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Kapolda Metro Jaya Pastikan Tangkap Rizieq Shihab
Jakarta - Kapolda Metro Jaya
Irjen Fadil Imran memastikan
akan menangkap Rizieq Shihab
Cs setelah ditetapkan sebagai
tersangka kasus dugaan
pelanggaran kekarantinaan
kesehatan.
“Penyidik Polda Metro Jaya
akan melakukan penangkapan
saya ulangi terhadap para
tersangka penyidik Polda
Metro Jaya akan lakukan
penangkapan,” kata Fadil
dalam jumpa pers di Mapolda
Metro Jaya, Kamis (10
Desember 2020).
Dikesempatan yang sama,
Kepala Divisi Humas Polri Irjen
Argo Yuwono menyebut, polisi
telah mencekal Rizieq Shihab
untuk bepergian ke luar negeri
selama 20 hari.
Selain Rizieq, Polri juga

melayangkan
surat cekal ke
Imigrasi untuk
lima tersangka
lainnya terkait
kasus dugaan
pelanggaran
kekarantinaan
kesehatan.
Adapun,
kelima
tersangka
tersebut
yakni, Ketua
Panitia Haris
Ubaidillah
(HU),
Sekretaris
Panitia Ali Bin
Alwi Alatas
(A), Penanggung Jawab Maman
Suryadi (MS), Penanggung
Jawab Acara Shabri Lubis (SL),

Polri Cekal Rizieq Shihab
dan Tersangka Lainnya
ke Luar Negeri

Jakarta - Polri mencekal
Rizieq Shihab untuk
bepergian ke luar negeri
selama 20 hari. Selain Rizieq,
Polri juga melayangkan surat
cekal ke Imigrasi untuk lima
tersangka lainnya terkait
kasus dugaan pelanggaran
kekarantinaan kesehatan.
Adapun, kelima tersangka
tersebut yakni, Ketua Panitia
Haris Ubaidillah (HU),
Sekretaris Panitia Ali Bin
Alwi Alatas (A), Penanggung
Jawab Maman Suryadi (MS),
Penanggung Jawab Acara
Shabri Lubis (SL), dan Kepala
Seksi Acara Habib Idrus (HI).
“Sudah kami lakukan
pencekalan dan surat sudah
dikirimkan 7 Desember
2020,” kata Kepala Divisi
Humas Polri Irjen Argo
Yuwono, dalam jumpa pers
di Mapolda Metro Jaya,
Kamis (10 Desember 2020).
Argo menjelaskan,
penetapan tersangka
terhadap Rizieq cs dilakukan
setelah penyidik Polda Metro

Jaya menggelar gelar perkara
pada Selasa 8 Desember 2020.
Untuk Rizieq, penyidik
menjeratnya dengan
Pasal 160 KUHP terkait
penghasutan dengan
ancaman hukuman 6 tahun
penjara dan 216 KUHP.
Sementara itu, kelima
tersangka lainnya, dijerat
Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun
2018.
“Kemudian ditambah pasal
160 KUHP dan Pasal 93 UU
RI Nomor 6 2018 tentang
kekarantinaan kesehatan
dan Pasal 216 KUHP yang
terjadi pada Jumat dan Sabtu
tanggal 13-14 November
di Tebet Utara, Jakarta
Selatan dan Jl KS Tubun,
Petamburan, Jakarta Pusat,”
ujar Argo.
Penetapan tersangka Rizieq
terkait dengan kegiatan
Maulid Nabi dan pernikahan
putrinya yang menimbulkan
kerumunan di Petamburan,
Tanah Abang, Jakarta Pusat.
//yuli.

dan Kepala Seksi Acara Habib
Idrus (HI).
“Sudah kami lakukan
pencekalan dan surat sudah

dikirimkan
7 Desember
2020,” kata
Argo dalam
konferensi
pers yang
sama.
Argo
menjelaskan,
penetapan
tersangka
terhadap
Rizieq cs
dilakukan
setelah
penyidik
Polda
Metro Jaya
menggelar
gelar perkara
pada Selasa 8 Desember 2020.
Untuk Rizieq, penyidik
menjeratnya dengan Pasal 160

KUHP terkait penghasutan
dengan ancaman hukuman 6
tahun penjara dan 216 KUHP.
Sementara itu, kelima tersangka
lainnya, dijerat Pasal 93 UU
Nomor 6 Tahun 2018.
“Kemudian ditambah pasal
160 KUHP dan Pasal 93 UU
RI Nomor 6 2018 tentang
kekarantinaan kesehatan dan
Pasal 216 KUHP yang terjadi
pada Jumat dan Sabtu tanggal
13-14 November di Tebet
Utara, Jakarta Selatan dan Jl KS
Tubun, Petamburan, Jakarta
Pusat,” ujar Argo.
Penetapan tersangka Rizieq
terkait dengan kegiatan Maulid
Nabi dan pernikahan putrinya
yang menimbulkan kerumunan
di Petamburan, Tanah Abang,
Jakarta Pusat. //heru

Kabareskrim Ungkap Fakta Penggunaan
Senpi dan Sajam Laskar FPI
Jakarta - Kabareskrim Polri
Komjen Listyo Sigit Prabowo
mengungkapkan bahwa dari
hasil penyidikan sementara
ditemukan fakta bahwa adanya
penggunaan senjata api (senpi)
dan senjata tajam (sajam) di
kasus penembakan laskar FPI
yang melawan petugas di Tol
Jakarta-Cikampek.
Salah satu bukti yang
menguatkan, kata Listyo,
adalah ditemukannya ‘jelaga’
di tangan pelaku terkait dengan
penyidikan kasus tersebut.
“Hasil penyidikan sementara
kami peroleh fakta ditemukan
senpi dan sajam titik api
ditemukan penggunaaan senpi
dengan didapatknya jelaga di
tangan pelaku,” kata Listyo
dalam jumpa pers di Polda
Metro Jaya, Kamis (10 Desember
2020).
“Jelaga artinya adalah butiran
arang yang halus dan lunak
terjadi dari asap lampu dan
sebagainya berwarna hitam,”
jelasnya.
Selain itu, Listyo menyebut
bahwa adanya kerusakan
dari mobil aparat kepolisian
ketika peristiwa di Tol JakartaCikampek tersebut terjadi.
“Ditemukan adanya kerusakan
mobil petugas,” ujar Listyo.
Selain itu, Listyo menyebut,
Bareskrim juga akan
melakukan penyidikan secara
profesionalisme dan tranparan.
Sebab itu, Bareskrim akan
menerapkan penyidikan
berbasis Scientific Crime

Investigation atau berbasis
ilmiah.
“Terkait hal tersebut untuk
jaga profesionalisme transpransi
penyidikan maka penyidikan
dilakukan secara Scientific
Crime Investigation dengan
libatkan pengawas internal
Propam Mabes Polri,” ujar
Listyo.
Disisi lain, Bareskrim Polri
juga membuka ruang ke pihak
eksternal untuk memberikan
masukan dan saran terkait
dengan penyidikan kasus
penembakan terhadap enam
Laskar FPI akibat melawan
petugas di Tol JakartaCikampek.
“Kami juga buka ruang dan
berikan kesempatan dalam hal
ini dari rekan-rekan ekternal
untuk memberikan masukan
dalam rangka melengkapi
penyidikan yang kami lakukan,”
kata eks Kapolda Banten itu.
Listyo menambahkan,
penyidikan kasus penembakan

ini akan berjalan secara terbuka
dan profesinalisme. Sebab itu,
Listyo memastikan, pihaknya
akan selalu memberikan
keterangan apabila adanya
perkembangan dalam
pengusutan perkara itu.
“Untuk perkembangan
penyidikan selanjutnya kami
sampaikan ke rekan-rekan
dalam progres kami dan segera
kami rilis untuk transparansi
dan memberikan gambaran.
Kami laksanakan kegiatan
secara profesional, transparan
dan objektif,” ucap Listyo.
Disisi lain, Bareskrim juga
membuka Hotline atau saluran
komunikasi siaga bagi warga
yang memiliki informasi terkait
dengan kasus tersebut.
“Kami juga beri ruang
masyarakat yang akan berikan
informasi baik dalam bentuk
informasi langsung yang
bisa diberikan ke penyidik di
Bareskrim atau melalui Hotline
0812842988228,” ujar Listyo.//yuli
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Polri Gelar 58 Adegan di 4 TKP
Rekontruksi Penyerangan Laskar FPI
Jakarta - Direktorat Tindak Pidana
Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri,
Polda Metro Jaya, dan Polres Karawang
menggelar rekonstruksi di empat titik
terkait dengam kasus penyerangan
Laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol
Jakarta-Cikampek.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen
Pol. Argo Yuwono mengungkapkan,
dalam empat Tempat Kejadian Perkara
(TKP) setidaknya digelar 58 adegan
rekonstruksi yang memperlihatkan
bagaimana awal mula penyerangan
Laskar FPI hingga polisi melakukan
tindakan tegas terukur.
“Dalam proses rekonstruksi
malam ini setidaknya ada 58 adegan
rekonstruksi,” kata Irjen Pol. Argo saat
meninjau langsung proses rekonstruksi,
Senin (14 Desember 2020) dini hari.
Irjen Pol. Argo merinci, pada TKP I
tepatnya di depan Hotel Novotel, Jalan
Karawang Internasional, setidaknya
ada sembilan adegan. Sementara
lokasi II yakni, selepas bundaran
Jalan Karawang Internasional hingga
Gerbang Tol Karawang Barat arah
Cikampek ke Rest Area KM 50 ada
empat adegan.
Sedangkan di Rest Area KM
50 yang menjadi TKP, Irjen Pol.
Argo menuturkan ketiga penyidik

melakukan adegan rekonstruksi
sebanyak 31. TKP terakhir yakni, Tol
Japek selepas Rest Area KM 50 hingga
KM 51 200, penyidik memperagakan 14
adegan.
Irjen Pol. Argo menambahkan,
rekonstruksi yang digelar secara
transparan ke masyarakat ini
setidaknya menghadirkan saksi
sebanyak 28 orang. Bahkan, empat
diantaranya merupakan polisi yang
menjadi korban dalam penyerangan
tersebut.
“Jumlah saksi yang dihadirkan
malam ini ada 28 orang. Saksi korban
ada empat,” ujarnya.
Adapun barang bukti yang
dihadirkan pada rekonstruksi,
diantaranya dua unit mobil anggota,
satu unit mobil tersangka, enam pasang
pakaian tersangka, senjata tajam dan
dua senjata api rakitan peluru 9 MM.
Sekadar diketahui, peristiwa
penyerangan Laskar FPI terhadap
aparat kepolisian itu terjadi pada Senin
7 Desember 2020 pukul 00.30 WIB di
KM 50 Tol Jakarta-Cikampek.
Kejadian tersebut ketika petugas
sedang mengecek informasi mengenai
ada pengerahan massa terkait
pemanggilan Rizieq Shihab di Polda
Metro, Senin 7 Desember 2020.

