-
syan Yansusan, mengatakan 

bahwa Teh Nia adalah kader 
terbaik dari Partai Golkar. 
Selain itu, Pihaknya merasa 
bahwa bersama Teh Nia, ter-
dapat ikatan batin yang erat 

dan tidak dapat dipisahkan 
dengan lainnya. ”Kami siap 
mendukung Teh Nia menjadi 
Bupati Bandung periode 2020-
2025,” pungkasnya. (yul/rus)
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PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

KPKNL Bandung

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 Toto Gunawan, berupa: 

	Sebidang tanah seluas 135 m2 berikut bangunan diatasnya yang terletak di Blok 
B No. 35 (saat ini setempat dikenal dengan Komp. Mutiara Cibaduyut Blok B No. 
35) Desa Cangkuang Kulon, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung sesuai dengan 
SHGB No. 973/ Desa Cangkuang Kulon a/n Insinyur TOTO GUNAWAN.  
(Limit Rp. 593.400.000,-; Jaminan Rp. 119.000.000,-)

Pelaksanaan Lelang :

1. Cara Penawaran : Close Bidding (dengan mengakses url www.lelang.go.id/)
2. Hari/Tanggal : Rabu, 17 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 mengakti�an 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, 03 Juni  2020
Pemohon Lelang Eksekusi /Penjual

PT.    Bank Central Asia Tbk

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

KPKNL Bandung

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 Wartoni, berupa: 

•	 Sebidang tanah seluas 288 m2 berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan 
Holis. (saat ini setempat dikenal dengan Jl. Holis Sudirman No. 14) Kel. Cibuntu, Kec. 
Bandung Kulon, Kota Bandung sesuai dengan SHM No. 1341/ Kel. Cibuntu a/n 1. 
WARTONI 2. Nyonya NUR’AENI.     
(Limit Rp. 1.307.880.000,-; Jaminan Rp. 262.000.000,-)

Pelaksanaan Lelang :

1. Cara Penawaran : Close Bidding (dengan mengakses url www.lelang.go.id/)
2. Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juni 2020
3. Batas Akhir Penawaran : Pukul 11.00 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 Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

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

lelang mendaftarkan diri dan mengakti�an 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, 03 Juni 2020
Pemohon Lelang Eksekusi /Penjual

PT. Bank Central Asia Tbk

Deklarasikan Dukungan Calon Bupati
H.Dagus: Legalitas Dukungan Balon Akan 
Diserahkan Ke DPP Melalui DPD Golkar Jabar

ISTIMEWA

LEGALITAS DUKUNGAN: Ketua Bapilu Partai Golkar DPD Kabupaten Bandung, H. Dagus (kiri) saat menerima penyerahan berkas dukungan dari Ichsyan Yansusan Ketua PK Banjaran.

SOREANG – Pemerintah 
telah mengeluarkan aturan 
untuk penerapan new nor-
mal atau kenormalan baru di 
tengah pandemi Covid-19. 
Sehingga tim gugus tugas Co-
vid-19 TNI-Polri akan mela-
kukan pengamanan di sejum-
lah tempat keramaian, yakni 
tempat wisata, Pasar, Mall dan 
lokasi keramaian lainnya.

”Rencananya tanggal 6 Juni 
tempat wisata mulai di buka 
secara bertahap, kita sebagai 
tim gugus tugas punya kewa-
jiban untuk melaksanakan 
penegakan disiplin ditempat-
tempat keramaian, diantara-
nya tempat wisata, mall dan 
pasar,” kata Kapolresta 
Bandung Kombes Pol Hendra 
Kurniawan, saat di wawan-
cara, Selasa (2/6).

Hendra mengatakan, nanti-
nya akan ada penjagaan oleh 
TNI-Polri dan instansi ter-
kait di tempat-tempat kera-
maian tersebut, dengan mela-
kukan pengecekan suhu tubuh 
kepada wisatawan dan ma-
syarakat, wajib menggunakan 
masker dan tidak bergerom-

bol serta tidak berkumpul.
Hendra juga menjelaskan, 

di tempat wisata yang ada di 
kabupaten Bandung akan 
dibatasi, hanya di perbolehkan 
memasukan wisatawan se-
banyak 50 persen dari batas 
normal. ”Nantinya pengelola 
tempat wisata yang menen-
tukan, apabila sudah penuh 
melebihi kapasitas maka wi-
satawan dilarang masuk, dan 
harus menunggu wisatawan 
lain keluar,” jelasnya.

Hendra menjelaskan, apa-
bila ada pengelola wisata yang 
bersikeras memasukan wisa-
tawan hingga membludak, 
pihaknya akan memberikan 
teguran tegas. Tempat wisata 
yang bersikeras memasukan 
pengunjung ke lokasi tersebut 
melebihi batas yang sudah 
ditentukan, maka tim gugus 
tugas akan melakukan eva-
luasi, sehingga akan ada te-
guran dan dari dinas pariwi-
sata.

”Tetapi kalau masih mem-
bludak mungkin akan dila-
kukan penutupan kembali, 
situasional kita lihat kedepan-

nya. Sehingga TNI-Polri hanya 
akan melakukan penegakan 
disiplin,” tegasnya.

Menurut Hendra, tim gugus 
tugas Covid-19, hingga saat 
ini masih melakukan penda-
taan tempat wisata mana 
saja yang sudah boleh dibuka 
pada 6 Juni. Namun, katanya 
saat ini sejumlah objek wi-
sata yang ada di kabupaten 
Bandung masuk di tutup, 
namun setelah perayaan Idul 
Fitri, jalan raya menuju Ciwi-
dey mengalami peningkatan.

”Setelah dilakukan pengece-
kan, sejumlah wisatawan yang 
melaju ke Ciwidey, hanya 
berfoto-foto di perkebunan 
dan di pinggir jalan raya, pa-
salnya sejumlah tempat wi-
sata masih tutup,” tuturnya.

”Kami imbau kepada ma-
syarakat, persiapan ke new 
normal, jadi kewajiban pro-
tokol kesehatan itu wajib 
hukumnya untuk menjaga 
kesehatan diri kita masing-
masing, jaga jarak, tidak 
berkumpul, sering cuci tangan 
dan lakukan pola hidup se-
hat,” pungkasnya. (yul/rus)

SOREANG – Peduli Masy-
arakat terdampak Covid-19, 
Akademi Angkatan Bersen-
jata Republik Indonesia (Aka-
bri) angkatan 1996 memba-
gikan bantuan 2.000 paket 
sembako untuk warga Keca-
matan Pasirjambu dan Ciwi-
dey, Kabupaten Bandung.

Hal itu dikatakan Kapol-
resta Bandung Kombes Pol 
Hendra Kurniawan, menurut-
nya, bantuan tersebut meru-
pakan murni hasil pengga-
langan dana dari para alum-
ni Akabri 1996 yang kini sudah 
berkarir di TNI AD, AL, AU 
dan Polri. aksi tersebut mer-
upakan bentuk kepedulian 
para alumni Akabri angkata 
1996 kepada warga terdampak 
Covid-19 di Kabupaten 
Bandung. ”Kami menyalurkan 
sekitar 2.000 paket sembako,” 
katanya Hendra, Selasa (2/6).

Hendra yang menjadi koor-
dinator aksi di wilayah Kabu-
paten Bandung menjelaskan, 
aksi serupa juga dilakukan 
oleh Alumni Akabri 1996 di 
seluruh wilayah Indonesia. 
Secara keseluruhan di seluruh 
tanah air, ada sekitar 15.000 
paket sembako yang disalur-
kan oleh mereka.

Menanggapi penyaluran 
bantuan tersebut, Camat Pa-
sirjambu Rahmat sangat 
mengapresiasi. Hal itu dinilai 
sebagai kepedulian sosial 
sekaligus kekompakan yang 
patut dicontoh dari TNI dan 

Polri. Terlebih saat ini pan-
demi Covid-19 memang mem-
buat masyarakat mengalami 
kesulitan ekonomi dan mem-
butuhkan bantuan dari ber-
bagai pihak.

”Saat ini, apalagi menjelang 
penerapan AKB atau New Nor-
mal, dampak pandemi masih 
terasa. Lapangan kerja masih 
belum terbuka, penganguran 
masih banyak. Kebutuhan 
pangan masyarakat jelas masih 
tinggi,” jelas Rahmat.

Rahmat menjelaskan, di 
wilayahnya, bantuan yang 
diterima mencapai 1.000 pa-
ket dan akan didistribusikan 

ke masyarakat di 6 desa. ”Ban-
tuan akan disalurkan langsung 
oleh para petugas Babinsa dan 
Babinkamtibmas di setiap 
desa,” akunya.

Hal senada diungkapkan 
oleh Camat Ciwidey Karyadi. 
Menurutnya, Ia merasa senang 
sekaligus bangga bahwa wi-
layahnya menjadi salah satu 
sasaran bantuan dari para 
alumni yang tergabung dalam 
Bharatasena Akabri 1996 ter-
sebut. ”Kami atas nama ma-
syarakat Ciwidey menyam-
paikan terima kasih yang 
setinggi-tingginya kepada 
para alumni Akabri angkata 

1996. Ini akan sangat mem-
bantu masyarakat yang ter-
dampak Covid-19 secara 
ekonomi,” tuturnya.

Karyadi menegaskan, dam-
pak ekonomi Covid-19 di 
terasa di tujuh desa di wi-
layahnya. Dengan terba-
tasnya bantuan dari pe-
merintah, bantuan tersebut 
diharapkan bisa menyentuh 
masyarakat yang selama ini 
belum tersentuh. ”semoga 
dengan adanya bantuan 
tersebut, bisa membantu 
warga yang selama ini tidak 
tercover oleh pemerintah,” 
pungkasnya. (rus)

Peduli Warga, Akabri Angkatan 96 
Salurkan 2.000 Paket Sembako

ISTIMEWA

SALURKAN BANTUAN: Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan saat memberikan bantuan  
sembako kepada warga terdampak covid-19 di wilayah Kecamatan Pasirjambu dan Ciwidey, Selasa (2/6).

JALIN 
KOMUNIKASI: 

Kedua Anggota 
TNI dan Polri 

saat memantau 
salah satu lokasi 

objek wisata 
di Kabupaten 

Bandung.

Terapkan Situasi Normal, 
TNI-Polri Perketat Keamanan

BALEENDAH – Pemerintah 
resmi menunda keberangka-
tan jemaah haji tahun 2020, 
keputusan penundaan dite-
tapkan melalui Keputusan 
Menteri Agama (Kemenag) 
Nomor 494 tahun 2020. 

Dampaknya, sebanyak 2.550 
calon Jemaah Haji (Calhaj) di 
Kabupaten Bandung dipas-
tikan gagal berangkat. Hal itu 
dikatakan, Kepala Seksi Haji 
dan Umroh Kementerian 
Agama (Kemenag) Kabupaten 
Bandung, Ishak Asnawi. Men-
urut Ishak, pihaknya akan 
mengikuti keputusan yang 
dibuat oleh pemerintah pusat, 
bahwa adanya pembatalan 
keberangkatan haji tahun 2020.

Ishak menjelaskan, bahwa 
di Kabupaten Bandung ada 
2.550 orang yang harus batal 
menunaikan ibadah haji tahun 
2020. Ishak menyerahkan 
keputusan selanjutnya ke-
pada para calon jamaah haji. 
Jika ada calon jamaah haji 
yang ingin membatalkan ke-
berangkatan hajinya, maka 

pihaknya akan memfasilitasi 
calon jamaah tersebut.

”Kami mempersilahkan ca-
lon jamaah haji untuk mela-
njutkan atau membatalkan 
pendaftaran ibadah hajinya. 
Jika ingin batal, maka biaya 
akan dikembalikan seratus 
persen dan tidak akan ada 
potongan,” kata Ishak saat 
ditemui di Kantor Kemenag 
di Baleendah, Selasa (2/6).