Mobil anggota Polda Metro Jaya
tengah mengkuti kendaraan pengikut
Rizieq, tiba-tiba mobil anggota Polda
Metro Jaya dipepet dan disetop dua
kendaraan pendukung Rizieq.
Bahkan, ketika kejadian itu pihak
yang diduga pendukung Rizieq
menodongkan senjata api dan senjata

tajam berupa samurai dan celurit ke
arah aparat kepolisian.
Petugas yang merasa keselamatan
jiwanya terancam langsung mengambil
tindakan tegas terukur. 6 orang
pendukung Rizieq meninggal dunia,
sementara 4 lainnya melarikan diri.//
yuli

Masbehi Rapatkan Barisan Waspadai Ancaman Separatis dan Radikalisme

JAKARTA - Masyarakat Bela
Keutuhan NKRI (Masbehi)
Yogyakarta menggelar aksi damai
di Titik Nol Kilometer, Yogyakarta,
pada Senin (30/11/2020).
Koordinator aksi, Muhammad
Alvin Khoiru, mengatakan, aksi ini
bentuk keprihatinan kepada kondisi
Indonesia saat ini. Menurutnya,
keutuhan NKRI dalam bahaya.
“Kita merasa prihatin dengan
kondisi Indonesia yang sedang diuji
keutuhannya,” kata Alvin kepada
awak media.
Alvin menyebut gerakan separatis
di Papua yang terus menelan korban
karena keberadaan OPM yang

didukung oleh sayap gerakan politik
didalam dan luar negeri. “Masbehi
mendorong pemerintah untuk
melanjutkan program Otonomi
Khusus (Otsus) dan pembangunan
yang lebih nyata bagi Provinsi Papua
dan Papua Barat,” ungkapnya.
Lebih lanjut Alvin mendukung
langkah TNI Polri untuk menangani
aksi separatisme yang terjadi di
wilayah Papua. “TNI dan Polri harus
bertindak tegas terhadap segala
bentuk upaya dan praktik kelompokkelompok separatisme yang sengaja
merongrong persatuan dan kesatuan
NKRI,” tegasnya.
Alvin juga menghimbau kepada

mahasiswa Papua yang
sedang menuntut ilmu
di Yogyakarta, untuk
tidak mendukung
ide separatis Papua.
“Yogyakarta terbuka
dan ramah terhadap
semua saudara
se bangsa dan se
tanah air, sepanjang
tidak mengganggu
keutuhan NKRI, karena
Yogyakarta berperan
besar dalam sejarah
bangsa ini,” ujarnya.
Selain itu, aksi
anarkisme, terorisme,
hingga radikalisme,
yang masih terjadi
di Indonesia.
Contoh terbaru, kata
Alvin, terkait kasus
pembantaian di Sigi,
di mana empat orang
dalam satu keluarga
yang dibunuh oleh
kelompok teroris
Mujahidin Indonesia
Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora.
Menurutnya, kasus tersebut sudah
menodai rasa kemanusiaan. Alvin
bersama Masbehi pun mengutuk
keras tindakan itu dan meminta
kehadiran serta ketegasan negara
untuk mengusut hingga tuntas
tragedi tersebut.
“Dari aksi ini kita ingin terus
menjaga NKRI agar jangan sampai
terpecah belah oleh beberapa oknum
tersebut. Kita berbeda, tapi tetap satu
karena kita punya Bhinneka Tunggal
Ika, apa pun yang merugikan
persatuan bangsa dan menodai
kemanusiaan tidak bisa dibenarkan

entah dari mana asalnya,” tegasnya.
Alvin menjelaskan, peserta aksi
kali ini berjumlah sekitar 200 orang
dengan beberapa ormas yang
berbeda. Tidak hanya itu saja,
beberapa pelaku usaha atau PKL
yang berjualan di area Malioboro dan
sekitarnya juga ikut dilibatkan.
Aksi dimulai dari halaman parkir
selatan Pasar Beringharjo hingga
akhirnya orasi di kawasan Titik Nol
Kilometer Yogyakarta. Dalam aksi
yang berlangsung dengan damai ini,
disampaikan beberapa orasi terkait
pentingnya keutuhan NKRI untuk
terus menjadi perhatian semua
pihak.
Masbehi Yogyakarta yang
didalamnya terdapat unsur
seniman, budayawan, pengacara,
politisi, mahasiswa, buruh serta
aktivis perempuan secara tegas
menyatakan bangsa Indonesia harus
tetap berpegang teguh kepada
Pancasila, Undang-undang Dasar
1945, Bhinneka Tunggal Ika demi
tegak dan utuhnya Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Masbehi Yogyakarta mendorong
segenap elemen bangsa untuk
memperkuat persatuan dan kesatuan
NKRI dalam menghadapi segala
tantangan nasional maupun global
termasuk menghadapi pandemi
Covid-19.
Menyikapi berbagai permasalahan
yang terjadi saat ini, Masbehi
Yogyakarta menyerukan seluruh
elemen bangsa mengedepankan
asas musyawarah mufakat dengan
menempatkan semangat persatuan di
atas kepentingan individu, kelompok
maupun golongan.//IST
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Panglima TNI : TNI
Ikut Aktif Siapkan
SDM Pelaksanaan
Vaksinasi Covid-19

Kabar Akan Terjadi Reshuffle,
Wasekjen RKIH Ajukan Tiga Nama
JAKARTA - Kabar akan terjadi reshuffle
kabinet makin menguat setelah dua
Menteri kena kartu merah dari KPK,
Jokowi tidak hanya di desak mencari
pengganti Menteri kelautan dan
Perikanan ( KKP ) dan Menteri sosial
tapi juga melakukan perombakan
kabinet.
Sejumlah parpol pendukung
pemerintah ikut melemparkan wacana
tersebut tidak terkecuali Para relawan
Joko Widodo juga mengusulkan
Presiden untuk me-reshuffle para
menterinya.
Wakil Sekretaris Jenderal RKIH
Teguh Eko Prastyono pun buka suara
terkait usulan reshuffle menteri yang
dilayangkan oleh para relawan presiden

tersebut.
“Memang reshuffle itu hak prerogatif
Presiden, yang memutuskan kapan
dan siapa yang kena reshuffle. Tetapi
Presiden mesti perhatikan juga
masukan dari para relawan yang setia
membantu Jokowi hingga menjadi
presidenm,” ungkap Eko RKIH nama
akrab sapaan kepada Tabloidpamor.
com belum lama ini di Jakarta.
Eko juga menjelaskan, “Reshuffle
untuk perbaikan seharusnya jadi
pertimbangan utama Presiden Jokowi
jika tidak ingin rakyat makin skeptis, “
tambahnya.
Terkait hal tersebut Wasekjen RKIH
mengatakan agar presiden Jokowi
memasukan nama nama calon Menteri

punya kredibilitas, integritas dan
loyalitas. Selain itu tentunya adalah
figur figur bersih dari korupsi juga
cakap bekerja dan pro rakyat, tentunya
ia harus punya visi yang sama dengan
presiden.
RKIH mengusulkan nama nama
Menteri dalam Reshufle yang layak di
pertimbangkan oleh Presiden Jokowi
sebagai menteri dalam reshuffle mereka
adalah :
1. Sakti Wahyu Trenggono wakil
Menteri pertahanan.
2. Maman Imanulhaq Ketua
Direktorat Relawan
3. LAKSDA Purn Eko Djalmo ( Eks
Dirjen PSD KKP)./IST

Bareskrim Polri Musnahkan 5 Hektare Ladang Ganja di Sumut

Jakarta - Direktorat Tindak
Pidana Narkoba Bareskrim
Polri memusnahkan lima
hektare ladang ganja di
ketinggian 1020 MDPL
Pegunungan Torsipira
Manuk, Desa Pardomuan
Hutatua, Panyabungan
Timur, Mandailing Natal,

Sumatera Utara (Sumut).
“Pemusnahan 5 Hektare
ladang ganja milik tersangka
Mukri dengan cara dicabut
kemudian dibakar,” kata
Kadiv Humas Polri Irjen
Argo Yuwono dalam
keterangannya, Jakarta,
Selasa (8 Desember 2020).

Sementara itu,
Direktur Tindak
Pidana Narkoba
Bareskrim Polri
Brigjen Krisno
Holomoan
Siregar
menjelaskan,
pemusnahan
ladang ganja
tersebut
terkait dengan
pengungkapan
kasus jaringan
Mandailing
Natal, Sumatera
Barat dan
Jakarta.
“Kegiatan
ini merupakan
puncak
rangkaian
pengungkapan kasus
peredaran gelap ganja
jaringan Madina - Sumbar
- Jakarta oleh Satgas NIC
Ditipidnarkoba bekerjasama
dengan Ditresnarkoba Polda
Sumut, Satresnarkoba Polres
Madina dan tim Bea & Cukai
sejak 2 Desember 2020-5

Desember 2020,” ujar Krisno.
Dalam pengungkapan
tersebut, petugas gabungan
mengamanan barang bukti
sebanyak 283 Kilogram
ganja, 1 unit mobil, dan
, menangkap 5 orang
tersangka.
“Yang berperan sebagai
pemilik ladang ganja,
tukang angkut, pemesan dan
bagian keuangan, sindikat
dibongkar tuntas dari
berbagai 3 TKP di Madina,
Bukittinggi & Padang,” ucap
Krisno.
Krisno juga mengimbau,
Pemerintah untuk
melakukan rekayasa sosial
sehingga petani ganja mau
berpindah menjadi petani
tanaman produktif.//**

JAKARTA - Program Vaksinasi
Covid-19 ini adalah program nasional.
Oleh karena itu, Tentara Nasional
Indonesia (TNI) ikut berperan aktif
dalam menyiapkan kapasitas Sumber
Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan
Training of Trainer pelaksanaan
Vaksinasi Covid-19.
Hal tersebut disampikan Panglima
TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto,
S.I.P., saat membuka acara Training
Of Trainer (TOT) pelaksanaan
Vaksinasi Covid-19 di lingkungan
TNI, bertempat di Aula Gatot Soebroto
Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur,
Kamis (17/12/2020).
Panglima TNI berharap melalui
TOT ini tercapai pengetahuan dan
keterampilan peserta yang ditunjuk
untuk menjadi pelaksana Vaksinasi
Covid-19 di lingkungan TNI. Dengan
demikian, fasilitas kesehatan di jajaran
TNI akan siap untuk melaksanakan
Vaksinasi Covid-19 dan mampu
mendukung program pemerintah
dalam mengendalikan pandemi.
“Vaksinasi merupakan salah satu
upaya dalam mencegah penyakit
berbahaya. Vaksin membentuk
kekebalan tubuh dengan cepat
dan efektif. Sejarah mencatat
besarnya peranan vaksinasi dalam
menyelamatkan masyarakat dunia
dari penderitaan, kecacatan bahkan
kematian akibat penyakit-penyakit
berbahaya,” jelasnya.
Panglima TNI juga mengatakan
bahwa sesuai rekomendasi
Kementerian Kesehatan, maka pada
tahap awal, Vaksinasi Covid-19
diberikan kepada tenaga kesehatan
yang bekerja langsung menangani
pasien-pasien Covid-19 di fasilitasfasilitas pelayanan kesehatan. Tahap
berikutnya vaksin akan diberikan
kepada petugas pendisiplinan
protokol kesehatan, termasuk TNIPolri dan petugas pelayanan lainnya.
Menurut Marsekal TNI Hadi
Tjahjanto, demi tercapainya
keberhasilan dari Vaksinasi Covid-19
ini, dibutuhkan dukungan seluruh
pihak yang juga meliputi penyediaan
SDM untuk melaksanakan pelayanan
vaksinasi Covid-19. “Selain itu juga
diperlukan penyediaan sarana dan
prasarana yang dibutuhkan, mulai
dari penyimpanan, pengamanan,
pendistribusian ke setiap fasilitas
kesehatan, serta kesiapan fasilitas
kesehatan untuk pelaksanaan
vaksinasi sesuai dengan ketentuan
yang berlaku,” tutupnya.
Dalam kegiatan TOT pelaksanaan
Vaksinasi Covid-19 di lingkungan TNI,
para peserta Tenaga Kesehatan TNI
berasal dari Puskes TNI, Puskesad,
Diskesal, Diskesau dan juga mitra TNI
yang berjumlah 845 orang. 45 orang
Tenaga Kesehatan di wilayah Jakarta
dan sekitarnya mengikuti TOT secara
langsung di Mabes TNI, sedangkan
800 personel TNI lainnya mengikuti
secara virtual di seluruh wilayah
Indonesia.
Pelaksanaan TOT bertujuan untuk
memberi bekal pengetahuan dan
teknis tentang imunisasi Covid-19 bagi
personel kesehatan TNI. Diharapkan
dengan pelaksanaan TOT dapat
meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilam tenaga kesehatan yang
ditunjuk untuk menjadi pelaksana
Vaksinasi Covid-19 di lingkungan
TNI.//IST
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KKP Tangkap Kapal Ilegal,
Menteri Kelautan dan Perikanan
AD Interim: Pengawasan Tak
Pernah Kendor
Jakarta - Direktorat Jenderal
Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan
(Ditjen PSDKP) Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP)
kembali menangkap Kapal
Ikan Asing (KIA) pelaku illegal
fishing di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik
Indonesia (WPPNRI) 571 Selat
Malaka. Menteri Kelautan
dan Perikanan ad Interim,
Syahrul Yasin Limpo menyebut
bahwa penangkapan tersebut
menunjukkan bahwa KKP
tidak pernah kendor menjaga
sumber daya kelautan dan
perikanan.
“KKP tetap bekerja untuk
memastikan kedaulatan
pengelolaan perikanan,” terang
Syahrul kepada awak media
di Kementerian Kelautan
dan Perikanan pada Senin (7
Desember 2020).
Syahrul menjelaskan bahwa
penangkapan KIA berbendera
Malaysia tersebut terjadi pada
Minggu 6 Desember 2020. Kapal
Pengawas Perikanan Hiu Macan
Tutul 002 mendeteksi KF.5152
yang sedang melakukan
kegiatan penangkapan ikan di
perairan teritorial Indonesia.