Ishak pun mengatakan, apa-
bila ada calon jamaah yang 
ingin membatalkan keber-
angkatan hajinya, maka para 
calon jamaah haji tersebut 
hanya perlu datang ke kantor 
Kementrian Agama Kabupa-
ten Bandung. ”Kebanyakan 
calon jamaah haji Kabupaten 
Bandung tidak berniat untuk 
melakukan pembatalan, ka-
rena menurut mereka lebih 
repot jika dibatalkan,” jelasnya.

Ishak menambahakan, 
bagi calon jamaah haji yang 
sudah melunasi pembayaran 
keberangkatan haji tahun 2020 
ini, akan menjadi prioritas 

untuk keberangkatan ibadah 
haji tahun depan. 99 persen 
calon jamaah haji di Kabupa-
ten Bandung, sudah melaku-
kan pelunasan biaya haji. 

Hal tersebut katanya, dikarena-
kan, pihaknya senantiasa mendo-
rong calon jamaah haji untuk 
melunasi pembayaran. ”Seba-
nyak 88 persen calon jamaah 
haji adalah anggota kelompok 
bimbingan ibadah, oleh karena 
itu, untuk mensosialisasikan 
keputusan pembatalan keber-
angkatan ibadah haji tahun 2020, 
kami akan melayangkan surat 
pemberitahuan kepada kelom-
pok bimbingan ibadah tersebut,” 
akunya.

Dengan adanya keputusan 
tersebut, Ishak mengimbau 
kepada semua calon jemaah 
haji kabupaten Bandung un-
tuk mengikuti dan mentaati 
aturan yang ditetapkan pe-
merintah. ”Kita harus bisa 
menerima keputusan ini. Hal 
ini dilakukan agar kesehatan 
para jamaah haji tetap ter-
jaga,” pungkasnya. (yul/rus)

Terdampak Wabah Global, 
Ribuan Calhaj Gagal Berangkat

ISTIMEWA



CIMAHI – Satuan Reserse 
Narkoba Polres Cimahi mem-
bongkar bisnis gelap narko-
tika tembakau sintetis ber-
omset ratusan juta. Pereda-
ran tembakau sintetis jenis 
magic barong itu dilakukan 
melalui media sosial sejak 
enam bulan lalu oleh ter-
sangka PS (20) dan DS (19).

Pengungkapan kasus itu 
bermula ketika pihak kepoli-
sian melakukan patroli cyber 
dan mencurigai akun media 
sosial instagram @zetas.stuff 
dan @coggods.

Setelah dilakukan pengin-
taian selama tiga bulan, pihak 
kepolisian kemudian menya-
mar menjadi seorang pem-
beli (undercover by) melalui 
akun @zetas.stuff. Setelah 
barang tersebut diterima di 
sebuah tempat, ternyata po-
sitif mengandung narkoba 
setelah melalui uji laborato-
rium.

Setelah dipastikan, kemu-
dian pihak kepolisian mela-
kukan pemesanan barang yang 
sama melalui akun tersebut 
pada Minggu (31/5/2020). 
Barang tersebut di kirim di 
daerah Kelurahan Pasirkaliki, 
Kecamatan Cimahi Utara, 
Kota Cimahi dan ditangkap 
tersangka PS.

”Akhirnya kita melakukan 
penangkapan terhadap seo-
rang pengedar, pembuat dan 
memproduksi ganja sintetis,” 
ungkap Kapolres Cimahi, 
AKBP M Yoris Maulana Yusuf 
Marzuki saat ditemui di Ma-
polres Cimahi, Selasa (2/6).

Setelah dilakukan peng-
embangan, ternyata tersang-

ka PS memproduksi tembakau 
sintetis tersebut di sebuah 
kontrakan di daerah Ciba-
duyut, Kota Bandung. Di kon-
trakan yang dijadikan gudang 
produksi tersebut, polisi 
mengamankan tersangka DS 
yang berperan sebagai pemo-
dal dan peracik.

Berbagai barang bukti dite-
mukan di kontrakan tersebut. 
Seperti tembakau sintetis yang 
mengandung narkoba hasil 
racikan kedua tersangka, ber-
bagai alat-alat dan bahan 
untuk memproduksi hingga 
seperangkat alat untuk menge-
mas tembakau sintetis.

”Kita berhasil melakukan 
penangkapan terhadap 1 orang 
lagi (DS) serta melakukan 
pengungkapan tempat pro-
duksinya mereka,” beber Yo-
ris.

Berdasarkan keterangan 
para tersangka, mereka menda-
patkan bahan baku berubat 
bibit narkotikanya dari akun 
@coggods dengan harga Rp. 
16.500.000 bibit per 10 gram. 
Dari bibit tersebut, keduanya 
mulai berbisnis barang haram 
sejak enam bulan lalu.

Bahan tersebut kemudian 
diproduksi dan dikemas men-
jadi beberapa merek. Di an-
taranya banana candy, nata-
radja dance shiva dan Bali 
Indonesia. Dalam sekali pro-
duksi, mereka bisa menda-
patkan keuntungan kotor 
hingga Rp. 175.000.000,

Yoris membeberkan, setiap 
satu gram bibit bisa mengha-
silkan 5 gram tembakau sin-
tetis dengan harga jual per 5 
gram Rp. 350.000. 

”Peredarannya online tidak 
terbatas. Selain Cimahi dan 
Bandung Barat, sampai luar 
Jawa dan pulau lainnya. Dalam 
sehari keuntungan bisa sam-
pai Rp 7 juta,” terang Yoris.

Akibat perbuatannya, kedua 
tersanka diancam dengan 
Pasal 114, 132, 113 dan 112 
Undang-undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narko-
tika. 

”Ancaman hukuman paling 
singkat 5 tahun, paling lama 
20 tahun,” tandas Yoris.

Sementara itu, Kasat Nar-
koba Polres Cimahi AKP An-
dri Alam Wijaya menamba-
hkan, narkoba sintetis terse-
but sangat berbahaya jika 
dikonsumsi. Selain bisa meng-
ganggu syaraf, efek yang paling 
fatal adalah kematian.

”Kalau terlalu sering bisa 
memutuskan syaraf, kemu-
dian larinnya ke ginjal lalu 
meninggal dunia,” kata Andri. 

Kembali didapati transaksi 
melalui media sosial, kata 
Andri, pihaknya akan mem-
persempit ruang gerak para 
pelaku kejahatan online teru-
tama transaksi narkoba.

”Tentunya kami akan se-
gera melakukan pembekuan 
akun instagram tersebut, agar 
tidak ada lagi transaksi nar-
koba, khususnya di wilayah 
hukum Polres Cimahi,” tan-
dasnya.(mg3/ziz)
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Sudah Lakukan Sawb Test 
Covid-19 Untuk Pastikan 
Penularan Virus

CIMAHI – Pemerintah Kota 
(Pemkot) Cimahi mencatat, 
ada enam pedagang dan dua 
pengunjung pasar tradisional 
di Kota Cimahi reaktif . Hal 
itu diketahui setelah Dinas 
Kesehatan Kota Cimahi 
melaksanakan rapid test ke-
beberapa pasar tradisional. 
Para pedagang dan pengun-
jung sudah swab test Corona 
Virus Disease (Covid-19) un-
tuk memastikan penularan 
virus tersebut.

Dari delapan orang yang 
menjalani swab test akibat 
reaktif tersebut, satu dipasti-
kan tegas reaktif dan tujuh 
orang lainnya samar reaktif 
rapid test namun tetap wajib 
menjalani test. Namun hasil-
nya belum keluar dari Labkes-
da Jabar.

Kepala Dinas Komunikasi 
Informasi Arsip dan Perpus-
takaan (Diskominfoarpus) 
Kota Cimahi Harjono men-
gatakan, enam pedagang yang 
diketahui pedagang Pasar Atas 
baru dan Pasar Antri serta 
pengunjung itu sebelumnya 
mengikuti rapid test bersama 
ratusan pedagang dan peng-
unjung lainnya pada Minggu 
(31/5).

”Untuk yang tegas hasil rapid 
testnya reaktif satu orang sedang-
kan tujuh orang lainnya samar. 
Langsung kita lakukan swab test 
untuk memastikan hasilnya,” 
beber Harjono saat dihubungi, 
Selasa (2/6). 

Saat ini, kedelapan orang 
yang terindikasi terpapar Co-
vid-19 itu langsung diharus-
kan menjalani isolasi man-
diri selama 14 hari sambil 
menunggu hasil swab testnya. 
Jika hasilnya memang positif 

Covid-19, nanti akan diterap-
kan standar penanganan 
pasien positif dengan penje-
mputan menggunakan am-
bulan.

”Akan diisolasi secara ter-
pusat di rumah sakit atau 
BPSDM yang jadi tempat 
isolasi,” ujar Harjono. 

Sebelum hasil swab test 
keluar, pihaknya belum bisa 
mengambil keputusan apakah 
akan menutup Pasar Atas 
seperti Pasar Antri untuk 
menekan penyebaran Co-
vid-19.

”Hasil rapid test tidak bisa 
dijadikan dasar untuk penutu-
pan pasar. Kalau hasil swab 
testnya sudah keluar dan ada 
yang positif, tentu akan lain 
kebijakannya,” bebernya. 

Selain delapan orang yang 
menjalani swab test akibat 
reaktif hasil rapid test, ada 
68 orang lainnya yang juga 
melaksanakan swab test 
hasil tracing dari daerah yang 
ada kasus positif Covid-19 
selama tiga hari terakhir. 

”Selain pedagang pa-
sar dan pengunjungnya 
yang reaktif rapid test, 
ada juga sopir angkot 
dan hasil tracing 
puskesmas di lo-
kasi yang ada kasus 
positif tiga hari ter-
akhir,” sebutnya.

Khusus hasil 
swab test yang 
dilakukan ter-
hadap 130 orang 
warga dan pe-
dagang di Pa-
sar Antri Ci-
mahi pada 27 
Mei lalu, 
beber Harjo-
no, sudah 
d i p a s t i k a n 
negatif setelah 
datanya dite-
rima dari 

Labkesda Jabar.
”Betul hasilnya sudah kelu-

ar semua yang ikut swab test 
di Pendopo DPRD Cimahi 
dan di Puskesmas Padasuka, 
alhamdulillah semuanya ne-
gatif,” ungkapnya.

Namun keluarnya hasil swab 
test tersebut tidak akan langs-
ung menjadi dasar pembu-
kaan Pasar Antri Cimahi yang 
saat ini masih ditutup oleh 
pemerintah untuk mencegah 
penyebaran Covid-19. 

”Pasarnya tidak langsung 
dibuka setelah hasil swab test 
Pasar Antri keluar. Jadi ada 
persiapan dan syarat yang 
harus dipenuhi dulu oleh 

para pedagang se-
belum pasarnya 

dibuka lagi,” 
katanya. 

B e b e r a p a 
syarat yang 
menjadi kese-
p a k a t a n 

pembukaan kembali Pasar 
Antri yakni memfungsikan 
kembali lorong di antara kios 
pasar yang saat ini terambil 
dan digunakan sebagai ba-
gian dari kios pedagang. 

Selain itu pengelola wajib 
memperbanyak tempat cuci 
tangan, pengaturan kembali 
pintu masuk dan keluar agar 
lebih teratur, pembatasan 
jumlah pengunjung dan du-
rasi berbelanja agar tidak 
terlalu padat, serta kawasan 
wajib masker. 

”Nanti juga ada petugas yang 
mengatur pengunjung dan 
mengecek di pintu masuk. 
Pedagang dan pengelola Pa-
sar Antri harus memenuhi 
hasil kesepakatan itu sebelum 
pasar kembali beroperasi,” 
pungkasnya. (mg3/
ziz)

CIMAHI – Satu perusahaan 
di Kota Cimahi diadukan ka-
ryawannya sebab belum mem-
berikan hak pegawai berupa 
Tunjangan Hari Raya (THR). 
Aduan disampaikan buruh/
pekerja kepada Posko Penga-
duan THR Dinas Ketenaga-
kerjaan (Disnaker) Kota Ci-
mahi, Jalan Demang Hardja-
kusumah.

Kepala Bidang Hubungan 
Industrial dan Jamsostek 
pada Disnaker Kota Cimahi, 
Uce Herdiana mengungkap-
kan, kondisi perekonomian 
yang menurun akibat dampak 
pandemi Corona Virus Disease 
(Covid-19) menjadi alasan 
perusahaan yang bergerak di 
bidang garmen dan retail ter-
sebut belum membayarkan 
hak karyawannya.

”Ada satu perusahaan Karu-
nia Asta Surya, karyawannya 
kurang lebih 500 orang, sam-
pai hari ini  belum membay-
ar THR ke karyawannya,” 
ungkap Uce, Selasa (2/6).

Setelah mediasi dengan pe-
rusahaan, beber Uce, Disna-
ker Kota Cimahi menerima 
keterangan bahwa perusa-
haan belum membayar THR 

karyawan, sebab pemasukan 
berkurang selama wabah Co-
vid-19. Sehingga perusahaan 
tidak bisa mengirimkan barang 
hingga hasil produksinya me-
numpuk di gudang pabrik 
garmen dan tekstil tersebut. 

”Sampai sekarang masih 
dilakukan negosiasi antara 
pihak perusahaan dengan 
perwakilan karyawan. Peru-
sahaan hanya sanggup bayar 
Rp 1 juta untuk karyawan 
tetap sebanyak 180 orang, yang 
lainnya tidak diberi,” terang 
Uce.

Kendati alasan yang diberi-
kan perusahaan dapat dite-
rima, namun Disnaker me-
minta agar perusahaan tetap 
membayar sesuai ketentuan. 
Sebab THR merupakan hak 
pekerja yang sudah diatur.

”THR itu kan hak semua 
karyawan yang telah bekerja 
satu tahun penuh atau bebe-
rapa bulan. Besarannya dise-
suaikan dengan masa kerja. 
Jadi perusahaan wajib mem-
bayar THR apapun alasannya,” 
terangnya. 

Uce menjelaskan, Menteri 
Ketenagakerjaan telah 
mengeluarkan Surat Edaran 

(SE) terkait THR. Dalam SE 
tersebut, tertuang jika peru-
sahaan tidak mampu mem-
bayar THR sesuai ketentuan, 
perlu dilakukan kesepakatan 
antara kedua belah pihak, 
yakni perusahaan dan karya-
wan.

Dia mencontohkan bila pe-
rusahaan tidak mampu mem-
bayar THR secara penuh 
pada waktu yang ditentukan, 
pembayaran THR dapat dila-
kukan secara bertahap. Selain 
itu jika perusahaan tidak 
mampu membayar THR sama 
sekali, maka dapat dilakukan 
penundaan sampai dengan 
jangka waktu tertentu yang 
disepakati.

”Mudah-mudahan cara bi-
partit ini bisa menyelesaikan 
permasalahan yang ada di 
perusahaan,” ucap Uce.

Sejauh ini kata Uce baru 
ada satu perusahaan yang 
dilaporkan belum mem-
bayar THR karyawannya. 
Dengan begitu, perusahaan 
lainnya sudah membayar 
kewajibannya.

”Sepertinya yang lain tidak 
ada masalah THR,” pungkas-
nya. (mg3/ziz) 

8 Pedagang dan 
Pengunjung Pasar 
Reaktif Covid-19

ISTIMEWA

SAMPAIKAN ASPIRASI: Ratusan buruh dari salah satu pabrik yang ada di Kota Cimahi melakukan aksi demo, 
beberapa waktu lalu. Mereka menuntut adanya kebijakan kenaikan upah minimum kota kepada Pemkot Cimahi.

Ratusan Buruh Belum Terima THR

JALANI TES: Seorang pedagan 
di Pasar Atas Baru mengukuti 

opelaksanaan rapid test dan 
sedang menjalani pemeriksaan 

tim kesehatan dari Dinas 
Kesehatan Kota Cimahi.

JALANI TES: Seorang pedagan 
di Pasar Atas Baru mengukuti 

opelaksanaan rapid test dan 
sedang menjalani pemeriksaan 

tim kesehatan dari Dinas 
Kesehatan Kota Cimahi.

CIMAHI - Dinas Perhubung-
an (Dishub) Kota Cimahi me-
nyebutkan, kemungkinan 
besar tahun ini tidak akan ada 
penambahan jumlah Pene-
rangan Jalan Umum (PJU) dan 
Penerangan Jalan Gang (PJG) 
dan Penerangan Jalan Ling-
kungan (PJL). Padahal, pene-
rangan di Kota Cimahi sejauh 
ini disebut belum ideal untuk 
menerangi gang, jalan ling-
kungan hingga jalan umum di 
15 kelurahan se-Kota Cimahi. 

Kepala Dishub Kota Cimahi, 
Yanuar Taufik menjelaskan, 
dana yang sudah disiapkan 
tahun ini dari Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kota Cimahi terdam-
pak kebijakan refocusing dan 
realokasi untuk penanganan 
Corona Virus Disease (Co-
vid-19) di Kota Cimahi.

”Pengadaan sama pema-
sangan tertunda tahun ini, 
karena fokus untuk Covid-19,” 
kata Kepala Dinas Perhubung-
an Kota Cimahi, Yanuar Taufik 
saat ditemui, Selasa (2/6).

Berdasarkan data Dishub 
Kota Cimahi, jumlah PJU yang 
terpasang hingga tahun 2019 
mencapai 16.531 titik dengan 
rincian PJU 3.480 titik, PJL 
sebanyak 4.221 titik dan PJG 
sebanyak 8.830 titik. PJU itu 
tersebar di tiga kecamatan dan 
15 kelurahan se-Kota Cimahi.

Awalnya, ungkap Yanuar, 
tahun ini pihaknya akan mela-
kukan penambahan PJG se-
banyak 900 titik, PJL seba-
nyak 25 titik dan PJU seba-
nyak 47 titik. Pagu anggaran 
yang direncanakan mencapai 
Rp 3 miliar.

”Tahun depan insyaAlloh 
adakan lagi, karena kan masih 
kurang,” ucap Yanuar.

Dia mengungkapkan, jum-
lah ideal penerangan di Kota 
Cimahi adalah sebanyak 30.177 
titik, dengan rincian PJU se-
banyak 3.958 titik, PJL seba-
nyak 6.128 titik dan PJG se-
banyak 20.064 titik.

”Jadi kurangnya itu kalau 
keseluruhan 13.646 titik. Rin-
ciannya, PJU 505 titik, PJL 1.907 
titik dan PJG 11.234 titik,” 
terangnya.

Sementara untuk pemeliha-
raan, lanjut Yanuar, kemun-
gkinan masih akan dipertahan-
kan untuk mengantisipasi 
adanya kerusakan PJU, PJL 
hingga PJG. Anggaran peme-
liharaan PJU untuk ketiga jenis 
itu cukup besar setiap tahunnya, 
yakni mencapai Rp 8 miliar, 
dan sekitar Rp 600-700 juta 
untuk per bulannya. 

”Itu anggaran untuk bayar 
listriknya saja. Belum nanti 
kalau misalnya ada kerusakan 
dan sebagainya, kan otomatis 

harus ada penggantian,” ung-
kapnya.

Dia menegaskan, khusus 
PJU, pihaknya hanya mengelo-
la dan melakukan pemeliha-
raan yang statusnya jalan 
milik Pemkot Cimahi. Sedang-
kan jalan provinsi seperti 
Jalan Kolonel Masturi dan 
Jalan Gatot Subroto serta jalan 
nasional yakni Jalan Jenderal 
Amir Machmud bukan men-
jadi kewenangannya.

Kepala Bidang Angkutan dan 
PJU pada Dinas Perhubung-
an Kota Cimahi, Sumanto 
menambahkan, kekurangan 
penerangan memang terjadi 
dari sektor PJG. Apalagi dalam 
setiap Musyawarah Perenca-
naan Pembangunan (Mus-
renbang), usulan yang selalu 
masuk adalah penerangan di 
pemukiman padat.

”Kalau PJU (jalan umum) 
sudah mendekati ideal ka-
rena seluruh ruas jalan di 
Cimahi udah terpasang. Ha-
nya penambahan sedikit-
sedikit,” jelasnya. (mg3/ziz)

Jumlah JPU dan JPG Belum Ideal 

ISTIMEWA

LAKUKAN PEMELIHARAAN: Seorang petugas dari dinas melakukan 
perbaikan lampu penerangan jalan. Selama ini Pemkot Cimahi hanya 
bisa membenahi JPU dibeberapa titik jalan yang merupakan jalan kota.

ISTIMEWA

Polres Cimahi Bongkar Bisnis Gelap 
Magic Barong Beromset Ratusan Juta

Akhirnya kita 
melakukan 

penangkapan 
terhadap seorang 

pengedar, pembuat 
dan memproduksi 

ganja sintetis.
Kita berhasil 
melakukan 

penangkapan 
terhadap 1 orang lagi 
(DS) serta melakukan 

pengungkapan 
tempat produksinya 

mereka.”

AKBP M Yoris Maulana Yusuf M
Kapolres Cimahi
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Lalu Lintas Naik 
Hingga 20 Persen

LEMBANG-Wisatawan mu-
lai memadari tempat wisata 
di Lembang walaupun new 
normal batal diberlakukan 
per 1 Juni 2020 di Kabupaten 
Bandung Barat (KBB).

Guna mencegah lonjakan 
penyebaran Covid-19, petugas 
gabungan dari kepolisian dan 
Dinas Perhubungan Pemkab 

Bandung Barat melakukan 
pencegahan kendaraan yang 
hendak masuk maupun kelu-
ar Kabupaten Bandung Barat 
(KBB).

Upaya pencegahan pun dila-
kukan dalam wujud penyeka-
tan serta pengecekan di be-
berapa titik seperti di Jalan 
Raya Tangkuban Parahu, Ke-
camatan Lembang, Selasa (2/6).

Berdasarkan pantauan di 
lapangan, petugas meme-
riksa satu persatu pengguna 

kendaraan yang datang dari 
arah Subang, kepolisian ter-
paksa menahan sejumlah 
kendaraan yang tidak dilen-
gkapi surat-surat.

Banyak pula ditemukan se-
jumlah pengendara sepeda 
motor yang kabur dan memu-
tar arah untuk menghindari 
pemeriksa petugas.

Panit 1 Lantas Polsek 
Lembang, Ipda Maulana Yusuf 
mengungkapkan, lalu lintas 
di wilayah Lembang menga-

lami peningkatan antara 10-
20 persen menjelang pem-
berlakuan new normal, teru-
tama dari kendaraan roda dua 
atau sepeda motor.

“Ruas jalan di Lembang di-
dominasi sepeda motor milik 
muda-mudi yang hendak 
berkunjung ke tempat wisata 
atau sekedar nongkrong men-
cari suasana,” kata Maulana.

Dia menegaskan, tindakan 
tegas ini sesuai arahan Ka-
polri Jenderal Pol Idham Azis 

yang memutuskan memper-
panjang pelaksanaan Ope-
rasi Ketupat 2020 hingga 7 
Juni mendatang.