Meskipun berusaha untuk
melarikan diri, kapal tersebut
akhirnya berhasil ditangkap di
sekitar overlapping claim area
Indonesia-Malaysia.
“Kapal beserta empat
orang awak kapal
berkewarganegaraan Myanmar
dan Indonesia berhasil
diamankan,” ujarnya.

Berdasarkan pemeriksaan
awal yang sudah dilakukan
terhadap data Global
Positioning System (GPS) pada
kapal tersebut, diketahui bahwa
selama 2 bulan terakhir kapal
tersebut 3 kali masuk wilayah
perairan teritorial Indonesia.
Selanjutnya kapal di ad hoc ke
Pangkalan PSDKP Batam untuk

menjalani proses hukum lebih
lanjut. “KKP akan melakukan
proses hukum sebagaimana
ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku,” tegas Syahrul.
Syahrul juga menjelaskan
bahwa selama periode Oktober
2019 sampai dengan saat
ini Ditjen PSDKP KKP telah

berhasil mengamankan 99
kapal ikan illegal fishing, terdiri
dari 63 kapal ikan asing dan
36 kapal Indonesia. Rincian
kapal ikan berbendera asing
yang ditangkap yaitu 27 kapal
berbendera Vietnam, 19 kapal
berbendera Malaysia, 16 kapal
berbendera Filipina dan 1 kapal
berbendera Taiwan.//yuli.

Sambangi KKP, Menteri Ad Interim Motivasi Pegawai untuk Tuntaskan Program 2020

Jakarta - Menteri Kelautan dan
Perikanan ad Interim, Syahrul Yasin
Limpo mengajak seluruh pegawai di
Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) untuk bangkit dan terus berbuat
yang terbaik bagi negara. Menurutnya,
hal ini bisa dimulai dengan
mengoptimalisasi kegiatan-kegiatan
yang harus diselesaikan di sisa waktu

tahun anggaran 2020.
Tak hanya itu, ia pun meminta para
pejabat eselon 1 dan 2 KKP untuk
menandatangani pakta integritas.
“Saya bersama Sekjen, Irjen, Dirjen,
Kabadan di KKP tadi melakukan
briefing dalam rangka melakukan
optimasi kegiatan yang harus jalan.
Terutama berkaitan akhir tahun tentu

banyak program
yang harus
dirampungkan,” kata
Menteri Syahrul di
Gedung Mina Bahari
IV, Jakarta, Senin (7
Desember 2020).
Menteri Syahrul
berharap para
pejabat di KKP tetap
percaya diri untuk
merampungkan
program-program
2020. Terlebih mereka
baru saja melakukan
pakta integritas. Ia
pun memastikan
kesiapannya untuk
berdiskusi dengan
para pejabat
struktural KKP agar
target yang sudah
disusun bisa tercapai.
“Saya
mendampingi sebagai
ad interim tentu mengakselarasi apa
yang ada,” katanya.
Dikatakannya, program-program
KKP tak boleh berhenti lantaran
sangat dinanti oleh para nelayan,
pembudidaya, pengolah serta pemasar
hasil perikanan. Terlebih di tengah
kondisi pandemi saat ini, Menteri

Syahrul menilai insan kelautan dan
perikanan Indonesia memerlukan
dorongan dan kehadiran negara melalui
KKP.
“Kita terus mengakselerasi kegiatan
KKP karena ini berkaitan dengan hajat
hidup orang banyak di pandemi saat
ini,” tandasnya.
Sebagai informasi, ini merupakan
kunjungan kedua Menteri Syahrul di
KKP. Dalam kesempatan tersebut, dia
menyapa seluruh pejabat eselon 1 dan
2 lingkup KKP sekaligus menyaksikan
penandatanganan pakta integritas.
Sebelumnya, ia juga sempat
menyambangi kantor KKP pada
Kamis 3 Desember 2020. Kala itu,
bersama dengan Irjen dan jajaran KKP
membahas pula akselerasi program dan
serapan anggaran KKP.//yuli.
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Crowde Beberkan 3 Hal Terkait Produk Pertanian
JAKARTA - Setidaknya ada 3 hal yang
harus diketahui oleh para konsumen
terkait produk pertanian yang ada
pasar tradisional ataupun supermarket.
Ini menjadi penting karena kita dan
keluarga kita akan mengkonsumsinya.
“Jadi mau tak mau kita harus tahu
kualitas dan bagaimana produk
pertanian itu diproduksi,” ungkap Aldy
Rahmadiansyah Marketing Creative,
CROWDE, sebuah startup pertanian
Indonesia dengan sistem pembiayaan
peer-to-peer (P2P) saat ditemui
Tabloidpamor.com, Selasa (2/12/2020) di
Jakarta.
Yang pertama, lanjut Aldy, kita harus
tahu penggunaaan pestisida atau
herbisida yang digunakan. Alasannya,
berdasarkan sebuah meta-analisis dari
343 studi menyimpulkan bahwa produk
organik lebih tinggi dalam antioksidan,

lebih rendah dalam residu pestisida,
dan lebih rendah pada logam berat
daripada konvensional.
“Maka dari itu membeli buah dan
sayuran bebas pestisida adalah hal
mendasar untuk memulai,” tegasnya.
Yang kedua, lanjut dia, terkait
tindakan pengendalian hama apa
yang digunakan. Sebaiknya kita
harus mengetahui bagaimana petani
menyemprot sepanjang tahun atau
di awal musim, atau hanya sesuai
kebutuhan.
Sebab, katanya, beberapa petani
mungkin tidak menggunakan pestisida
secara teratur, tetapi hanya dalam
keadaan khusus ketika ada infestasi
atau mungkin di awal musim tanam.
“Pengendalian hama metode untuk
mengatasinya berbeda. Ada yang
memilih varietas tanaman tertentu

yang lebih tahan hama atau merotasi
tanaman dan memiliki hewan lain di
pertanian yang menangani hama,”
jelasnya.
Dan yang terakhir atau ketiga
adalah jenis tanah yang digunakan.
Menurutnya, Buah dan sayuran
mendapatkan nutrisi dari tanah - dan
itu berarti buah atau sayuran hanya
bergizi seperti tanah tempat ia ditanam.
Tanah yang subur adalah ekosistem
sendiri, dengan mikroorganisme
dan organisme yang bekerja sama
untuk memecah dan menciptakan
materi yang kaya nutrisi. Tanah juga
berfungsi dalam ekosistem pertanian
yang lebih besar, termasuk hewan
yang menyuburkan, burung di daerah
tersebut, air yang digunakan, sinar
matahari, dan banyak lagi.
“Seorang petani yang baik akan

memahami lingkungan simbiosis ini
dan bekerja untuk menciptakan tanah
yang bergizi. Pestisida, penanaman
tunggal, dan pengolahan tanah,
semuanya mempengaruhi kualitas
tanah,” pungkasnya.
Disisi lain ia menjelaskan bahwa
menurut penelitian kandungan vitamin
dan mineral produk telah menurun
dalam beberapa dekade terakhir. Untuk
itu, masalah besar lainnya dengan
tanah adalah erosi tanah karena praktik
pertanian kimiawi. Tanah lapisan atas
yang subur membutuhkan waktu
untuk berkembang, tetapi kebanyakan
tanaman tidak diberi kesempatan itu.
Para ilmuwan memperkirakan jika
degradasi tanah terus berlanjut dengan
kecepatan saat ini, kita hanya akan
memiliki sisa 60 tahun pertanian.//IST

Bamsoet Berikan Bantuan Alsintan Saat Panen Raya Padi Cianjur
JAKARTA - Ketua MPR RI
Bambang Soesatyo bersama
Gabungan Kelompok Tani
(Gapoktan) Mekar Makmur
dan Gerakan Keadilan Bangun
Solidaritas (GERAK BS)
melakukan panen raya padi di
Desa Mekarsari, Cianjur, Jawa
Barat. Selain itu, bersama PT
Garuda Tasco International,
dirinya juga menyerahkan
bantuan alat mesin pertanian
(Alsintan) untuk Gapoktan
Mekar Makmur berupa 10 unit
alat penyemprot Tasco 425, 10
unit alat penyemprot elektrik
Tasco ES17, 5 unit mesin
mistblower MBS 650 Turbo, dan
5 unit mesin pemotong rumput
TAC 328.
“Ini merupakan wujud
gotong royong antara lembaga
negara (MPR RI), organisasi
kemasyarakatan (Gerak BS),
dunia usaha (PT Garuda
Tasco International), dan
Gapoktan (Mekar Makmur)
dalam memajukan pertanian.
Gotong royong yang patut
dicontoh oleh lembaga negara,
organisasi kemasyarakatan
dan dunia usaha lainnya,” ujar
Bamsoet dalam panen raya
padi Bersama Gapoktan Mekar
Makmur, di Cianjur, Selasa
(1/12/20).
Turut hadir antara lain
Kapolres Cianjur AKBP
Mochammad Rifai, Camat
Cianjur Tom Dani Mardiat,
Sekdis Pertanian Kabupaten

Cianjur Iwan Setiawan,
Kepala Desa Mekarsari Ujang
Rahmat dan Ketua Gabungan
Kelompok Tani (GAPOKTAN)
Mekarsari Wilman Solihin.
Calon Ketua Umum Ikatan
Motor Indonesia (IMI) ini
mengungkapkan, GAPOKTAN
Mekar Makmur memiliki
sekitar 300 anggota, terdiri
dari delapan kelompok tani.
Dua diantaranya adalah
kelompok tani wanita dan satu
diantaranya pemuda tani.
“Kehadiran pandemi
covid-19 telah membuka mata
kita untuk memperhatikan
sektor pertanian yang selama
ini cenderung diabaikan. Ketika
berbagai sektor penyangga
perekonomian nasional
mengalami kontraksi pada
kuartal II 2020, sektor pertanian
justru menjadi satu-satunya
sektor yang tetap tumbuh
positif. Menyumbang 15,46
persen terhadap produk
domestik bruto. Meningkat dari
kuartal I sebesar 12,84 persen,”
ungkap Bamsoet.
Ketua DPR RI ke-20 ini
menjelaskan, meskipun
sektor pertanian terbukti
mampu bertahan di masa
pandemi, namun secara global
kontribusinya terhadap total
ekspor masih kecil. Pada
bulan Agustus 2020, misalnya,
kontribusinya tercatat hanya
2,61 dari total ekspor.
“Di sinilah pentingnya

membangun perspektif untuk
tidak serta merta memandang
kondisi tersebut sebagai sebuah
persoalan. Melainkan justru
melihat bahwa ini adalah
sebuah peluang meningkatkan
kualitas dan kuantitas produksi
pertanian. Karena, pasar dunia
yang mencapai 7,4 miliar jiwa
adalah setara 28 kali lipat pasar
domestik,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN

Indonesia ini menekankan
perlunya optimalisasi
dukungan kebijakan nasional
dan daerah yang berpihak
kepada petani. Mengingat
93 persen mayoritas petani
Indonesia adalah petani kecil,
yang sangat membutuhkan
dukungan fasilitas dan
bantuan untuk membantu
meningkatkan kinerja
produksinya.