Dalam kegiatan kali ini pi-
haknya menindak sekitar 20 
motor yang tidak dilengkapi 
surat-surat kendaraan. Walau-
pun akan diberlakukan new 
normal, Maulana menging-
atkan masyarakat sebaiknya 
tidak bepergian terlebih dulu 
dan tetap menahan diri di 
rumah selama pandemi Co-

vid-19.
“Saya imbau dari awal, baik 

itu masyarakat di wilayah 
Bandung ataupun dari luar 
daerah untuk sementara ting-
gal di rumah demi menganti-
sipasi dan menekan penye-
baran Covid-19,” jelasnya.

Ruas jalan di kawasan wi-
sata Lembang sendiri mulai 
dipadati kendaraan luar dae-
rah seperti Subang, Purwa-
karta, dan Jakarta. Tujuan 
mereka adalah berkunjung 

ke tempat-tempat wisata di 
Lembang.

Namun, banyak pengunjung 
yang hendak masuk objek 
wisata terpaksa harus kecewa 
dan memutar balik lantaran 
kunjungan masih ditutup pi-
hak pengelola.

“Saya enggak tahu, kirain 
hari ini sudah dibuka, maka-
nya saya coba lihat-lihat. Ter-
nyata masih tutup,” ucap 
Rahmadi, 28, pengunjung asal 
Subang. (mg6/tur)

Wisatawan Mulai Padati Lembang
ISTIMEWA

RAMAI: Aktivitas kendaraan khususnya roda dua tampak ramai melintasi kawasan wisata Lembang menjelang pemberlakukan new normal di Kabupaten Bandung Barat.

NGAMPRAH - Pemerintah 
Kabupaten Bandung Barat 
(KBB) memilih untuk menung-
gu arahan dari Gubernur 
Jawa Barat Ridwan Kamil 
soal penerapan new normal 
atau Adaptasi Kebiasaan Baru 
(AKB). 

Sebelumnya, AKB di KBB 
direncanakan bakal diterap-
kan pada 1 Juni 2020, namun 
karena belum ada rekomen-
dasi dari Kementerian Kese-
hatan soal penerapan new 
normal di Jawa Barat terpak-
sa ditunda. 

Selain itu, saat ini KBB sen-
diri masih menerapkan Pem-
batasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) parsial meskipun 
berdasarkan hasil evaluasi 
sudah masuk ke zona biru. 

“Kita menunggu dulu hasil 
gubernur bersurat ke Kemen-
kes soal penerapan AKB di 15 
kabupaten kota zona biru, 
termasuk KBB. Tapi memang 
sekarang persiapan AKB, ka-
rena KBB juga masih PSBB 
sampai 12 Juni,” ungkap Bu-
pati Bandung Barat Aa Um-
bara saat ditemui Jabar Ekspres, 
Selasa (2/6).

Pihaknya belum bisa memu-
tuskan kapan KBB akan me-
nerapkan AKB. Sebab re-
komendasi Kemenkes belum 
dikeluarkan dan diinstruksi-

kan oleh gubernur ke daerah 
masing-masing. 

“Tidak boleh mendahului 
keputusan gubernur dan Ke-
menkes, jadi sabar saja dulu. 
Soal AKB oleh pemerintah 
daerah, lihat nanti saja,” kata 
Umbara. 

Kendati demikian, saat ini 
pihaknya sudah melakukan 
persiapan penerapan AKB 
dengan memprioritaskan 
pengawasan di pusat perbe-
lanjaan, rumah ibadah, dan 
tempat wisata. 

“Kalau memang nanti sete-
lah 12 Juni boleh AKB, per-
siapan kita sudah matang. 
Yang jadi prioritas pengawa-

sankan pasar, rumah ibadah, 
terutama tempat wisata,” be-
bernya. 

Jika objek wisata di Bandung 
Barat nanti dibuka saat AKB, 
pihaknya tidak menginginkan 
terjadinya lonjakan kasus 
positif Covid-19 hingga 
memunculkan klaster penye-
baran baru di Bandung Barat. 

“Pertemuan pengelola wi-
sata sudah dilakukan, me-
reka semua sudah siap. Inti-
nya protokol kesehatan di-
terapkan, jangan sampai 
nanti wisatawan dari luar 
daerah datang ke KBB malah 
menjadi sumber penularan,” 
tegasnya. (mg6/tur)

New Normal Tunggu Arahan Gubernur

ISTIMEWA

BERIKAN PENJELASAN: Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna kepada awak media memberikan keterangan mengenai new normal usai rapat dengan Forkopimda di KBB.

NGAMPRAH - Dinas Pa-
riwisata dan Kebudayaan 
(Disparbud) Kabupaten 
Bandung Barat (KBB) me-
minta pengelola wisata 
melakukan persiapan ma-
tang sebelum diizinkan 
beroperasi kembali. 

Namun saat ini belum ada 
kepastian kapan wisata di KBB 
boleh beroperasi sebab Pem-
kab Bandung Barat sendiri 
masih menunggu arahan 
Gubernur Jawa Barat Ridwan 
Kamil dan Kementerian Kese-
hatan terkait rekomendasi 
penerapan Adaptasi Kebia-
saan Baru (AKB).

KBB sendiri masih dalam 
status Pembatasan Sosial Ber-
skala Besar (PSBB) parsial 
sampai 12 Juni mendatang 
padahal hasil evaluasi Pe-
merintah Provinsi Jawa Barat, 
wilayah KBB sudah masuk 
zona biru.

Kepala Disparbud KBB, Sri 
Dustirawati mengatakan, 
pembukaan obyek wisata 
juga harus menerapkan pro-
tokol kesehatan Covid-19 
seperti melakukan pembata-

san kapasitas pengunjung 
maksimal 30 persen dari ka-
pasitas biasanya.

“Pengelola wisata pastinya 
harus memperhatikan caring 
capacity. Bahwa untuk tempat 
wisata maksimal pengunjung 
hanya boleh 30 persen. Untuk 
pengunjung hotel maksimal 
50 persen. Tapi yang jelas 
tunggu dulu arahan dari pe-
merintah sebelum membuka,” 
ujar Sri saat ditemui, Selasa 
(2/6).

Untuk membendung laju 
wisata khususnya ke arah 
Lembang, pengelola diimbau 
untuk mengatur angka pen-
gunjung agar tidak mem-
bludak. Selain itu, demi men-
gurangi risiko kerumunan, 
pengelola juga diimbau untuk 
melakukan penjualan tiket 
masuk secara online.

“Penjualan tiket juga diusa-
hakan melalui online. Jadi 
nanti untuk mencegah laju 
wisatawan ke arah Lembang. 
Kan banyak pengusaha yang 
bekerjasama dengan travel-
travel, jadi nanti diatur tra-
velnya jauh jauh hari obser-

vasi agar tidak terlalu banyak,” 
ujarnya. 

Pengelola Taman Wisata 
Alam (TWA) Gunung Tang-
kuban Parahu Putra Kaban 
mengatakan sudah siap me-
nerapkan protokol kesehatan 
di objek wisata jika sudah ada 
kabar resmi soal waktu pem-
bukaan.

“Sampai saat ini kan belum 
jelas kapan waktunya objek 
wisata bisa dibuka, jadi kami 
menunggu saja arahan dan 
gubernur dan pemerintah 
pusat,” ungkap Putra.

Pihaknya sendiri terus mela-
kukan persiapan pembukaan 
obyek wisata dan siap mene-
rapkan protokol kesehatan 
sesuai standar yang ditentu-
kan saat penerapan AKB.

“Persiapan sudah kita laku-
kan. Kita juga bakal terapkan 
protokol kesehatan seperti 
menambah wastafel, mema-
sang batas jemaah salat di 
masjid kita. Nanti akan ada

pengecekan suhu tubuh, 
wajib bermasker, dan men-
jaga jarak,” jelasnya. (mg6/
tur)

Pengelola Wisata Harus 
Terapkan Protokol Kesehatan 

ISTIMEWA

SEPI: Taman Wisata Gunung Tangkuban Parahu, Lembang, sepi pengunjung 
selama pandemi Covid-19 menyebar di Kabupaten Bandung Barat.

NGAMPRAH-Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) Ci-
kalong Wetan Kabupaten 
Bandung Barat siap mene-
rima pasien positif virus 
korona (Covid-19). Karena 
saat ini rumah sakit terse-
but memiliki ruang isolasi 
khusus bagi pasien dalam 
pemantauan (PDP) dan 
orang tanpa gejala (OTG).

Direktur RSUD Cikalong 
Wetan, Muhammad Ridwan 
menyebutkan, di ruang 
isolasi tersebut ada 43 bed 
dengan 3 kategori, yakni 

zona hijau 16 bed, kuning 
15 bed dan merah 6 bed. 
Sementara itu, terdapat 
juga 3 bed di IGD, persali-
nan 2 bed serta ruang tinda-
kan 1 bed.

Menurutnya, fasilitas kese-
hatan untuk Covid-19 ter-
sebut hampir menyamai 
dengan yang ada di RS Al-
Ihsan dan RSUP Hasan 
Sadikin Bandung.

“Ruangan isolasi meru-
pakan bangunan yang sudah 
lama ada dan kita reno-
vasi. Kemudian kita mem-

buat IGD khusus untuk 
pasien Covid-19 dan bilik 
disinfektan serta ruangan 
perawatan,” ujar Ridwan, 
Selasa (2/6).

Ridwan menjelaskan, di 
RSUD Cikalong Wetan juga 
menyediakan ruang scre-
ening di depan Instalasi 
Gawat Darurat (IGD), untuk 
melakukan penyaringan 
pasien ODP dan PDP yang 
memiliki gejala klinis Co-
vid-19 serta bagi yang per-
nah kontak erat dengan 
pasien yang terpapar virus 

atau yang berasal dari wi-
layah zona merah kasus 
tersebut.

“Untuk alat kesehatan 
sudah kita siapkan di IGD. 
Jadi setiap pasien yang ter-
konfirmasi ke sini akan 
langsung menjalani rapid 
test di ruangan tersebut,” 
jelasnya.

Ridwan juga mengatakan, 
hingga saat ini RSUD Cika-
long Wetan baru memiliki 
tiga alat ventilator yang 
berada di ruangan isolasi 
zona merah. Namun de-

mikian, pihaknya akan 
mengupayakan penamba-
han ventilator dari pihak 
lain.

Begitu juga untuk medis 
dan paramedis, pihaknya 
telah menyiapkan 50 orang 
dengan tenaga pendukung 
58 orang serta dokter spe-
sialis penyakit dalam 2 orang. 

“Kita juga siapkan dokter 
obgyn (spesialis kebidanan 
dan kandungan) 2 orang, 
dokter anak 2 orang, dan dok-
ter spesialis lainnya 11 orang,” 
pungkasnya. (bbs/tur)

RSUD Cikalong Wetan Siap Tampung Pasien Covid-19

ISTIMEWA

TAMPUNG PASIEN: RSUD Cikalong Wetan siap menampung 
pasien positif Covid-19 dengan disediakan ruang isolasi khusus.
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Himpaudi Sebut Tak 
Mudah Berantas Pelaku

BANDUNG- Siswa titipan 
selalu menjadi isu kencang 
kala Penerimaan Perserta 
Didik Baru (PPDB) setiap ta-
hunnya. Ketua Himpunan 
Pendidik dan Tenaga Kepen-
didikan Anak Usia Dini Indo-
nesia (Himpaudi) Kota 
Bandung, Atikah Susilawati 
S Pd menyebut, oknum siswa 
titipan di Kota Bandung sulit 
diberantas saat PPDB. Artinya, 
praktik kejahatan pendidikan 
tersebut masih terjadi dan hal 
tersebut tak boleh dibiarkan.

Menurut Atikah, praktik 
siswa titipan selalu menjadi 
isu santer setiap tahunnya, 
dengan pola yang sama. Hal 
ini diperlukan tindakan tegas 
dari pemandu kebijakan 
guna mewujudkan pendidikan 
yang berkualitas di Kota 
Bandung. 

“Oknum itu (siswa titipan, 

red) tidak mudah ditiadakan 
(diberantas), walaupun se-
cara tahapan sedikit lebih baik. 
Memang tetap ada ketika 
kuota zonasi belum dipenuhi 
saudara kita tertentu bisa di-
terima di sekolah tertentu,” 
ungkap Atikah kepada Jabar 
Ekspres, Senin (1/6). 

Oleh sebab itu, dia meminta 
Disdik Kota Bandung untuk 
menindak tegas jika ada te-
muan kejahatan pendidikan 
itu serta merespon cepat setiap 
adanya keluhan masyarakat.

“Disdik harus tegas bagai-
mana pun caranya, apakah 
dengan teguran, mutasi se-
muanya dikembalikan ke-
pada mekanisme yang ber-
laku, kalau kita yang biasa di 
lapangan belum tentu ditang-
gapi, kita harap ada realisasi 
punishment (sanksi) yang 
tegas, harus ada efek jera,” 
pintanya.

Dijelaskan, pelaksana PPDB 
Online tingkat Kota Bandung 
akan berjalan semestinya jika 

panitia konsisten memenuhi 
kuota zonasi sesuai dengan 
kebutuhan. Jangan sampai 
kuoata zonasi ada yang tidak 
terisi alias kosong sebab, hal 
tersebut menjadi peluang 
adanya praktik siswa titipan 
di sekolah. “Pemerintah harus 
konsisten, kuota jalur zonasi 
penuhi dulu jangan sampai 
ada yang kosong,” pintanya 
lagi. Diketahui, Disdik Kota 
Bandung menetapkan mini-
mal 50 persen khusus jalur 
zonasi untuk PPDB tahun 2020 
ini. Atikah menyebut, semen-
jak zonasi diberlakukan se-
bagai sistem penerimaan 
peserta didik, hal tersebut 
secara berlahan mengikis 
paradigma warga mengenai 
sekolah favorit non favorit. 
Pasalnya, sekolah favorit 
dari tahun ke tahun selalu 
menjadi target orang tua se-
bagai tempat sekolah anak-
anaknya.

“Kalau anak SD mungkin 
belum berpikir bahwa itu se-

kolah favorit atau enggak, 
sekolah itu sekolah favorit atau 
tidak dikembalikan kepada 
orangtua,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris 
Dinas Pendidikan Kota 
Bandung, Cucu Saputra me-
mastikan, pihaknya sudah 
melakukan antisipasi adanya 
siswa titipan. Menurutnya, 
sistem PPDB tahun ini telah 
menggunakan pendekatan 
demografis dan radius atau 
jarak. “Dalam sistem PPDB 
kali ini, kita menggunakan 
pendekatan demografis, ar-
tinya dipastikan sekolah me-
miliki daya tampung cukup 
sebab kita juga mengajak 
sekolah swasta turut ikut 
serta PPDB ini,” ujar Cucu, 
kemarin.

Disebutkan, lulusan SD ta-
hun ini sebanyak 38 ribu dan 
tersedia 42 ribu kursi untuk 
melanjutkan jenjang SMP 
namun belum termasuk se-
kolah swasta.

“Demografis itu berdasarkan 

penyebaran usia anak sekolah, 
dan dipastikan sekolah bakal 
penuh dari lulus SD lebih 
banyak dan daya tampung 
angkanya kecil memungkin-
kan sekolah swasta ikut ga-
bung,” tuturnya.

Kebijakan PPDB yang lebih 
menekankan dominan dalam 
penerimaan peserta didik baru 
dari jalur zona atau jarak an-
tar tempat tinggal menuju ke 
sekolah.

Lebih lanjut, jelas Cucu, sistem 
zonasi ini menggunakan pen-
dekatan jarak atau radius dari 
sekolah menyebar ke wilayah 
terdekat dengan rumah warga 
melalui luring. Salah satu tu-
juan sistem zonasi yakni untuk 
pemerataan pendidikan dan 
menghilangkan pandangan 
dari masyarakat terhadap ada-
nya sekolah favorit. 

“Kedua berbasis jarak ini 
misalkan di zona A tapi ke 
sekolah B maka tidak berarti 
keluar dari zona itu,” pung-
kasnya. (mg2/tur)

ISTIMEWA

SISWA BARU: Seorang siswa Sekolah Dasar (SD) didampingi orang tua mendaftar di salah satu SMP yang ada di Jawa Barat melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online. 

Tindak Tegas Oknum Siswa Titipan

Kacadisdikwil VII 
Lakukan Tanya Jawab 
Seputar PPDB 2020

BANDUNG-Kantor Cabang Dinas Pendidikan 
wilayah (Kacadisdikwil) VII menggelar tanya jawab 
dengan masyarakat dalam rangka sosialisasi 
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020. 
Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui konferensi 
video. Pada sesi pertama, tak kurang 130 calon 
peserta didik dan orang tua mengikuti konferensi 
video tersebut. 

Kepala Seksi Pengawasan Kacadisdikwil VII, 
Nanang Wardhana mengatakan, kegiatan ini 
bertujuan menjawab pertanyaan yang muncul dari 
masyarakat seputar PPDB 2020. 

“Kami memahami kesulitan Bapak dan Ibu (orang 
tua siswa) yang telah mengadukan permasalahan. 
Untuk itu, silakan manfaatkan forum ini sebaik-
baiknya,” ujar Nanang pada pembukaan konferensi 
video, Selasa (2/6) dilansir dari disdik.jabarprov.go.
id. 

Nanang pun mendorong masyarakat yang 
membutuhkan informasi lengkap seputar PPDB 2020 
untuk mengunjungi web resmi PPDB 2020 Jabar 
di https://ppdb.disdik.jabarprov.go.id. “Masyarakat 
bisa mendapatkan informasi (PPDB) di sana,” 
ungkapnya. 

Salah satu pembahasan dalam tanya jawab ini 
adalah teknis pendaftaraan PPDB 2020. Bertindak 
sebagai narasumber, yaitu Sekretaris I Panitia PPDB 
2020 sekaligus Pengawas Pembina SMA 
Kacadisdikwil VII dan salah satu tim IT Helpdesk 
PPDB 2020, Rudi Haryadi. Tanya jawab terbagi 
menjadi dua sesi, yakni pada pukul 10.00-12.00 WIB 
dan pukul 14.00-16.00 WIB.

Pada sesi pertama, Rudi memberikan simulasi 
lengkap seputar proses pendaftaraan PPDB yang 
tahap pertama dibuka tanggal 8 Juni 2020. 

Sesuai Instruksi
Kegiatan ini selaras dengan amanat Kepala Dinas 

Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat (Jabar), Dewi 
Sartika. Kadisdik menyatakan, selain 
mengoptimalkan peran media sosial, Disdik Jabar 
melalui 13 Kacadisdikwil VII juga berinovasi 
menyosialisasikan PPDB melalui konferensi video 
kepada masyarakat.

“Kita sedang persiapkan sosialisasi secara umum. 
Mulai H-7, setiap kantor cabang dinas melakukan 
konferensi video pada hari kerja. Mulai pukul 
10.00-12.00 WIB dan dilanjutkan pukul 13.00-15.00 
WIB atau pukul 14.00-16.00 WIB,” tuturnya. 

Melalui konferensi tersebut, nantinya orang tua 
siswa atau calon peserta didik bisa langsung 
bertanya dan mendapatkan jawaban. (dsdkjbr/tur)

ISTIMEWA

TANYA JAWAB: Sekretaris I Panitia PPDB 2020 Rudi Haryadi, saat 
melakukan tanya jawab mengenai PPDB 2020 melalui konferensi video.

TELECONFERENCE

CIMAHI – Tahapan peneri-
maan peserta didik baru 
(PPDB) 2020/2021 Kota Cimahi 
pada Selasa kemarin.

Kepala Dinas Pendidikan 
(Disdik) Kota Cimahi Hendra 
Gunawan mengatakan, di 
tengah kondisi pandemi Co-
vid-19, pendaftaran ke SD dan 
SMP dilaksanakan secara 
daring kolektif dari sekolah 
asal untuk semua jalur.

“Mulai hari ini (kemarin, 
red), peserta didik bisa 
mendaftar PPDB secara daring 
dengan sistem kolektif dari 
sekolah asal,” ujar Hendra, 
Selasa (2/6).

Sebelumnya, Disdik Kota 
Cimahi mensosialisasikan 
aturan PPDB ke sekolah-
sekolah.”Sehubungan aturan 
dan kondisi wabah pandemi 
covid-19 saat ini yang tidak 
memungkinkan melaksana-

kan secara berkumpul, maka 
kami minta seluruh Kepala 
Sekolah untuk melaksanakan 
ketentuan PPDB,” pintanya.

Permohonan pendaftaran 
PPDB orang tua peserta didik 
secara kolektif ke sekolah asal 
secara daring dimulai sejak 
tanggal 2-15 Juni 2020. Pendaf-
taran dilakukan melalui www.
ppdb.cimahikota.go.id.

“Apabila orangtua siswa tidak 
memiliki akses daring maka 
difasilitasi luring oleh sekolah 
asal dengan memperhatikan 
protokol kesehatan, serta 
diatur waktu kehadiran orang 
tua ke sekolah asal tersebut,” 
katanya.

Pendaftaran ke sekolah 
tujuan untuk jenjang TK di-
mulai 29 Juni-4 Juli 2020. 
Untuk jenjang SD jalur Afir-
masi berlangsung 25-27 
Juni 2020, jalur zonasi dan 

perpindahan orangtu 29 
Juni-4 Juli 2020. Sedangkan 
jenjang SMP jalur afirmasi 
dan prestasi mulai pendaf-
taran 25-27 Juni 2020, jalur 
zonasi dan perpindahan 
orangtua 29 Juni-4 Juli 2020.

Untuk PPDB tingkat SDN 
tahun pelajaran 2020/2021 
dilaksanakan dengan 3 jalur, 
yaitu Jalur Zonasi, Jalur Afir-
masi dan Jalur Perpindahan 
Tugas Orang Tua Peserta Didik.

Untuk PPDB SMPN Tahun 
Pelajaran 2020/2021 dilaks-
anakan dengan 4 jalur. Ter-
diri dari : Jalur Prestasi-selek-
si berdasarkan jalur prestasi 
akademis dan nonakademis 
yang berlaku bagi siswa yang 
berada di luar zonasi. Untuj 
Jalur Prestasi Akademis mer-
upakan jalur yang diambil 
dari nilai rapor berdasarkan 
nilai rata rata 5 (lima) semes-

ter terakhir. Sedangkan Jalur 
Prestasi Non Akademis mer-
upakan jalur yang diambil 
berdasarkan non akademis 
di luar rapor (prestasi kejua-
raan). 

Yang kedua, Jalur Afirmasi 
adalah jalur PPDB yang khu-
sus diperuntukkan bagi pe-
serta didik berasal dari kelu-
arga ekonomi tidak mampu. 

Jalur ketiga yaitu Jalur Zo-
nasi, proses penerimaan 
siswa baru sesuai dengan 
wilayah tempat tinggal.

Terakhir, jalur Perpindahan 
Tugas Orang tua. Berupa jalur 
yang disediakan bagi peserta 
didik ketika lokasi pekerjaan 
orang tua/wali dipindahtu-
gaskan.

Tata cara pendaftaran dila-
kukan secara daring untuk 
semua jenjang pendidikan ke 
situs web PPDB Kota Cimahi 

sesuai dengan jadwal yang 
ditetapkan dibantu sekolah 
asal. Pendaftaran secara man-
diri diperuntukkan bagi calon 
peserta didik baru jenjang SD 
yang menempuh pendidikan 
informal, calon peserta didik 
baru jenjang SD dan SMP yang 
berdomisili di Kota Cimahi 
tetapi bersekolah di luar 
Kota Cimahi, calon peserta 
didik jenjang SD dan SMP di 
wilayah perbatasan, serta 
calon peserta didik jenjang 
SD dan SMP jalur perpinda-
han tugas orang tua.