“Apalagi dalam situasi
pandemi saat ini, selain fasilitas
atau bantuan, diperlukan
juga protokol produksi yang
dapat menjamin kualitas
dan keamanan pangan yang
terbebas dari Covid-19,”
pungkas Bamsoet.//IST

Nasional
Edisi 79 | Januari | 2021 7
Satgas Yonif 642 Bersama Bea Cukai dan Instansi Terkait Musnahkan BMN Hasil Penindakan
JAKARTA - Kerja sama dengan
instansi terkait di wilayah
perbatasan terus dilaksanakan
oleh Satuan Tugas Pengamanan
Perbatasan (Satgas Pamtas)
RI-Malaysia Yonif 642/
Kapuas bersama Customs,
Immigration, Quarantine &
Security (CIQS), Kepolisian,
beserta Instansi terkait lainnya.
Bertempat di halaman Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai Tipe Madya Pabean
(KPPBC TMP) C Entikong,
Kec. Entikong, Kab. Sanggau,
Satgas Pamtas Yonif 642/
Kapuas bersama Bea Cukai
Entikong dan Instansi Terkait
melaksanakan pemusnahan
Barang Milik Negara (BMN)
Hasil Penindakan, Rabu
(2/12/2020).
Dansatgas Pamtas Yonif
642/Kapuas, Letkol Inf Alim
Mustofa mengatakan bahwa
pemusnahan barang tersebut
merupakan Barang Milik
Negara yang merupakan hasil
penindakan di Pos Lintas Batas
Negara (PLBN) Entikong,

penindakan di jalur tradisional,
dan operasi bersama antara
TNI AD dan Kepolisian RI
serta operasi pasar Barang
Kena Cukai periode BMN
Februari 2019 s.d September
2020 bersama dengan seluruh
Instansi yang di perbatasan
RI-Malaysia wilayah kerja
Entikong.
“Sesuai dengan Pasal 33
huruf d Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 178/
PMK.04/2019 tentang
Penyelesaian terhadap Barang
yang Tidak Dikuasai, Barang
yang Dikuasai Negara, dan
Barang yang menjadi Milik
Negara, pemusnahan dilakukan
dalam hal berikut yaitu, Barang
yang menjadi Milik Negara
tidak dapat digunakan, tidak
dapat dimanfaatkan dan
tidak dapat dihibahkan, tidak
mempunyai nilai ekonomis,
dilarang diekspor atau diimpor
serta berdasarkan peraturan
perundang-undangan harus
dimusnahkan,” jelasnya.
“Barang yang dimusnahkan

yaitu berupa produk hasil
tembakau, makanan,
kosmetika, obat-obatan,
minuman ringan, balon
mainan dan lain-lain senilai
kurang lebih 289 juta rupiah,”
tambahnya.
Kegiatan pemusnahan
ini dipimpin langsung oleh
Bapak Ristola S.I Nainggolan
selaku Kepala KPPBC TMP
C Entikong, bersama dengan
Dansatgas Yonif 642/Kapuas,
Kapolres Sanggau, Dandim
1204/Sgu, Kepala Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Pontianak, Kepala
Loka BPOM Sanggau, Kepala
Administrator PLBN Entikong,
Camat Entikong, Kepala Kantor
Imigrasi Kelas II TPI Entikong,
Kepala Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan
Entikong, Kepala BP2MI
Entikong, Kepala Cabang
Kejaksaan Negeri Sanggau
Entikong, Kapolsek Entikong,
Danramil 1204-21/Entikong,
Kepala Kantor Kesehatan

Pelabuhan UPT Entikong dan
Kepala Stasiun Karantina
Pertanian Kelas I Entikong.
Menurut Dansatgas, kegiatan
ini merupakan hasil dari peran
serta masyarakat dan sinergi
dari seluruh unsur terkait baik
dari Satgas Yonif 642/Kapuas,
unsur CIQS, Kepolisian, serta
Instansi terkait lainnya. “Saya
selalu menekankan ke jajaran

Ditreskrimsus Polda Jatim Bekuk 4
Orang Penyebar Ujaran Kebencian
Terhadap Menkopolhukam

Surabaya - Direktorat Resesrse
Kriminal Khusus (Ditreskrimsus
Polda Jatim) membekuk 4 (Empat)
orang tersangka yang mengancam
Menkopolhukam, Prof Mahfud MD.
Ancaman yang ditujukan kepada
Prof. Mahfud MD ini tersebar di
Media Sosial grup-grup Whatsapp
maupun Youtube. Dimana dalam
konten yang diunggah oleh
tersangka ini berisi tentang ancaman
dan kebencian.
Dalam video yang diunggah oleh
tersangka di youtube, tersangka
ini mengancam akan membunuh
mantan Ketua Mahkamah Konstitusi
(MK) Prof. Mahfud MD. Sehingga
polisi dengan cepat melakukan
penyelidikan terhadap konten
yang ada di youtube dengan nama
akunnya “Pasuruan Amazing”
tersebut dan akhirnya berhasil
menangkap para pelaku.
Saat ini empat orang pelaku
yang sudah diamankan oleh polisi
sudah ditetapkan sebagai tersangka
oleh Ditreskrimsus Polda Jatim.
Sementara itu dari hasil intrograsi
yang dilakukan oleh penyidik,
bahwa empat orang ini adalah

simpatisan HRS. Empat orang yang
berhasil dibekuk oleh polisi yakni,
MN, AH, MS dan SH.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes
Pol Trunoyudo Wisnu Andiko
menyebutkan, bahwa memang
benar Anggota Ditreskrimsus Polda
Jatim telah mengamankan empat
orang penyebar ujaran kebencian
terhadap seseorang. Dimana
empat orang tersebut ditangkap di
Pasuruan Jawa Timur.
Ujaran kebencian ini awalnya
di unggah oleh tersangka MN,
kemudian video dalam akun
youtube tersebut disebarluaskan
melalui media sosial whatshapp
grup bernama “Front Pembela HRS”
oleh tiga tersangka lain.
“Iya benar, bahwa Ditreskrimsus
Polda Jatim telah mengamankan
empat orang tersangka pengunggah
ujaran kebencian di Pasuruan Jawa
Timur,” kata kabid humas polda
jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu
Andiko, usai merilis empat orang
tersangka di bid humas polda jatim,
Minggu (13 Desember 2020) siang.
Sementara itu Direktur Reserse
Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)

Polda Jatim Kombes Pol Gidion
Arif Setyawan menyatakan, adanya
akun dari “Amazing Pasuruan” ini
anggota melakukan penelusuran
jejak digital. Sehingga pihaknya
menetapkan pelaku sebagai
tersangka.
Bahwa kasus ini adalah Close
Social Media sehingga kami
menertibkan LP model A, kenapa
kita tetapkan empat orang ini
sebagai tersangka, karena mereka
tau bahwa konten yang diunggah
itu melanggar norma dan melangar
UU memuat atau berisikan tentang
ujaran kebencian dan sifatnya
mengancam. Ini yang dilarang
dalam UU ITE sesuai dengan Pasal
127 ayat 4 dan 28 dengan ancaman
hukuman 6 tahun penjara.
“Benar kita amankan empat orang
tersangka ujaran kebencian dan
ancaman yang mengunggah sebuah
konten di youtube hingga menyebar
ke grup whatshapp, dalam akun
itu berisi tentang kebencian dan
ancaman, keempatnya kita kenakan
pasal 127 ayat 4 dan 28 ancaman
hukumannya 6 tahun,” ucap
Dirreskrimsus Polda Jatim.//yuli

saya agar terus melaksanakan
patroli dan pengawasan
bekerjasama dengan instansi
terkait dan masyarakat untuk
menekan adanya kegiatan
penyelundupan barang ilegal
khususnya di Entikong ini,”
ujarnya.//IST

Polri Tangani 148
Perkara Perdagangan
Orang Selama 2020
Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit
Tipidum) Bareskrim Polri sepanjang tahun 2020
tercatat telah menangani 148 perkara terkait
dengan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang
(TPPO).
Kapolri Jenderal Idham Azis menjelaskan,
dari 148 perkara, 126 kasus diantaranya telah
diselesaikan selama tahun 2020 ini. Atau jika dalam
persentase penyelesaian perkara (selra) sekira 85
persen.
“Terkait perdagangan orang (TTPO) selesaikan
126 perkara dari 148 perkara yang dilaporkan atau
mencapai 85%,” kata Idham dalam acara rilis akhir
tahun Polri 2020 yang digelar secara virtual, di
Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22
Desember 2020).
Disisi lain, Idham menyebut, dalam bidang
operasional, Polri menerima 238.384 kejahatan
yang dilaporkan. Sekira 173.035 kasus telah
diselesaikan diantaranya.
“Jumlah kejahatan yang dilaporkan sebanyak
238.384 perkara dengan penyelesaian 173.035
perkara (73%) meningkat 2% dibandingkan tahun
2019,” ujar Idham.
Sementara itu, pemberantasan street crime
atau kejahatan jalanan, polisi menuntaskan 3.900
perkara pencurian dan kekerasan dari 5.349
perkara. Atau sebesar 73% penyelesaiannya.
“Pemberantasan street crime, tuntaskan 3.900
perkara curas dari 5.349 perkara,” ucap Idham.//**
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Bareskrim Polri Minta Jajarannya Tak
Segan Hukum Mati Pengedar Narkoba
Jakarta - Bareskrim Polri meminta
kepada seluruh jajarannya untuk tidak
segan melakukan tindakan tegas dan
terukur atau menghukum mati kepada
seluruh pengedar narkoba di Indonesia.
Wakabareskrim Polri Irjen Wahyu
Hadiningrat menjelaskan, peredaran
narkotika merupakan kategori kejahatan
yang luar biasa. Sebab itu, kata Wahyu,
diperlukan penanganan yang luar biasa
dalam penegakan hukumnya.
“Kepada seluruh jajaran hukum, saya
mengajak untuk gencar menindak dan
memberi hukuman paling berat kepada
para pelaku kejahatan narkotika.
Bahkan tidak perlu ragu memberikan
hukum mati kepada pelaku yang penuhi
syarat hukuman mati,” kata Wahyu saat
jumpa pers pemusnahan barang bukti
narkotika di Gedung Bareskrim Polri,
Jakarta Selatan, Rabu (23 Desember

2020).
Selain itu, Wahyu juga berharap,
seluruh terpidana mati dari perkara
narkotika bisa segera dieksekusi.
Menurutnya, hal itu bisa menjadi
efek jera bagi pihak yang mencoba
mengedarkan barang haram di
Indonesia.
“Dan ekseskusi mati harus cepat
pelaksanaannya supaya memberikan
efek jera bagi siappun yang berniat
menjadi pelaku kejahatan narkotika,”
ujar Wahyu.
Pada kesempatan itu, Wahyu juga tak
lupa berpesan kepada seluruh jajaran
kepolisian untuk tidak tergoda atau
sekali-sekali ikut “bermain” dalam
peredaran narkoba.
Sebagaimana perintah Presiden Joko
Widodo (Jokowi), kata Wahyu, aparat
penegak hukum yang terlibat kasus

narkoba akan berikan sanksi tegas dan
maksimal dalam proses penegakan
hukum.
“Saya berpesan khusus kepada jajaran
aparat penegak hukum supaya tidak
sekali-kali terlibat dalam kejahatan
narkoba dengan menjadi pemakai,
informan, kurir dan backing penjahat
narkoba apalagi menjadi pengedar
atau bandar. Perintah Presiden Jokowi
sudah jelas bahwa kepada jajaran aparat
hukum yang terlibat kejahatan narkoba
akan diberi tegas dan diberi hukuman
maksimal,” papar Wahyu.
Sementara itu, Direktur Tindak Pidana
Narkotika dan Zat Adiktif Kejagung
RI Darmawel Aswar menyebut, di saat
Pandemi Covid-19 modus peredaran
narkoba marak terjadi dengan cara
pemesanan online.
“Karena pandemi Covid-19 maka

modus sekarang yang beredar sekarang
adalah sistem dengan online artinya
dikirim barang itu kemudian di beli dan
modusnya seolah-olah beli sama-sama
untuk persediaan di tempat. Padahal
sesungguhnya mereka berusaha untuk
menumpuk,” ujarnya.
Senada, Darmawel juga memastikan
komitmen Kejaksaan Agung untuk
menindak tegas kepada seluruh
pengedar narkotika di Indonesia.
Hukuman tegas akan diberikan kepada
mereka yang merusak generasi bangsa.
“Kami dari kejaksaan berkomitmen
khususnya narkoba setiap perkara
yang masuk ke kami hampir rata-rara
kami lakukan penuntutannya kalau
tidak seumur hidup kalau tidak mati,”
ucapnya.//**

Lagi Patroli Jalan Tol, Oknum Petugas Jasamarga Ditangkap Bawa Ganja

JAKARTA - Tim khusus
(timsus) Satresnarkoba
Polrestabes Surabaya
meringkus seorang oknum
petugas Jasamarga atas
dugaan kepemilikan narkotika
golongan I jenis tanaman atau
ganja. Penangkapan dipimpin
langsung oleh Katimsus Iptu