“Calon peserta didik men-
gunggah dokumen persyara-
tan pendaftaran, mencetak 
tanda bukti pendaftaran, 
verifikasi dokumen persya-
ratan oleh panitia, dan 
menunggu pengumuman 
penetapan peserta didik baru,” 
pungkas Hendra. (rls/tur)

BANDUNG-Pemerintah 
menetapkan tahun ajaran 
baru pada tanggal 13 Juli 
2020. Namun demikian, hal 
tersebut bukan berarti se-
kolah akan kembali dibuka. 
Hal ini sebagaimana disam-
paikan oleh Pelaksana Tugas 
Direktur Jenderal Pendidikan 
Anak Usia Dini, Pendidikan 
Dasar, dan Menengah Ke-
menterian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud), 
Hamid Muhammad, Kamis 
(28/5). 

“Kita tak bisa serta-merta 
mengatakan buka atau tidak. 
Boleh atau tidaknya (buka 
sekolah) menunggu gugus 
tugas. Tahapannya agak ketat. 
Mekanismenya menunggu 
pengumuman dari Pak Men-
teri dari minggu depan,” kata 
Hamid Muhammad.

Menanggapi hal tersebut, 
Wakil Ketua Komisi X DPR 
RI Hetifah Sjaifudian men-
dukung ditundanya pembu-

kaan sekolah.
“Keselamatan siswa men-

jadi prioritas utama. Hal-hal 
lainnya seperti ketuntasan 
kurikulum itu nomor dua. 
Dengan kondisi saat ini, se-
baiknya memang pembela-
jaran tatap muka ditunda 
dulu,” ujar Hetifiha.

Hetifah beranggapan, saat 
ini pemerintah seharusnya 
berfokus pada peningkatan 
kualitas pembelajaran jarak 
jauh. 

“Tahun ajaran baru tidak 
apa-apa dimulai 13 Juli, namun 
sebaiknya dilakukan jarak 
jauh. Evaluasi yang ada dari 
PJJ di tahun ajaran kemarin 
sebaiknya diperbaiki di bulan-
bulan ini,” jelasnya.

Ia mengatakan, ada ba-
nyak hal yang perlu dilaku-
kan untuk memperbaiki 
kualitas PJJ. 

“Salah satunya adalah dengan 
berkoordinasi secara aktif 
dengan Kemenkominfo untuk 

meningkatkan akses internet 
hingga ke daerah 3T. Juga pe-
ningkatan kapasitas guru dan 
orangtua dalam melaksanakan 
pembelajaran daring. Kedepan 
sebaiknya kebijakan diarah-
kan kesana, dibanding kem-
bali melakukan 100% tatap 

muka,” paparnya.
Namun demikian Hetifah 

yang juga merupakan wakil 
ketua umum Partai Golkar 
bidang kesejahteraan ra-
kyat ini menyatakan pi-
haknya memahami bahwa 
terdapat daerah-daerah yang 

masih kesulitan untuk me-
nerapkan PJJ.

“Untuk daerah-daerah ter-
tentu yang memang sangat 
sulit sekali melaksanakan PJJ, 
mungkin memang harus di-
buka demi memastikan pe-
layanan pendidikan tetap 
berjalan. Namun demikian, 
ini merupakan opsi terakhir,” 
ungkapnya.

Hetifah menambahkan 
jikalau sekolah memang ha-
rus dibuka, terdapat persya-
ratan ketat yang harus dip-
enuhi. 

“Antara lain harus berada di 
zona hijau, kalau bisa hanya 
yang nihil kasus covid. Stan-
dar sarana prasarana yang 
mendukung protokol kese-
hatan juga harus terpenuhi, 
seperti adanya sarana cuci 
tangan dan sistem UKS yang 
memadai. Jika prasyarat ini 
belum bisa dipenuhi, se-
baiknya jangan mengambil 
risiko.” pungkasnya. (tur)

Disdik Cimahi Resmi Buka PPDB Online

Ajaran Baru, Dewan Dorong Tetap PJJ

Sekolah di Jabar 
Belum Boleh Dibuka

BANDUNG-Sektor pendidikan di Jawa Barat belum 
boleh dibuka meski 15 daerah menerapkan new 
normal atau adaptasi kebiasaan baru (AKB). Muncul 
wacana sekolah baru bisa kembali beraktivitas pada 
Januari tahun depan.

Hal itu diungkapkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil 
usai melaksanakan rapat mingguan gugus tugas 
percepatan penanganan Covid-19 Jabar di Makodam 
III Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Selasa (2/6) 
dilansir dari dari detik.com.

“Saya sampaikan pendidikan belum dibuka, 
pendidikan masih dibahas. Wacana yang 
mengemuka sementara nanti Januari, itu yang paling 
bisa kita perhitungkan,” ucap pria yang akrab disapa 
Kang Emil ini. 
Ia menyatakan wacana pembukaan kembali sekolah 
belum keputusan akhir. Menurutnya hal itu bisa 
berubah seiring dengan perkembangan penyebaran 
Covid-19 di Jabar.

“Tapi kalau ada keputusan tidak di Januari nanti 
kita sampaikan secara khusus, karena kita butuh 
waktu. Kita tidak boleh mengorbankan anak-anak 
yang di Jawa Barat (yang) hampir 0 anak sekolah 
yang terpapar oleh Covid-19, rasio yang luar biasa 
harus kita jaga,” kata Emil.

Sektor pendidikan ini juga termasuk pondok 
pesantren. Menurut Emil, pihaknya tengah mencari 
cara untuk perlakuan di pondok pesantren yang 
memang karakternya berbeda.

“Dalam pendidikan juga ada pesantren, maka kita 
sedang menggali informasi tata caranya, karena 
pesantren agak beda ya mereka berasrama istilahnya 
kobong, kan berdempetan dan lain sebagainya, ini 
gimana,” tuturnya. 
“Pak Wagub sudah saya tugaskan minggu ini untuk 
mengkonsolidasikan pesantren agar bisa punya 
protokol yang nyaman tapi juga kuat dalam melawan 
persebaran Covid-19,” kata Emil menambahkan. 
Sebelumnya, pemberlakuan new normal atau 
adaptasi kebiasaan baru (AKB) di Jawa Barat tetap 
dilakukan pada Senin 1 Juni 2020. Namun, 
penerapan new normal hanya dilakukan di 60 persen 
zona biru atau 15 daerah di Jabar. Sementara 12 
daerah di zona kuning melanjutkan pembatasan 
sosial berskala besar (PSBB). (bbs/tur)
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JAKARTA – Indonesia melo-
loskan dua wakil tunggal putra 
ke Olimpiade Tokyo 2020 yang 
diadakan tahun depan. Teman 
seangkatan, yang berjuang bareng 
sejak masa junior, dan sama-
sama menjadi ujung tombak di 
era potong generasi tunggal putra 
dipastikan mengunci tiket.

Mereka adalah Anthony Si-
nisuka Ginting dan Jonatan Chris-
tie. Kepastian itu tidak lepas dari 
keputusan BWF yang dilansir 
pekan lalu. Federasi bulu tangkis 
dunia itu telah merevisi peraturan 
kualifikasi Olimpiade Tokyo. 

Kualifikasi dilanjutkan pada 4 
Januari sampai 2 Mei 2021. Semua 
event tahun ini yang ditunda 
hingga akhir tahun, seperti Ma-
laysia Open, tidak dihitung. 
Dalam peringkat Race to Tokyo, 
Anthony menempati urutan 
keempat dengan 75.332 poin. 
Sementara Jonatan berada pada 
urutan ketujuh dengan 72.940 
poin. Itu berarti, setelah delapan 
tahun, Indonesia kembali melo-

loskan dua wa-
kil tunggal 

putra ke 
Olimpiade. 
Sektor ter-
sebut me-
mang pu-

nya sejarah 
l u m a y a n 
bagus. Sejak 

b u l u 

tangkis digeber kali pertama di 
Barcelona pada 1992, Merah 
Putih konsisten mengirim lebih 
dari satu nama. Hanya pada 
edisi 2016 di Rio kita hanya 
mampu meloloskan Tommy 
Sugiarto.

Hal itu disambut baik oleh 
pelatih tunggal putra pelatnas 
Hendri Saputra. ”Kami akan 
lakukan dan siapkan yang 
terbaik pada saat batas akhir 
nanti. Hanya saja kondisi saat 
ini memang belum bisa dip-
rediksi,” kata Hendri ketika 
dihubungi kemarin.

Menurut Hendri, Olimpia-
de yang ditunda setahun cu-
kup disyukuri. Sebab, dengan 
begitu, Anthony dan Jonatan 
bisa lebih fokus mempersi-
apkan diri karena tiket sudah 
pasti di tangan. Namun, Ia 
tidak ingin berpikir terlalu 
jauh terlebih dahulu. Pasalnya, 
mereka juga punya target di 
depan mata. Yakni, sisa tur-
namen sepanjang 2020 ini. 
Termasuk Piala Thomas.

”Olimpiade masih jauh, ya. 
Kami menjaga segala kon-
disi fisik. Memperbaiki teknik 
dan memperkuat mental 
melalui berbagai pertanding-
an yang akan diikuti nanti. 
Untuk sekarang yang penting 
kondisi dulu saja,” tuturnya.

Hendri menjelaskan, masalah 
mental akan menjadi perhatian 
khusus nanti. Sebab, pressure 
dalam event sebesar Olimpiade 
jelas berbeda. Unggulan per-
tama tidak selalu , bahkan sulit 
juara. Setidaknya jika kita berka-
ca pada sejarah. Lee Chong Wei 
dua kali menjadi unggulan per-
tama, yakni 2012 dan 2016. 
Dua-duanya berakhir dengan 
medali perak.

Sebaliknya, ketika merebut 
emas pada 2004, Taufik Hi-
dayat bahkan tidak berstatus 
unggulan. Saat itu unggulan 
pertamanya adalah Lin Dan. 
Sedangkan waktu Taufik men-
jadi unggulan pertama pada 
2000, dia malah hanya mentok 
di perempat final. Sedangkan 
Hendrawan, yang diunggulkan 
di tempat kedua, berhasil meraih 
perak.

Anthony sepakat dengan pan-
dangan sang pelatih. ”Ya, ini me-
mang Olimpiade pertama saya 
dan saya belum pernah merasa-
kan suasananya kayak gimana. 
Tapi, saya tidak mau terlalu mikir 
ke arah sana. Saya coba semaksi-
mal mungkin mempersiapkan 
dan menikmati waktu ke depan 
sampai nanti puncaknya di Olim-
piade,” kata Anthony.

Pemain yang dibesarkan klub 
SGS PLN Bandung itu menga-
ku senang bisa berangkat ke 
Tokyo bersama Jonatan. Soal 
peluang, dia menyebut dirinya 
dan Jonatan mempunyai kans 
yang sama untuk meraih med-
ali. ”Mau siapa pun lawannya 
nanti, semua bisa menang dan 
kalah. Jadi, intinya, tinggal ba-
gaimana kita menyikapi dan 
mempersiapkannya dengan 
baik,” ungkapnya.

Artinya, Anthony maupun 
Jonatan sebenarnya tidak perlu 
ngeper dengan lawan-lawan 
mereka nanti. Kento Momota, 

raja tunggal putra saat ini, pasti 
juga merasakan pressure yang 
luar biasa sebagai andalan tuan 
rumah. Situasi seperti itulah yang 
harus benar-benar dimanfaatkan 
tim tunggal putra pelatnas.