Yudhy Syaeful Mamma.
Saat ditangkap, pria yang
diketahui bernama AT itu
sedang asyik melakukan patroli
jalan Tol di jalur GempolPandaan, Selasa (1/12/2020)
sekitar pukul 16.45 WIB.
“Tim mendapat informasi
terkait penyalahgunaan

narkotika golongan I jenis
tanaman usai melakukan
penangkapan terhadap jaringan
narkoba sebelumnya,” kata Iptu
Yudhy Syaeful Mamma saat
dihubungi, Rabu (2/12/2020).
Menurut Iptu Yudhy AT,
sehari-hari bekerja di bagian
‘traffic service tol’. Saat
diamankan AT sedang patroli
di tol Gempol - Pandaan.
“Dia diamankan AT sedang
berpatroli di jalan Tol GempolPandaan. Saat kami aman
masih menggunakan rompi
biru bertuliskan ‘traffic
service,” terang Iptu Yudhy.
Timsus menghentikan laju
mobil patroli yang bernomor
lambung 271 ditumpangi
pelaku dan melakukan
penggeledahan.
“Saat di geledah AT
mengeluarkan sebuah kotak
kecil dari dalam tasnya. Saat

kotak itu dibuka, tampak
satu poket ganja dan barang
lainnya,” ungkapnya.
Kasatresnarkoba Polrestabes
Surabaya AKBP Memo Ardian
mengatakan saat diamankan
AT menggunakan kendaraan
dinas milik Jasamarga
Pasuruan, yang memang
sedang melakukan patroli
rutin.
“Saat kendaraan kami
hentikan dan kami dapati
pelaku membawa 2 poket ganja
kering kurang lebih seberat
2 gram yang kami temukan
dalam tas kecil AT,” ujar
Ardian.
AT, mengaku mendapatkan
ganja tersebut dari transaksi
online. Sementara pihak
Satresnarkoba Polrestabes
Surabaya sedang memburu
jaringan peredaran dan siapa
saja pelaku-pelaku bisnis ganja

online tersebut.
“Jadi, AT ini mendapatkan
ganja dari seseorang melalui
transaksi online. Dia
mendapatkan ganja dengan
cara ranjau di salah satu lokasi
di Surabaya. Saat ini kami
sedang membru jaringan
peredaran bisnis ganja online,”
tambah Ardian.
Dikatakan Ardian, AT akan
dikenakan UU No.35 Tahun
2009 tentang narkotika dengan
ancaman hukuman maksimal 4
tahun.
Sementara, AT yang tinggal di
daerah Kenjeran, mengatakan
sudah 2 kali memakai ganja.
Dia mengaku memanfaatkan
ganja karena dalih susah tidur.
“Saya beli ganja secara online
dan sudah dua kali. Saya
pakainya di rumah dan tidak di
kantor maupun saat bertugas,”
akunya.//IST
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Kemensos Salurkan Bantuan Huntap Relokasi Siosar Tahap III
JAKARTA - Kementerian
Sosial menyalurkan bantuan isi
hunian tetap (huntap) kepada
892 KK korban bencana erupsi
Gunung Sinabung yang telah
menempati Hunian Tetap
(Huntap) Siosar tahap ketiga di
Siosar, Karo, Sumatera Utara,
hari ini.
Bantuan stimulus pemulihan
sosial relokasi tahap III
senilai 2.676 milyar rupiah itu
diterima secara simbolis oleh
lima perwakilan warga huntap
Siosar.
Staf Ahli Menteri Sosial
Bidang Aksesibilitas Sosial,
Sonny W. Manalu, sebagai
representatif dari Kemensos
mengatakan Kemensos
diberi kewenangan dan
tanggungjawab oleh Presiden
untuk mengisi huntap Siosar
yang telah dibangun.
“Tentu kalo ada bangunan,
ada isinya. Nah, Kemensos
sudah punya standar yang
layak untuk isian huntap,
untuk itu kita berikan
bantuan ini,” ujar Sonny usai
menyerahkan bantuan simbolis
kepada lima warga penerima
di Kabupaten Karo, Provinsi
Sumatera Utara.
Menurutnya, bantuan isi
huntap relokasi tahap III
itu menjadi tahap terakhir
yang Kemensos berikan
kepada warga huntap Siosar.
Selanjutnya, ia berharap ada
kemandirian dari masyarakat
setempat.
“Untuk saat ini, bantuan
isi huntap dari Kemensos itu
merupakan tahap terakhir.
‘Kan mereka sudah bisa tinggal
di rumah, dan mereka bisa
berusaha (menjalankan usaha)
kembali,” tambahnya.
Dalam upaya perlindungan
sosial bagi korban bencana

erupsi Gunung Sinabung
di Karo, Kemensos telah
melakukan beberapa
langkah penanganan darurat
dan penyaluran bantuan
pemulihan sosial sejak tahun
2014 hingga saat ini.
Pada 2014, Kemensos
telah menyalurkan bantuan
jaminan hidup (jadup) dan
santunan ahli waris kepada
17 jiwa dengan nilai 6,1 miliar
rupiah. Selanjutnya, pada 2015,
bantuan logistik, jadup dan isi
huntap kepada 384 KK dengan
nilai 5,9 miliar rupiah telah
disalurkan.
Kemudian, pada tahun
2016, Kemensos juga telah
menyalurkan santunan kepada
11 ahli waris korban meninggal
erupsi dan bantuan logistik
senilai 987 juta rupiah. Adapun

pada 2017, penyaluran bantuan
jadup dan isi hunian tetap
kepada 184 KK senilai 3,2
miliar rupiah telah dilakukan.
Lebih lanjut, pada 2018,
bantuan jadup dan isi hunian
tetap sejumlah 9,6 miliar
rupiah telah disalurkan kepada
455 KK. Sementara pada
2019, bantuan jadup dan isi
hunian tetap kepada 1.014
KK yang berasal dari Desa
Berastepu, Desa Gamber, Desa
Guru Kinayan dan Desa Kuta
Tonggal berjmlah 4,8 miliar
telah disalurkan.
Sehingga total bantuan yang
disalurkan Kemensos dari
tahun 2014 sampai dengan saat
ini adalah mencapai 93,9 miliar
rupiah.
Bantuan BBR untuk Korban
Kebakaran Brastagi

Selain menyerahkan bantuan
isi huntap untuk korban erupsi
Gunung Sinabung, Kemensos
juga menyerahkan bantuan
Bahan Bangunan Rumah (BBR)
atas peristiwa kebakaran pasar
Brastagi yang terjadi pada
pertengahan Bulan November
kemarin.
“Kami turut prihatin atas
terjadinya kebakaran hebat
yang melahap rstusan kios di
pasar Brastagi bulan lalu,” kata
Sonny.
Bantuan pemulihan sosial
yang disalurkan Kemensos
berupa isi huntap dan Usaha
Ekonomi Produktif (UEP)
untuk 8 KK/unit rumah korban
bencana kebakaran senilai
Rp 264.000.000. Bantuan
itu diserahkan simbolis
kepada tiga korban yang unit

rumahnya hangus terbakar.
Bupati Karo, Terkelin
Brahmana, mengungkapkan
rasa terima kasih atas langkah
cepat jajaran Kemensos dalam
merespon permohonan yang
sempat dilayangkannya
beberapa waktu lalu.
“Terima kasih karena
Kemensos telah berkomitmen
merelisasikan bantuan yang
dibutuhkan para korban erupsi
Sinabung (isi huntap) dan
kebakaran Brastagi (stimulan
UEP) dengan cepat, termasuk
paket sembako yang diterima
warga. Ini tanda mata, bentuk
kepedulian Kemensos kepada
warga Tanah Karo,” ungkap
Bupati.
Kebakaran yang melanda
Pasar Berastagi, pasar
tradisional pusat buah dan
sayur di Kota Berastagi,
Kabupaten Karo, Sumatera
Utara pada Selasa (17/11) dini
hari itu melahap sedikitnya 500
kios pasar. Tercatat tidak ada
korban jiwa, namun kerugian
dari peristiwa itu ditaksir
mencapai miliaran rupiah.
Di samping bantuan isi
huntap dan UEP, bantuan
sembako juga diberikan
kepada korban erupsi Gunung
Sinabung relokasi tahap III
dan kebakaran pasar Brastagi
sebanyak 1.500 paket senilai
Rp300.000.000,-. Sehingga
total bantuan yang disalurkan
Kemensos pada hari ini
mencapai Rp3.240.000.000,-.
Dalam penyaluran 2 jenis
bantuan siang itu, turut hadir
di tengah lokasi Ketua DPRD
Provinsi Sumatera Utara,
Baskami Ginting, Ketua
DPRD Karo, Iriani Br. Tarigan,
Kadinsos Sumut, Kadinsos
Karo, Kapolres, sampai jajaran
Forkompinda Karo.//IST

Mensos Juliari P Batubara Silaturahmi ke YPJI Serahkan 10.000 Paket Sembako Untuk Jurnalis

JAKARTA - Kementerian Sosial
Republik Indonesia menyerahkan
10.000 paket bantuan sosial kepada
Yayasan Peduli Jurnalis Indonesia
(YPJI). Penyerahan bantuan dilakukan
secara simbolis oleh Menteri Sosial
Juliari P Batubara di Sekretariat YPJI
di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan, Kamis (3/12/2020). Bantuan
Kemensos RI ini merupakan bantuan
tahap kedua yang diberikan kepada
YPJI.

Dalam sambutannya, Juliari P
Batubara mengatakan bahwa bantuan
sosial yang disalurkan kepada jurnalis
diharapkan dapat membantu di masa
pandemi Corona Covid-19 ini. Dalam
kesempatan itu, juga hadir Ketua
Dewan Pembina YPJI, Agus A Mile dan
juga Ketua Umum YPJI, Andi Arief
yang ikut mendampingi.
“Semoga bantuan ini bermanfaat.
Banyak dan sedikitnya tergantung yang
menerima. Dalam masa pandemi ini,

kita sudah 9 bulan masih memberikan
bantuan barang dan uang. Lebih
banyak uang sih, terutama di luar
Jabodetabek,” ujar Juliari P Batubara
dalam sambutannya di Sekretariat YPJI.
Mantan anggota DPR dari PDI
Perjuangan ini mengucapkan terima
kasih kepada media yang selama
ini memberikan bantuan kepada
Kemensos. Apalagi, peran media
sejauh ini memang sangat membantu
program-program pemerintah.
“Tidak bisa dipungkiri, kita
membutuhkan bantuan media.
Tidak hanya di masa Covid-19 saja.
Hubungan antara Kementerian dan
media adalah saling menguntungkan.
Tidak perlu dan harus membela, yang
terpenting, kami meminta support atas
pemberitaan kami,” ujar Juliari.
Namun meski begitu, Juliari
menegaskan bahwa pihaknya juga
membutuhkan kritik dalam melakukan
kerja-kerja selama ini. Baginya, peran
media tidak melulu menjadi corong
pemerintah.
“Kita butuh masukan yang
konstruktif. Kalau kita kurang baik
kinerjanya, atau program yang kurang
bermanfaat, bilang saja. Bahkan bila
ingin memberikan saran langsung kita
sangat mengapresiasi. Kita berharap
media bisa mengangkat pemberitaan
yang membangun optimis buat yang
membaca,” ujar Juliari.

Bahkan, Juliari mewakili pemerintah
meminta kepada media untuk
memberitakan secara jujur kinerja
pemerintah. “Kita tidak menutup mata
adanya penyelewengan, tapi jangan
beritanya mendominasi. Apalagi peran
media sangat sentral,” ujar Juliari.
Sebelum menutup sambutannya,
Juliari pun berharap program distribusi
bantuan sosial kepada YPJI ini bisa
terus dilakukan. “Semoga program
seperti ini ke depannya terus bisa kita
lakukan. Selain di luar pandemi. Buat
teman-teman media, mohon jaga diri,
agar tidak terkena virus Corona,”
pungkas Juliari P Batubara.
Dalam kesempatan tersebut, Juliari
P Batubara juga memberikan bantuan
kepada masyarakat di Kebayoran
Lama. Juliari nampak menyusuri jalan
setapak tempat tinggal warga yang
terdampak Covid-19.//IST
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Kapolda Bersama Pangdam III/Siliwangi
dan Forkopimda Jabar Silaturahmi ke
Penyelenggara Pilkada Pangandaran
Pangandaran - Kapolda Jabar Irjen
Pol. Drs. Ahmad Dofiri, M.Si., bersama
Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI
Nugroho Budi Wiryanto, S.I.P., M.M.,
dan Forkopimda Jawa Barat lainnya
melaksanakan silaturahmi dengan
penyelenggara dan peserta Pilkada
Kabupaten Pangandaran Tahun 2020.
Silaturahmi tersebut dilaksanakan di
Aula Hotel Menara Laut, Jl. Bulak Laut
Pangandaran, Kabupaten Pangandaran,
Jawa Barat, Rabu (2 Desember 2020).
Kedatangan Kapolda Jabar beserta
rombongan disambut langsung Ketua
KPU dan Bawaslu serta Forkopimda
Kabupaten Pangandaran di pelataran
Hotel Menara Laut. Turut serta dalam
rombongan Forkoimda Jabar yang
hadir, Kejati Jabar, Ade Adhyaksa,
Ketua KPU Provinsi Jabar, Rifqi
Ali Mubarok, M.Si., Ketua Bawaslu
Provinsi Jabar, Abdullah Dahlan, Kepala
Kesbangpol Provinsi Jabar, Dr. H. Hery
Hudaya, Karo Ops Polda Jabar, Kombes
Pol. Stephen M. Napiun, S.I.K., SH.,
M.Hum., Dir Intelkam Polda Jabar,
Kombes Pol. Dedy Kesuma Bakti, S.I.K.,
M.T.C.P., dan Dir Krimsus Polda Jaba,
Kombes Pol. Yaved Duma Parembang,
S.I.K., M.Si.
Sementara Forkopimda Kabupaten
Pangandaran yang menyambut
kedatangan Kapolda dan Pangdam,
diantaranya Kapolres Ciamis AKBP
Dony Eka Putra, S.I.K., M.H., Dandim
0613/Ciamis Letkol Czi Dadan
Ramdani, S.Sos., M.A.P., Plt. Kajari
Ciamis Raymon Ali, SH., M.H.,
Ketua Pengadilan Negeri Ciamis
Akbar Isnanto, M.Hum., Pj. Bupati
Pangandaran Dr. H. Dani Ramdan, M.T.,
Ketua DPRD Kabupaten Pangandara
Asep Noordin H., M.M., Kakesbangpol
Kabupaten Pangandaran Drs. Dedih
Rachmat. Dan tetunya Ketua KPU
Pangandaran Muhtadin, SH.I., serta
Ketua Bawaslu Pangandaran Iwan
Yudiawan.
Dimana acara silaturahmi tersebut

dihadiri oleh para
Calon Bupati
dan Wakil Bupati
Pangandaran. Serta
para LO Paslon Calon
baik nomor urut 1
maupun 2.
Pada kesempatan
tersebut, Kapolda
Jabar Irjen Pol. Drs.
Ahmad Dofiri, M.Si.,
menyampaikan,
kegiatan ini
merupakan dalam
rangka kunjungan
kerja Forum
Koordinasi Pimpinan
Daerah (Forkopimda)
Jabar sekaligus
silaturahmi dengan
Pasangan Calon
Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten
Pangandaran Tahun
2020.
“Kita tentunya
sebagai aparat
keamanan turut ikut
mendukung pilkada
yang nyaman, damai dan sejuk di
kabupaten Pangandaran. Tentunya
kita harus saling bahu membahu
antara pelaksana dan peserta Pilkada,
termasuk kita dari pihak keamanan,”
kata Jenderal Polisi bintang dua.
“Saya yakin wujud kebersamaan dan
kesiapan kita untuk melaksanakan
Pilkada di Pangandaran khususnya
supaya aman, lancar dan damai,”
imbuhnya.
Lebih lanjut Irjen Pol. Ahmad
Dofiri mengatakan, pada tanggal
09 Desember 2020 ada sebanyak 7
kabupaten di 10 wilayah hukum Polres
di Jawa Barat akan menyelenggarakan
pencoblosan Pilkada Serentak
tahun 2020. Diantaranya Kabupaten
Pangandaran, Bandung, Cianjur,
Sukabumi, Indramayu, Karawang, dan

Tasikmalaya.
“Kami siagakan kekuatan 7.978
personel pengamanan. Ditambah
kekuatan personel BKO 4.864 personel
yang terdiri dari 2.773 personel Polri
dan 2.091 personel TNI,” tutur Kapolda.
Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun
2020 berbeda dari biasanya. Dimana
kata Kapolda, saat ini dimasa pandemi
Covid-19. Sehingga protoko kesehatan
menjadi hal terpenting diutamakan
dalam pelaksanaannya. “Mudahmudahan semua tergelar pada saatnya
nanti harapanya berjalan lancar dan
baik. Sehingga terciptanya Pilkada
Serentak Tahun 2020 yang nyaman,
damai, lancar dan kondusif serta sehat,”
terang Kapolda Jabar Irjen Pol. Ahmad
Dofiri.
Sementara Kajati Jabar, Ade Adhyaksa
dalam sambutanya menyampaikan

kedatangan kami adalah sebagai
Forkopimda Jawa Barat bukan hanya
sebagai Kunjungan kerja, namun
kedatangan kami untuk bersilaturahmi
dengan pihak penyelenggara Pilkada
dan peserta Pilkada.
Diharapkan Ade, kepada seluruh
pasangan calon untuk tetap mentaati
peraturan yang sudah ditentukan.
Jangan sampai ada pelanggaran
sehingga timbul dampak yang
tidak baik dalam pelaksanaan pesta
demokrasi ini.
“Diharapkan dalam pelaksanaanya
tetap dengan menerapkan prokes serta
menjaga kondusifitas di Kabupaten
Pangandaran,” pungkas Kajati Jabar.
Kegiatan ditutup dengan dilakukanya
foto bersama yang diikuti para tamu
undangan//heru.

Tim Wasev Sopsad Kunjungi Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 125/Simbisa

JAKARTA - Satgas Pamtas
RI-PNG Yonif 125/Simbisa di
bawah Komando Pelaksana
Operasi Korem 174/ATW
kembali menerima kunjungan

Tim Pengawasan dan Evaluasi
Staf Operasi Angkatan
Darat (Wasev Sopsad) untuk
memastikan tugas berjalan
secara optimal.

Pada saat
mengunjungi Pos
Kout dan Pos
Samleber Satgas
Pamtas RI-PNG
Yonif 125/Simbisa,
Selasa (1/12/2020),
Ketua Tim Wasev
Sopsad Kolonel Inf
Heri Dwi Subagyo
beserta rombongan
didampingi
langsung oleh
Dansatgas
Pamtas Yonif 125/
Simbisa Letkol Inf
Anjuanda Pardosi.
Dansatgas
mengatakan bahwa
kunjungan Tim
Wasev Sopsad merupakan
suatu kehormatan sekaligus
menjadi motivasi dan semangat
baru bagi kami (Satgas).

“Dalam kunjungannya ke
jajaran Satgas Yonif 125/
Simbisa, Tim Wasev Sopsad
juga memberikan bingkisan
berupa sembako kepada
prajurit,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim
Wasev Sopsad Kolonel Inf Heri
Dwi Subagyo dalam arahannya
menyampaikan kepada
personel Satgas supaya lebih
meningkatkan kewaspadaan,
terutama di waktu menjelang
berakhirnya masa penugasan.
“Selalu waspada, laksanakan
tugas dengan tulus dan
bertanggungjawab, karena
tugas operasi adalah suatu
kebanggaan dan kehormatan,”
katanya.
“Pelihara moril dan semangat
Prajurit, pergunakan waktu
yang ada dengan mengisi
kegiatan yang positif dan

bermanfaat,” tambahnya.
Mengakhiri pengarahannya,
Kolonel Inf Heri Dwi Subagyo
menyampaikan rasa bangga
dan mengapresiasi pelaksanaan
tugas Satgas Pamtas Yonif
125/Simbisa dapat berjalan
dengan baik, serta memberikan
motivasi kepada seluruh
Prajurit agar tetap berbuat yang
terbaik dan selalu menjaga citra
TNI AD.
“Saya bangga sama kalian,
tetap semangat dan jangan lupa
berdoa agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan dengan lancar,”
ucapnya.//IST
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Pesatnya Budidaya Bibit
Durian Simimang Khas
Banjarnegara

Banjarnegara - Durian Simimang
dari Banjarnegara, Jawa Tengah,
sudah terkenal ke berbagai penjuru
tanah air. Daging buahnya tebal,
kuning mengkilap, legitnya pas dan
bijinya kecil, menjadi keistimewaan
tersendiri.
Ada satu lagi yang menjadi ciri
khas durian jenis ini, yakni durinya
yang tidak terlampau runcing. Saat
ini budidaya bibit durian Simimang
berkembang pesat, dan sudah
merambah pasar hingga luar Pulau
Jawa.
Demikian disampaikan Kepala
Dinas Pertanian, Perikanan dan
Ketahanan Pangan Kabupaten
Banjarnegara, Totok Setya Winarna,
ketika membuka audiensi Bupati
Banjarnegara dengan kelompok tani
durian Simimang “Mimang Jaya“,
Senin (1 Desember 2020) di rumah
dinas bupati.
Turut hadir pada audiensi yang
dihelat dalam suasana santai
tersebut, Sekda Banjarnegara Drs
Indarto M Si, Kepala BPPKAD
Dwi Suryanto S. Sos M Si, Kepala
Dispertan, serta Sugeng Pilihanto,
selaku ketua kelompok tani durian
simimang “Mimang Jaya“ dari Desa
Pekauman, Kecamatan Madukara,
Kabupaten Banjarnegara. Sugeng
juga menyertakan pengurus klomtan.
“Durian Simimang ini sudah eksis
hingga luar Pulau Jawa, dan sudah
dikembangkan dengan baik oleh
kelompok tani durian Mimang Jaya,“
kata Totok Setya Winarna.
Uniknya, kata Totok, yang
bergabung dengan kelompok tani
durian Mimang Jaya mayoritas para
pemuda tani millenial. Generasi
muda, katanya, sudah mulai sadar
bahwa sektor pertanian adalah
pekerjaan bergengsi yang banyak
mendatangkan manfaat ekonomi.
“Alhamdulillah, generasi muda
kita memiliki semangat yang luar
biasa untuk menjadikan komoditi
pertanian durian Simimang menjadi
salah satu produk unggulan
Banjarnegara. Mereka memanfaatkan
kemajuan IT untuk pemasaran, inilah
yang kita harapkan,” imbuh Totok.
Bupati Budhi Sarwono, usai
mencicipi hasil panen perdana
durian Simimang yang disuguhkan
Klomtan “Mimang Jaya” mengaku
cukup puas dengan rasa khas durian
varian tersebut. Menurut bupati,
rasa durian Banjarnegara sudah
tidak diragukan, tinggal menggarap
marketingnya.
“Untuk rasa, Simimang ini super
kualitasnya. Saya selalu tekankan,
garap marketingnya. Sebagus
apapun produk, jika tidak bisa
menjual, jelas membawa ekses buruk
bagi petaninya,” ujar Budhi.

Budhi Sarwono merasa bersyukur,
buah unggulan terutama durian
Banjarnegara telah dipatenkan,
sehingga banyak membawa nilai
positif untuk petaninya.
“Kami dulu memperjuangkan
Durian Simimang, Kamun, dan
Sambeng serta beberapa jenis yang
lain untuk memperoleh hak paten,
hal ini memiliki makna strategsi
untuk proteksi produk sekaligus
petani pengembangnya,” kata
bupati.
Ia berharap, Durian Simimang bisa
meningkat kelas dan kualitasnya
agar bisa menjadi buah dengan
standard mutu nasional bahkan
internasional.
“Kuncinya hanya dua,
pertama kualitas, kedua garap
pasarnya. Sudah itu saja, silakan
dikembangkan sendiri, baik buah
maupun bibit durian sama-sama
diminati pasar. Kami akan dukung
sepenuhnya,” pungkas bupati.
Adapun Sugeng Pilihanto, ketua
lompok tani durian simimang
“Mimang Jaya“, merasa optimis,
bisnis durian yang dikembangkan
kelompok taninya memiliki prospek
yang cerah. Mimang Jaya tidak
sekedar berbisnis buah, tapi juga
menyediakan bibit unggul.
Menurut Sugeng, Klomtan
“Mimang Jaya“ dari Kecamatan
Madukara memiliki lahan
pembibitan sekitar 7.000 meter,
adapun luas kebun durian yang
sudah di tanami sekitar 4-5 hektare.
Lahan tersebar di tiga lokasi.
Lokasi si pertama untuk
pembibiatan, sementara lokasi kedua
dan ketiga untuk induk durian yang
sudah cukup besar.
“Anggota kami mencapai 60 orang,
yang sebagian besar generasi muda
dari desa sekitar,” jelas Sugeng.
Untuk pemasaran, lanjut Sugeng,
pihaknya mengandalkan jejaring dan
promosi melalui internet dan kontak
langsung.
“Silakan kunjungi medos kami
Mimang Jaya dan kontok person
kami siap memberikan informasi,
mengenai harga sangat terjangkau,”
ujar Sugeng berpromosi.
Sugeng menjelaskan, untuk bibit
ukuran 150 cm telah tersedia 3.000
bibit, sementara ukuran 100 cm -130
cm telah tersedia 2.000 bibit, dan
yang 30-50 cm siap 11.000 bibit.
“Bibit Simimang telah menyebar
ke berbagai penjuru wilayah
seperti Aceh, Sumatra, Kalimantan,
Sulawesi, Lampung dan berbagai
daerah di Jawa. Kedepan, kami ingin
menyelenggarakan Festival Durian
yang spektakuler di Banjarnegara,”
ungkap Sugeng optimistis.//MN
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Dua Alat Berat Dikerahkan
untuk Tangani Jalan Amblas
di Dusun Bendawuluh
Banjarnegara Tim reaksi cepat
tanggap bencana
dari PUPR segera
diturunkan khusus
untuk penanganan
bencana tanah
gerak yang
mengakibatkan
ruas jalan
amblas di Dusun
Bendawuluh, Desa
Beji Kecamatan
Banjarmangu,
Banjarnegara, Jawa
Tengah, Kamis (3
Desember 2020).
Proses
penanganan
dipimpin langsung
oleh Bupati
Banjarnegara
Budhi Sarwono,
dengan melibatkan
berbagai unsur dari BPBD,
TNI, tagana, masyarakat umum
dan pihak swasta yang sudah
mengirimkan dua alat berat
kelokasi kejadian.
“Untuk sementara waktu
melalui unit reaksi cepat dari
Dinas PUPR, hari ini juga
dilakukan pengurugan dan
pengerasan dengan sirtu.
Tapi besok akan kita gambar
teknisnya. Kita buatkan saluran
untuk pembuangan airnya,”
jelas Bupati Budhi.
Dia menambahkan,
curah hujan yang tinggi di
Bendawuluh menyebabkan
tanah bergerak sehingga
jalan tergerus, diperparah
lagi dengan sumber air yang
melimpah di dusun itu.
Diperlukan jalan air yang
memadai dan lancar agar tidak
kembali menggerus jalan.
“Pembangun akan dibuat
permanen, karena air
masuk seperti kubangan