Kabid Binpres PBSI Susy 
Susanti mengatakan bahwa 
peluang selalu ada. Pihaknya 
tentu ingin menjaga tradisi 
emas Olimpiade. Tidak hanya 
dari tunggal putra saja.

”Minimal mendapat satu 
gelar dari sektor mana pun. 
Prestasi memang naik dan 
turun. Kami tidak menekankan 
siapa. Semua mempunyai ke-
sempatan yang sama. Atlet 
sendiri juga sudah tahu tugas-
nya untuk bisa meraih capaian 
tertingginya,” jelas Susy.

Susy menambahkan, dalam 
mengikuti Olimpiade, tantangan 
terbesar atlet adalah menjaga 
motivasi diri sendiri. Apalagi, 
Olimpiade ditunda. Dalam seta-
hun, peta kekuatan bisa berubah. 
”Ada pemain yang tambah matang. 
Ada yang malah turun karena peak 
performance sudah lewat. Ba-
nyak faktor yang memengaruhi, 
Sekarang bagaimana 
kami menjaga 
motivasi itu 
melalui pro-
gram yang te-
pat dan stra-
tegi yang tepat 
juga,” pungkas-
nya. (jpc/rus)
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”Olimpiade masih jauh, ya. 

Kami menjaga segala kon
disi fisik. Memperbaiki teknik 
dan memperkuat mental 
melalui berbagai pertanding
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di tempat kedua, berhasil meraih 
perak.

Anthony sepakat dengan pan
dangan sang pelatih. ”Ya, ini me
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kan suasananya 
Tapi, saya tidak mau terlalu mikir 
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sampai nanti puncaknya di Olim
piade,” kata Anthony.
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SGS PLN Bandung itu menga
ku senang bisa berangkat ke 
Tokyo bersama Jonatan. Soal 
peluang, dia menyebut dirinya 
dan Jonatan mempunyai kans 
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ali. ”Mau siapa pun lawannya 
nanti, semua bisa menang dan 
kalah. Jadi, intinya, tinggal ba
gaimana kita menyikapi dan 
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Jonatan sebenarnya tidak perlu 
ngeper
mereka nanti. Kento Momota, 

Dua Tunggal Putra 
Lolos Olimpiade

Hendri: Siapkan Segala Kondisi Fisik, Memperbaiki Teknik dan 
Memperkuat Mental 

JAKARTA – Presiden AC 
Milan, Paolo Scaroni menga-
takan Rossoneri butuh waktu 
untuk kembali pada posisi 
mereka sebagai klub elite yang 
bersaing memperebutkan 
setiap gelar. 

Menurutnya, Milan bangkit 
dari krisis dan butuh proses 
untuk berkembang. ”Milan 
datang dari masa krisis yang 
panjang, tampaknya utopis 
untuk berpikir bahwa kelahi-
ran kembali dapat terjadi 
dengan cepat,” kata Scaroni 
kepada Radio Anch’io Sport 
seperti dikutip dari Footbal 
Italia.

Scaroni menjelaskan, bahwa 
Milan saat ini berusaha memang-
kas biaya pembelian pemain 
untuk menghindari masalah 
Financial Fair Play. Milan musim 
panas lalu menarik diri dari Liga 
Europa akibat masalah Finan-
cial Fair Play.

”Kami telah melakukan upaya 
besar untuk memangkas biaya. 
(CEO Ivan) Gazidis fokus 
pada hal ini, masa depan ter-
diri dari pemain muda dengan 
harga yang wajar. Kami tidak 
ingin ada penalti lagi dari 

UEFA. Financial Fair Play 
mencegah kegilaan, dari 
sana, kita bisa melihat dunia 
yang tidak gila. Milan ingin 
menekan biaya dan mening-
katkan pendapatan,” jelasnya.

Ada kabar yang berkembang 
bahwa Milan akan menda-
tangkan Direktur Red Bull, 
Ralf Rangnick untuk meng-
gantikan pelatih Stefano Pi-
oli. Namun, sang presiden 
menegaskan bahwa 
Milan tetap percaya 
pada Stefano Pioli.

”Untuk saat ini, 
kami memiliki ke-
percayaan pada 
Pioli. Saya tidak 
tahu apakah mana-
jer Jerman akan 
tiba. Gazidis mem-
buat keputusan, saya 
bahkan tidak tahu 
kapan dia berbicara 
dengan kandidat 
lain. Kami memi-
liki keyakinan 
pada Pioli dan 
(Direktur teknis 
Paolo) Maldini,” 
p u n g k a s n y a . 
(amr/fin/rus)

Milan Optimistis 
Kembali Bangkit, 
Cuman Perlu Waktu

ISTIMEWA

PENUH SEMANGAT: Para pemain AcC Milan tampak ceria saat melakukan 
selebrasi sebagai perayaan kemenangan dalam pertandingan.

JAKARTA – Pelatih tim na-
sional Italia, Roberto Man-
cini memberi pendapatnya 
terkait Serie A Italia yang akan 
kembali dilanjutkan, 20 Juni 
mendatang. Ia memprediksi 
akan banyak kejutan yang 
terjadi hingga akhir musim.

Mantan pelatih Inter Milan 
itu menegaskan, semua klub 
akan kesulitan di awal. Dengan 
pandemi virus korona, kon-
disi pemain menurutnya tidak 
sebagus sebelumnya. ”Ba-
nyak pemain tidak akan dalam 
kondisi puncak. Akan ada 
kesulitan di awal,” ujarnya 
kepada Gazzetta dello Sport.

”Adapun Scudetto, Juve me-
miliki skuad terbaik tetapi 
Lazio memainkan beberapa 
hal hebat. Sekarang tidak akan 
ada penggemar dan harus ada 
kesenangan, itu akan men-
jadi pertarungan yang hebat. 
Akan ada beberapa kejutan 
di sepanjang jalan,” lanjutnya.

M a n c i n i j u g a 
berbicara soal 
Piala Eropa 
2020 yang 
diundur ke 
tahun de-
pan. Ia meng-
klaim, persia-
pan mereka akan 
jauh lebih baik. 
Selain mereka 
bisa keluar dari 
masalah cedera, 
beberapa pemain 
muda juga sudah 
lebih berpengala-
man.

Persiapan Italia 
untuk Kejuaraan 
Eropa sebelum 
wabah coronavi-
rus terganggu 
oleh cedera Ni-
colo Zaniolo dan 
Giorgio Chiellini. 

Dan kini, Chiellini sudah 
fit lagi dan Zaniolo sedang 
dalam proses pemulihan.

”Para pemain akan lebih 
berpengalaman untuk Ke-
juaraan Eropa, bahkan jika 
mereka harus memainkan 
banyak pertandingan dalam 
waktu singkat. Kita harus 
memperhatikan kon-
disi fisik mereka,” kata 
Mancini dikutip 
dari Football Italia.

”Kami berharap 
memiliki banyak 
opsi dan hanya be-
berapa cedera, tetapi dalam 
hal apa pun kami akan me-
miliki lebih banyak pemain 
untuk dipilih. Aku sudah 
mendengar dari para pemu-

da. Mereka semua 
ingin kembali 

bermain,” tan-
dasnya. (amr/
fin/rus)

JAKARTA – Terdampak pen-
demi covid-19, Pengelola 
Sirkuit Twin Ring Motegi, 
terpaksa membatalkan GP 
Jepang dari kalender MotoGP 
tahun ini.

Sirkuit Twin Ring Motegi, 
yang telah ada di kalender 
MotoGP sejak 1999, seharus-
nya menggelar balapan kan-

dang bagi tim Honda, Ya-
maha dan Suzuki itu pada 
18 Oktober mendatang. 
Dengan keputusan tersebut, 
maka Jepang akan absen 

dari kalender MotoGP untuk 
pertama kalinya sejak 1986.

”Situasi di Jepang dan Ero-
pa tak bisa diprediksi dan akan 

ada perpanjangan la-
rangan perjalanan. 

Sebagai hasil diskusi 
dengan Dorna... 
kami sepakat jika 
kami tak punya pi-
lihan selain mem-
batalkan GP Jepang,” 
kata president Mo-
bilityland Corpora-
tion Kaoru Tanaka 

seperti dikutip laman 
resmi MotoGP. 
Sementara itu, CEO Dor-

na Sports Carmelo Ezpe-
leta menyatakan jika, 
”MotoGP sedang bekerja 
keras untuk bisa memu-
lai kembali musim bala-
pan dan menggelar se-
banyak mungkin ajang, 
dan dengan cara seaman 
mungkin,” jelasnya. 

Oleh karena alasan ter-
sebut, FIM dan Dorna, 
dalam konsultasi bersama 
IRTA dan MSMA, telah 
memutuskan jika hingga 
pertengahan November, 

MotoGP akan tetap di Er-
opa untuk menggelar seba-

nyak mungkin ajang di benua 
itu, kata Ezpeleta.

”Ajang di luar wilayah, jika 
memungkinkan semua, akan 
dijadwalkan setelah perteng-
ahan November, yang akan 
terlalu terlambat di tahun ini 
bagi Motul Grand Prix Jepang 
untuk digelar,” tuturnya. 

Musim balapan MotoGP 
terpaksa tertunda karena kri-
sis kesehatan global tahun 

ini, namun penyeleng-
gara berharap bisa me-
mulai musim kompeti-

si pada Juli nanti di Jerez, 

Spanyol, meski tanpa penon-
ton. 

Sebelumnya, FIM, IRTA, 
dan Dorna Sports memu-
tuskan, ajang MotoGP Ing-
gris dan Australia musim 
baru ini resmi dibatalkan. 
Pembatalan tersebut, dam-
pak pandemi covid-19 yang  
masih menjadi masalah be-
sar di banyak negara di du-
nia. MotoGP Inggris sejatinya 
dilangsungkan pada 28 sam-
pai 30 Agustus di Sirkuit 
Silverstone. Sementara Mo-
toGP 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 jad-
wal balapan,” ucap Ezpelata. 
dikutip dari situs MotoGP, 
Sabtu (30/5).

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 kese-
hatan dan keselamatan semua 
yang terlibat persiapan event 
ini. Pandemi virus corona 
benar-benar tantangan besar 
bagi Inggris dan Silverston,” 
pungkasnya. (dbs/rus)

Terdampak Pandemi 
Covid-19, Jepang Batal 
Gelar MotoGP 2020 

ISTIMEWA

BERSAING POSISI: Para Raider MotoGP harus menahan diri untuk 
menggenjot motornya, sebab beberapa jadwal balapan batal digelar.

Kondisi Pemain, Jadi 
Kesulitan Awal Saat 
Serie A Kembali Bergulir 
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jadi pertarungan yang hebat. 
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JAKARTA – Indonesia 
mengikuti bidding tuan rumah 
Asian Beach Games (ABG) 
2023. NOC Indonesia telah 
mengajukan Sulawesi sebagai 
kota host. Jika terpilih, itu 
bakal menjadi kali kedua In-
donesia sebagai tuan rumah 
pekan olahraga spesial terse-
but. Sebelumnya ABG pernah 
diadakan di Bali pada 2008.

Selain ABG 2023, sebenarnya 
Indonesia juga mendapat 
tawaran menjadi tuan rumah 
World Beach Games (WBG) 
2021. Tetapi, event itu diba-
talkan dan diundur ke 2023. 
Karena itu, Indonesia mena-
rik diri dari bidding WBG dan 
memilih lebih fokus mem-
persiapkan ABG 2023.

”Kami mencoba realistis 
saja. Untuk ABG 2023 masih 
on (schedule), bahwa kami 
masih ingin menjadi tuan 
rumah. Kami sudah komit-

men untuk membuat hal itu,” 
kata Presiden NOC Indonesia 
Raja Sapta Oktohari.