barat(desa). Kurang lebih
sekitar 20 hari jalan akan
ditutup, pembangunan akan
menggunakan anggaran dari
dana tak terduga,” imbuhnya.
Titik lokasi berada di tengah
jalan yang menghubungkan
Kecamatan Banjarmangu
dengan Kecamatan Kalibening
dan Pandanarum, yang juga
merupakan akses jalur menuju
Pekalongan.
Jalan sepanjang 70 meter
dengan lebar jalan sepanjang
7 meter amblas akibat tanag
gerak, kejadian tersebut
membuat jalan terputus, dan
baru kembali bisa dilalui
kendaraan roda empat, setelah
pukul 11.00 WIB setelah
didatangkan dua alat berat
untuk menguruk material sirtu
sebanyak lima truk.
Sementara itu Kades Beji.
Nyana menjelaskan, kejadian
dini hari sekitar pukul 3 pagi,
hujan deras dengan intensitas
tinggi turun sehari semalam.

Pihaknya mengatisipasi
langsung menghubungi Bupati
dan BPBD Banjarnegara dan di
tindaklanjuti ke lokasi.
“Saya lapor Bapak Bupati.
Sembari menunggu alat berat
datang, kami beserta warga serta
Tagana membersihkan material
secara manual dan mengatur
lalu lintas,” jelas Nyana.
Fenomena tanah gerak
di Dusun Bendawuluh dan
Wilayah Banjarnegara bagian
utara menjadi langganan,
akibatnya hampir tiap tahun
kerusakan jalan bergeser posisi
ruas di beberapa titik hingga
akibatnya jalan terputus.
Penelitian pernah dilakukan
para ahli Geoloogi berupa,
pemetaan, analisis kondisi
geologi, pemantauan kondisi
rayapan telah dilakukan sejak
lama. Namun seiring waktu,
belum membuahkan hasil yang
optimal. Jalan Bendawuluh
tersebut kerap amblas karena
pergerakan tanah.//MN

Tanah Bergerak Akibatkan Rumah Warga Terancam Roboh

Banjarnegara – Tanah bergerak terjadi di Dusun
Prangkokan, Desa Talunamba, Madukara, Kabupaten
Banjarnegara, Rabu (2 Desember 2020). Akibatnya satu
rumah milik warga terancam roboh.
Pemilik rumah Edi Turyanto mengatakan, akibat
guyuran hujan yang cukup lama membuat tanah
disekitar rumahnya amblas hingga membuat rumahnya
roboh dan mengancam dua rumah warga lainnya.
“Hujan deras mulai pukul 13.30 WIB sampai 22.00 WIB
baru reda,” katanya.
Mengetahaui akan hal itu, Danramil 14/Madukara
Kapten Inf Rasto tinjau lokasi tanah bergerak bersama

Polsek Madukara dan perangkat desa setempat.
Danramil menyampaikan hujan dengan intensitas
sedang cukup lama menjadi semakin lebat di wilayah
Kecamatan Madukara, yang menyebabkan tanah
bergerak kemudian amblas dan mengakibatkan rumah
milik Edi Turyanto roboh serta mengancam dua rumah
yang lainya yaitu Sarmono dan Nur Rofik.
“Tanah bergerak kemudian amblas dan mengakibatkan
rumah milik Edi Turyanto roboh serta mengancam dua
rumah yang lainya,” ungkapnya.
Sementara Keluarga Edi Sarmono dan Nur Rofik
dievakuasi ke rumah warga yang lebih aman.
Danramil juga menghimbau kepada masyarakat untuk
terus waspada dan berhati-hati bila hujan deras terus
menerus.
“Kami himbau kepada masyarakat untuk
meningkatkan kewaspadaan selam musim hujan,”
ucapnya.
Lanjutnya, “apabila hujan kembali turun dengan
intensitas tinggi dapat berpotensi longsor dan
mengancam segera mencari tempat yang aman,”
imbuhnya.
Setelah melakukan koordinasi dengan Kadus Desa
Miswan, selama 3 hari akan dilaksanakan kerja bakti
untuk mengevakuasi rumah yang hampir roboh akibat
tanah bergerak.//MN
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Aksi Kemanusiaan, Calon Bupati Purbalingga
No. 2 Salurkan Bantuan Terhadap Korban Banjir

Purbalingga - Ribuan paket bantuan
disalurkan Calon Bupati Kabupaten
Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi
(Tiwi) di enam desa terdampak banjir di
Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah,
Jumat, (4 Desember 2020) lalu.
Pemberian bantuan di enam Desa
yakni Desa Desa kaligondang, Desa
Cilapar, Desa Kalialang, Desa Toyoreka,
Desa Jetis dan Desa Penolih diikuti
oleh Ketua DPC Partai PDI Perjuangan
Kabupaten Purbalingga, HR. Bambang
Irawan (BI) bersama para jajarannya dan
Komunitas juang serta para relawan.
Bantuan paket berupa 1200 paket
Sembako, 200 Kg Sayur Mayur, 600
Nasi Bungkus dan 6000 liter Air
Bersih, bantuan tersebut langsung di
serahkan Tiwi kepada masyarakat yang
terdampak.
Dari pantauan dilapangan,
pembagian paket Bantuan bagi para
korban bencana banjir di awali di
Desa Kaligondang walaupun banjir
hingga diatas lutut namun warga tetap
disambangi oleh Tiwi dan para kader
PDI-P dan para relawan.
“Bantuan yang di salurkan
diharapkan bermanfaat dan paling tidak
dapat membantu meringankan beban
para warga korban banjir,” kata Calon
Bupati Kabupaten Purbalingga, Dyah
Hayuning Pratiwi (Tiwi) kepada awak
media.
Saat kegiatan, Tiwi menghimbau
kepada warga yang rumah dan
lingkungan terendam agar sabar dan
tetap waspada. Semoga musibah banjir

ini airnya cepat surut
dan warga kembali
beraktifitas.
Saat ini, Tiwi
berpasangan dengan
Sudono yang
merupakan Ketua
DPD Partai Golkar
Purbalingga terdaftar
sebagai peserta
Pemilukada serentak
Purbalingga 2020.
Paslon Tiwi-Dono
diusung oleh PDIP,
Partai Golkar, PAN
dan PKS.
Sehari sebelumnya
Tiwi juga telah
mengunjungi lokasi
banjir di sejumlah
desa di Kecamatan
Kemangkon. “Relawan
kami juga memberikan
bantuan berupa
bahan makanan serta
membuat dapur
umum. Diharapkan
ini bisa meringankan
beban warga yang
terkena banjir,” imbuh Tiwi.
Kendaraan terjebak
Ketika rombongan akan melanjutkan
ke Desa lainnya, kendaraan di tumpangi
Tiwi dan rombongan terjebak saat
parkir putar arah untuk melanjutkan ke
Desa kalialang.
Dijalan Desa tersebut tepat di depan
rumah salah seorang relawan Tiwi

di Desa Penolih. Truk pengangkut
air bersih dan paket sayur mayur
terperosok di bahu jalan.
“Hanya jalan ini yang setiap harinya
dilalui masyarakat Di dusun ini baik
yang pergi maupun yang pulang tetap
melalui jalan ini,” kata Jarwanto warga
penerima bantuan.
Kendaraan yang ditumpangi Tiwi
dan rombongan lainnya otomatis

Satlantas Polres Purbalingga Bagi-Bagi
Makanan Kepada Korban Banjir
Purbalingga - Satlantas Polres
Purbalingga melakukan
kegiatan bakti sosial berupa
pembagian makanan kepada
korban bencana banjir di
Desa Toyoreja, Kecamatan
Purbalingga, Kabupaten
Purbalingga , Kamis (3
Desember 2020).
Makanan jenis cepat saji serta
nasi bungkus dibagikan kepada
warga korban banjir, dengan
berjalan kaki menyusuri jalan
yang tergenang air setinggi
lutut orang dewasa, petugas
membagi-bagikan makanan
tersebut kepada warga yang
masih bertahan dirumahnya.
Kasat Lantas Polres

Purbalingga AKP Fadli
mengatakan, bahwa hari ini
Satlantas Polres Purbalingga
melaksanakan kegiatan bakti
sosial di wilayah Desa Toyareja.
Desa tersebut mengalami banjir
akibat luapan Sungai Klawing.
“Kita bagikan makanan
untuk sarapan pagi warga
terdampak banjir. Selain itu
kita bagikan juga makanan siap
saji untuk mereka,” ucapnya.
Kasat Lantas menambahkan
bantuan makanan yang kita
bagikan untuk 200 warga.
Dengan bantuan yang
sudah diberikan diharapkan
bermanfaat dan paling tidak
dapat membantu meringankan

beban warga korban banjir.
Kades Toyareja Walkiman,
mengapresiasi kepada
Kepolisian yang telah
membantu memberikan
makanan bagi warganya yang
terdampak banjir. Menurutnya
bantuan tersebut sangat
bermanfaat bagi warga di
lokasi banjir.
“Kami berterima kasih atas
bantuan yang diberikan pihak
kepolisian. Apa yang sudah
diberikan sangat bermanfaat
bagi warga kami,” ucap
Walkiman.
Walkiman menyampaikan
bahwa di wilayah Dusun 2
Desa Toyareja mengalami
banjir akibat hujan
deras dengan intensitas
tinggi baik di hulu
maupun di wilayahnya
mengakibatkan
meluapnya Sungai
Klawing, Rabu (2
Desember 2020) malam.
“Akibatnya sejumlah
pemukiman warga di dua
RT tergenang air. Warga
belum bisa beraktivitas
secara normal akibat
air masih menggenangi
lingkungan,”
ungkapnya.//MN

harus menunggu truk yang sedang
diupayakan agar kembali melanjutkan
pembagian bantuan ke Desa Kalialang.
Kunjungan Tiwi ke Penolih
merupakan rangkaian kegiatan
penyaluran bantuan bagi warga yang
terdampak banjir di Purbalingga.//MN

Puluhan Massa Gelar Aksi Damai di Tugu
Knalpot dan Tugu Sudirman Purbalingga
Purbalingga
- Puluhan
massa yang
tergabung
dalam
Aliansi
Mahasiswa,
buruh dan
masyarakat
menggelar
aksi damai,
di sekitaran
Tugu
Knalpot
dan Tugu
Sudirman,
Purbalingga, Selasa( 8
Desember 2020).
Aksi damai ini dilakukan
dalam rangka memperingati
Hari Anti Korupsi se-Dunia
yang jatuh pada tanggal 9
Desember 2020 esok yang
bertepatan dengan pencoblosan
Pemilukada Serentak
Purbalingga 2020.
Mereka menuliskan berbagai
ungkapan pelanggaran dan
dalam bentuk kepedulian,
mereka membagikan masker
kepada para pengendara yang
sedang melewati Tugu Knalpot
dan Tugu Sudirman.
Di samping itu, aksi tersebut
dilakukan sebagai ungkapan
kegelisahan dan keprihatinan
masyarakat terhadap korupsi,
yang sangat menyengsarakan
rakyat, juga meminta para
penegak hukum agar mengusut
tuntas sejumlah dugaan
kasus korupsi yang terjadi di