Belum dipastikan Sulawesi 

bagian mana yang akan men-
jadi host nanti. Opsinya Su-
lawesi Utara atau Sulawesi 
Selatan yang sudah sering 
menggelar event bertaraf in-
ternasional.

Sebagai persiapan awal, In-
donesia akan memilih cabor 
dan nomor mana saja yang 
akan dipertandingkan. Itu 
tentu harus disesuaikan 
dengan peluang Indonesia. 
Kita harus memasukkan cabor-
cabor dan nomor yang po-
tensial meraih medali. ”Jetski 
untuk sementara tidak masuk 
nomor,” jelas Okto.

Penentuan kota host juga 
sangat bergantung pada cabor 
yang akan dipertandingkan. 
Sebab, itu terkait sarana dan 
prasarana pendukung. ”Selain 
itu, kami perlu kepastian juga 
berapa negara peserta, ka-
rena kaitannya dengan ako-
modasi. Untuk saingan (dalam 
bidding) sepertinya tidak ada. 
Karena ANOC sendiri lebih 
memilih di Indonesia,” pung-
kasnya. (jpc/rus)

Gelar Asian Beach, Indonesia Nyaris Tanpa Pesaing 

ILUSTRASI/ISTIMEWA

BERSAING KETAT: Pertandingan Asian Beach beberapa tahun lalu, yang digelar di Tiongkok. 
Jika terpilih Indonesia siap jadi tuan rumah kali kedua pekan olahraga spesial tersebut.
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BANDUNG-Persib meny-
umbang dua nama dari 44 
pemain yang dipanggil untuk 
mengikuti TC tersebut.

Pelatih Persib Bandung Ro-
bert Rene Alberts, mendukung 
dua pemain mudanya men-
jalani pemusatan latihan (TC) 
virtual timnas Indonesia U-19. 
Mereka adalah Erlangga Setyo 
dan Beckham Putra Nugraha.

Kedua pemain tersebut 
masuk daftar 44 nama yang 
dipanggil untuk TC terse-
but. Agenda itu sudah di-
mulai sejak 14 Mei 2020, 
sebagai persiapan jelang 
Piala Asia U-19 dan dip-
antau langsung manajer 
pelatih timnas Indonesia 
Shin Tae-yong.

Rene Alberts, mengaku 
senang Erlangga dan Beckham, 
ambil bagian pada TC terse-
but. Menurutnya, kedua pe-
main itu memiliki kualitas 
yang mumpuni sehingga 
layak dikasih kesempatan 
gabung ke timnas Indonesia 
U-19.

“Akan menjadi sebuah ke-
hormatan buat setiap pemain 
kami saat mereka bisa mewa-
kili Persib untuk membela 
negaranya. Kami mendukung 
Beckham dan Erlangga se-
penuhnya untuk membuat 
Indonesia bangga,” kata Rene 
Alberts, dilansir dari goal.com, 

yang mengutip laman resmi 
klub.

Kesempatan yang didapat-
kan ini tak mau disia-siakan 
Erlangga. Pemain yang ber-
posisi sebagai kiper tersebut 
bertekad memberikan seluruh 
kemampuan terbaiknya se-
lama TC.

Erlangga mengaku sangat 
antusias dalam menjalani 
setiap latihan di timnas In-
donesia U-19. Menurutnya, 
banyak ilmu yang bisa diam-
bil dan berguna untuk kari-
ernya ke depan.

“Alhamdulilah saya dapat 
kesempatan latihan virtual 
sama timnas U-19, dan dip-
antau langsung pelatih ke-
pala Shin Tae-yong. Buat saya, 
ini sebuah kebanggaan dan 
jadi motivasi tersendiri,” ujar 
Erlangga.

“Saya senang dan berseman-
gat untuk gabung timnas U-19. 
Karena itu, saya harus tunjuk-
kan latihan yang sebaik mun-
gkin. Saya berusaha bagai-
mana caranya biar enggak 
bikin orang kecewa,” Erlang-
ga menambahkan.

TC timnas Indonesia U-19, 
terpaksa digelar secara vir-
tual akibat pandemi virus 
corona melanda tanah air. 
Dijadwalkan agenda tersebut 
berakhir pada 15 Juni men-
datang. (bbs/tur)

Persib Sumbang Dua 
Pemainnya TC Vertual

ISTIMEWA

DUKUNG: Dua talenta muda Persib, yang salah satunya Beckham 
Putra Nugraha, didukung Pelatih Robert Rene Alberts untuk 
menjalani pemusatan latihan (TC) virtual timnas Indonesia U-19.

BANDUNG-Baru-baru 
ini Febri Hariyadi dikaitkan 
dengan klub Thailand Mu-
angthong United. Rumor Mu-
angthong United dengan Fe-
bri Hariyadi dikabarkan oleh 
jurnalis ESPN, Paul Murphy 
melalui akun twitternya.

“Winger internasional Per-
sib, Febri Hariyadi dikaitkan 
dengan kepindahan ke Mu-
angthong United,” tulisnya 
dalam twitter, dilansir dari 
bolasport.com.

Media Thailand THSport 
menyebut alasan di balik 
klub Thailand itu ingin men-
datangkan Febri Hariyadi.

Hal itu dikarenakan, Mu-
angthong kehilangan dua 
pemain Sarach Yooyen dan 
Adisorn Phromrak.

Persib’s ???????? interna-
tional winger  Febri Hari-
yadi is being linked with a 

move to Muang Thong Uni-
ted

— Paulmurphy (@Paul-
murphyBKK) May 31, 2020

Kedua pemain itu telah 
pindah klub, masing-masing 
bergabung Bangkok Glass 
Pathum United dan Port FC.

“Baru-baru ini, ada rumor 
bahwa Muanghtong United 
meminati Febri Hariyadi, 
pemain timnas Indonesia 
sekaligus Persib Bandung,” 
tulis THSport.

Disebutkan juga bahwa 
Febri akan mengisi slot pe-
main asing ASEAN.

Saat ini Muangthong Uni-
ted hanya memiliki satu 
pemain ASEAN yakni Dung 
Lam asal Vietnam.

Rumor kepindahan Febri 
Hariyadi ke Muangthong 
United pun mendapat tang-
gapan dari manajemen Per-

sib Bandung.
Direktur  P T  Persib 

Bandung Bermartabat (PBB), 
Teddy Tjahjono mengatakan 
pihaknya tidak mendapat 
informasi apapun soal ke-
tertarikanMuangthong Uni-
ted atas Febri Hariyadi.

“Rumor tersebut tidak be-
nar, kami tidak menerima 
surat atau informasi apapun 
mengenail hal ini,” kata 
Teddy Tjahyono, Senin (1/6), 
dikutip BolaSport.com dari 
Tribun Jabar.

Sejauh ini, Febri Hariya-
di hanya berkarier di Persib 
Bandung.

Winger timnas Indonesia 
merupakan pemain binaan 
Maung Bandung di Diklat 
Persib. Kontrak Febri Hari-
yadi bersama Persib masih 
akan berakhir pada 2021. 
(bbs/tur)

Tepis Muangthong 
United Minati Febri 
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LINCAH: Winger Persib Febri Hariyadi lincah dan memiliki skill sangat baik mengocek bola saat berada di lapangan hijau. 

Kompetisi Harus Sesuai 
Protokoler Kesehatan

BANDUNG-Usulan protokoler kesehatan untuk 
kompetisi Liga 1 dan Liga 2 2020 diberikan Dokter 
tim nasional Indonesia, Syarif Alwi. Dokter Alwi 
mengingkan semu apihak yang terlibat di kompetisi 
harus serius menyiapkan protokoler kesehatan. 

Salah satunya adalah penggunaan masker dan 
rapid tes. “Pertama, pastikan semua peserta dan 
perangkat pertandingan sudah laksankan rapid test 
Covid-19 dan hasilnya negatif,” kata dokter yang 
akrab disapa Papi, dilansir dari republikbobotoh.
com yang mengutuip laman bolalob. 

“Handicap pembiayaan satu orang paling murah 
Rp 950 ribu, kalau rapid test Rp300 ribu. Datang 
harus pakai masker,” tutur Papi.

Selain untuk orang-orang yang terlibat, Papi juga 
meminta agar protokoler kesehatan di stadion 
diperketat. Dari mulai sabun hingga pemaikan 
handuk sekali pakai menjadi perhatiannya. 

“Kebersihan ruang ganti, air cuci tangan, sabun, 
hand sanitizer, tempat sampah harus disiapkan 
untuk menunjang. Alat latihan harus disemprot 
disinfektan. Bus tim bisa disiapkan dua sampai tiga 
buah. Misal satu bus 50 orang, jadi 25.”

“Ruang ganti, harusnya bisa 2 ruangan, besar 
ruanggannya agar jaga jarak, handuk satu kali pakai. 
Gelas disposible sekali minum buang. Botol minum 
kasih nama, itu saja,” tukasnya. (bbs/tur)

SUDUT LAPANGAN
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USIR VIRUS: Petugas kesehatan sedang melakukan penyemprotan 
disinfektan terhadap tempat duduk para penonton di Stadion Gelora 
Bandung Lautan Api (GBLA) untuk membunuh virus korona.

Robert: Tapi Masih Perlu 
Menjaga Jarak Sosial

BANDUNG-Persib Bandung 
ikut-ikutan menjani era new 
normal di masa pandemi Co-
vid-19 sekarang ini. Pelatih 
Robert Rene Alberts menga-
takan, tidak ada pilihan selain 

mencoba berdampingan 
dengan tatanan kenormalan 
baru.

Menurut dia, pandemi virus 
korona telah mengubah dunia, 
dan tidak ada pilihan lain 
untuk terus beradaptasi 
dengan situasi yang sulit ini. 
Baik dalam kehidupan, mau 
pun urusan sepakbola.

Robert menyambut, wacana 
kenormalan baru, atau yang 
biasa disebut dengan new 
normal, mau tak mau manu-
sia harus bisa menyesuaikan.

“New normal tidak hanya 
terjadi di Indonesia, tapi juga 
sedang menjadi tren di dunia. 
Kini masyarakat perlu hidup 
berdampingan dengan virus 

ini,” kata sosok berkebangsaan 
Belanda itu.

“Tapi masih perlu menjaga 
jarak sosial, menjaga keber-
sihan dan lebih disiplin dalam 
berperilaku,” sambung pela-
tih berusia 65 tahun tersebut.

Kompetisi Indonesia juga 
punya harapan untuk kem-
bali digulirkan dengan pro-

sedur new normal, dan Persib 
menjadi salah satu klub yang 
mendukung serta siap mela-
njutkan kompetisi.

Untuk Robert sendiri, semua 
orang butuh menjalani kedi-
siplinan yang tinggi supaya 
bisa beradaptasi dengan new 
normal, sambil menunggu 
segala sesuatu bisa kembali 

seperti sedia kala.
“Ada pendapat menyebutkan, 

virus ini muncul karena pe-
rilaku manusia. Jadi, sudah 
saatnya kita berhenti merusak 
bumi yang menyediakan ke-
butuhan kita selama ini. Kita 
ikuti new normal, termasuk 
di tim dengan sejumlah atu-
ran,” urainya.

Kompetisi Indonesia sudah 
dihentikan sejak 16 Maret 
akibat virus korona. PSSI 
tengah menggodok untuk 
menggelar kembali Liga 1 dan 
Liga 2. Sebelum dihentikan, 
Persib menduduki posisi 
satu klasemen Liga 1 2020, 
dengan sembilan poin dari 
tiga penampilan. (bbs/tur)

Panji Biru Ikut New Normal
ISTIMEWA

ARAHKAN: Pelatih Robert Rene Alberts saat latihan sebelum pandemi Covid-19, memberikan motivasi dan arahan kepada anak asuhnya bagaimana teknis menaklukkan lawan saat di lapangan.