Kabupaten Purbalingga, Jawa
Tengah.
“Aksi ini kami lakukan
sebagai peringatan dan
menyadarkan masyarakat
agar melek terhadap kejahatan
korupsi yang sudah sangat
parah di Indonesia dan sangat
menyengsarakan rakyat,”
tegas Imam Nanda Saputra,
Koordinator Lapangan
Aksi saat menyampaikan
aspirasinya.
Menurutnya, keadaan ini
sangat memperihatinkan
dan masyarakat sudah
sangat kecewa melihat
banyaknya kejadian OTT
dan penangkapan oknum
pemerintah.
Dia menambahkan “ Sengaja
kami bagikan masker dan aksi
anti korupsi ini kami lakukan
sehari sebelumnya sebab besok
itu bertempatan pencoblosan
pemilukada serentak,” ujar
Nanda.//MN
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Satgas Covid-19 Kelurahan Kedungwuluh Gelar Operasi Masker
Purwokerto - Dalam rangka
penanggulangan penyebaran
Covid-19, Satgas Covid-19
Kelurahan Kedungwuluh,
Kecamatan Purwokerto Barat
menggelar operasi masker
dengan sasaran pengguna jalan.
Dalam operasi yang digelar
di Jalan Yosodarmo dari pukul
09.00WIB hingga 11.00 WIB,
petugas menemukan sebanyak
11 pelanggar. Rata-rata
pelanggar tidak mengenakan
masker dengan semestinya.
Lurah Kedungwuluh
Siswoyo pada kesempatan itu
menyampaikan, bahwa operasi
masker kali ini dilakukan
secara serentak di tingkat

desa/kelurahan se-Kabupaten
Banyumas.
“Masyarakat yang
melanggar akan diedukasi
mengenai manfaat masker
guna mencegah penularan
virus. Mereka juga akan
diminta untuk membuat surat
pernyataan yang menyatakan
tidak akan mengulangi
tindakan tersebut,” kata
Siswoyo, (Kamis 10 Desember
2020).
Siswoyo berharap dengan
operasi masker kali ini
masyarakat terbiasa dan
disiplin menggunakan
masker, supaya penyebaran
virus corona bisa terkendali

Kapolresta Banyumas
Pimpin Patroli Cipta Kondisi
Berskala Besar
Banyumas - Jajaran Polresta Banyumas, Polda
Jawa Tengah beserta personil Kodim 0701
Banyumas melaksanakan patroli cipta kondisi
berskala besar dalam rangka pencegahan
dan antisipasi gangguan kamtibmas saat
pencoblosan dalam rangkaian pelaksanaan
Pilkada serentak tahun 2020, Rabu (9
Desember 2020).
Patroli yang dipimpin langsung oleh
Kapolresta Banyumas Kombes Pol Whisnu
Caraka, S.I.K., yang didampingi Kasat Lantas
AKP Ryke, melibatkan puluhan personel baik
dari Polresta Banyumas maupun Kodim 0701
Banyumas.
Tim melaksanakan patroli dengan
menggunakan kendaraan dinas roda dua
maupun roda empat hingga perbatasan
Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten
Kebumen.
Kapolresta Banyumas Kombes Pol Whisnu
Caraka, S.I.K., menjelaskan tujuan digelarnya
patroli cipta kondisi berskala besar tersebut
untuk mem-back up wilayah tetangga
yang sedang melaksanakan Pilkada, yaitu
Purbalingga dan Kebumen.
“Kami, jajaran Polresta Banyumas dan
Kodim 0701 Banyumas siap mem-back
up untuk mewujudkan kelancaran dan
kesuksesan Pilkada yang dilaksanakan di eks
wilayah karesidenan Banyumas,” ucapnya.
Lebih lanjut, Kombes Pol Whisnu Caraka
berharap, “dengan wilayah Banyumas
yang kondusif nantinya dapat menular
kondusifitasnya dan mampu menambah
moril bagi kabupaten tetangga yang sedang
melaksanakan Pilkada, tutupnya.//**

khususnya di wilayah
Banyumas.
Hal senada juga disampaikan
oleh Babinkamtibmas
Kelurahan Kedungwuluh
Iptu Sunarya, ia mengatakan
bahwa mengenakan masker
merupakan salah satu cara
mencegah penularan covid-19
yang terbukti ampuh.
“Kita tahu saat ini angka
positif Covid-19 di Banyumas
tinggi, oleh karena itu kami
dari kepolisian akan terus
mengedukasi masyarakat
untuk menggunakan masker
terutama saat keluar rumah,”
tutupnya.//ipung

Geger Cabai Rawit Merah Palsu,
Polresta Banyumas Buru Pemasoknya

Banyumas - Kepolisian Resor
Kota (Polresta) Banyumas tengah
melaksanakan penyelidikan terkait
temuan cabai rawit dengan pewarna
cat yang beredar di Pasar Wage dan
beberapa pasar tradisional lainnya
di Purwokerto.
Empat orang saksi dimintai
keterangan terkait temuan cabai
rawit putih dan kuning yang diduga
dicat merah supaya menjadi rawit
merah.
Kapolresta Banyumas Kombes Pol
Whisnu Caraka melalui Kanit IV Sat
Reskrim Polresta Banyumas, Iptu
Yosua Farin Setiawan mengatakan,
empat orang saksi yang dipanggil
yaitu dua dari Pasar Wage, satu dari
Pasar Cermai, dan satu dari salah
satu pasar di Kecamatan Sumbang.
“Yang datang ke kantor baru dua
orang. Rencana besok yang dua
saksi kita panggil lagi,” kata Yosua
saat konferensi pers yang digelar
Pemkab Banyumas di Pendopo

Sipanji, Rabu (30 Desember 2020).
Ia menuturkan, dari hasil
penyelidikan sementara, ada sekitar
lima dus cabai rawit yang sudah
terjual.
Setiap dus dengan berat 30 Kg,
berisi cabai rawit merah dan cabai
rawit yang diduga dicat warna
merah. Masing- masing dus, berisi 13 Kg cabai yang diduga dicat.
“Jalur peredarannya mulai Pasar
Wage Purwokerto, Pasar Cermai,
dan salah satu pasar tradisional
di wilayah Kecamatan Sumbang,”
ungkapnya.
Sedangkan dari hasil penyelidikan
di tiga pasar ini, ternyata cabai
tersebut diduga berasal dari satu
pemasok di Kabupaten Temangung,
Jawa Tengah.
Selain itu, pihaknya juga masih
menunggu hasil laboratorium
dari BBPOM terkait cairan yang
digunakan untuk mewarnai cabai
rawit tersebut.

“Kami juga akan berkoordinasi
dengan pihak kejaksaan apakah
temuan tersebut dapat dinaikan
ranah hukum,” ucapnya.
Sementara itu Bupati Banyumas Ir.
Achmad Husein menjelaskan cabai
rawit palsu tersebut pertama kali
ditemukan pada Selasa 29 Desember
2020 di Pasar Wage Purwokerto.
Ia juga menjelaskan temuan
tersebut telah diatensi oleh
Gubernur Jateng sehingga pada
jajaran Dinas Perdagangan yang
mengurusi pasar langsung agar
dapat mengantisipasi.
Sedangkan menurut Kepala Loka
POM Banyumas, cabai rawit hijau
yang diberi pewarna merah tersebut
telah dilakukan uji lab cepat dengan
hasil yaitu Pewarna yang ada di
cabai rawit hijau menyerupai warna
cabai rawit merah.
Selanjutnya sample cabai akan
dibawa ke Laboratorium BBPOM
Semarang untuk memastikan
komposisi dari pewarna tersebut.
“Pewarna mudah terkelupas
dari cabai, pewarna tersebut tidak
larut di Air dan Alkohol, pewarna
membutuhkan pelarut minyak
seperti tiner atau bensin yang
memiliki resistansi tinggi sehingga
di ambil kesimpulan sementara
pewarna tersebut bukan pewarna
makanan dan pewarna kain,”
jelasnya.
Sebelumnya, sejumlah pedagang
di beberapa pasar tradisional di
Purwokerto, Kabupaten Banyumas
digegerkan dengan beredarnya cabai
rawit putih yang diberi pewarna
merah.
Diduga hal itu sengaja dilakukan
oleh para pelaku untuk meraup
keuntungan di tengah mahalnya
harga cabai rawit merah.//*

Meluapnya Sungai Serayu, Warga Dusun Kaliwangi Terjebak Banjir
Banyumas – Meluapnya Sungai Serayu akibat intensitas
hujan yang terlalu tinggi dalam beberapa hari terakhir
membuat beberapa wilayah di Kabupaten Banyumas
terendam banjir, salah satunya terjadi di Dusun
Kaliwangi, Desa Tambaknegara, Rawalo, Kabupaten
Banyumas, Kamis (3 Desember 2020).
Kapolresta Banyumas Kombes Pol. Whisnu Caraka,
SIK melalui Kapolsek Rawalo AKP Sutardiyana, SH
mengatakan akibat hujan yang cukup lama, sekitar
67 rumah di Dusun Kaliwangi Tambaknegara Rawalo
terendam dengan ketinggian kurang lebih 1 meter.
“Kami bersama dengan Koramil 16 Rawalo dan
warga melakukan penyisiran ke rumah-rumah

penduduk, dan melakukan evakuasi terhadap para
lansia dan anak-anak ke tempat yang lebih aman,”
ungkapnya.
Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam kejadian
tersebut, warga yang rumahnya terendam untuk
sementara diungsikan ke tempat yang lebih aman.
Perlu diketahui, akibat intensitas hujan yang terus
menerus dalam beberapa hari terakhir membuat
beberapa sungai meluap, dan mengakibatkan sejumlah
daerah di wilayah Banyumas terendam banjir,
diantaranya ruas jalan provinsi Patikraja-Kaliori, Jalan
Desa Petir Sokaraja menuju jembatan Linggamas, dan
beberapa desa di Kecamatan Kembaran.//**
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Bersama BPBD Banjar, Personil Polsek Purwaharja Bantu Evakuasi Material Longsor

Banjar - Hujan deras
mengguyur Kota Banjar pada
Senin (14 Desember 3020) sore
mengakibatkan terjadi longsor
Penahan Tebing Tanah Setinggi
6 M dan Panjang 12 M di
Lingkungan Parungsari Blok
Katapang Rt. 05/002 Kelurahan
Karangpanimbal, Kecamatan
Purwaharja, Kota Banjar, Jawa
Barat.
Mendengar kejadian tersebut,
bersama Bhabinkamtibmas,
dengan sigap personel Polsek
Purwaharja membantu
masyarakat mengevakuasi
material longsoran tanah.
Kapolres Banjar AKBP Melda
Yanny, S.I.K.,M.H. melalui Paur
Subbag Humas Polres Banjar

Bripka Nandi Darmawan, S.H
menyampaikan bahwa kontur
tanah yang labil tersebut
menyebabkan longsor tersebut.
“Ya, dikarenakan kontur
tanah yang labil, dan intensitas
hujan yang tinggi, hal tersebut
yang menjadikan terjadinya
longsor. Dadi longsoran
tersebut mengakibatkan
tertutupnya rumah warga yang
terletak dibawahnya,” jelasnya.
Dilanjutkan PS Humas Polres
Banjar, adapan rumah warga
yang terkena longsoran ada
2 rumah. Yakni rumah W ,
Alamat : Lingk. Parungsari
Blok Katapang Rt. 05/002
Kelurahan Karangpanimbal,
Kecamatan Purwaharja Kota

Banjar, dengan dihuni 1 KK, 2
Jiwa. Dan rumah SS Alamat :
Lingkungan Parungsari Blok
Katapang Rt. 05/002 Kelurahan
Karangpanimbal, Kecamatan
Purwaharja Kota Banjar,
dengan di huni 2 KK , 6 Jiwa.
Sampai dengan berita
ini ditulis evakuasi masih
ditangani oleh BPBD Kota
Banjar bersama Personel
Kepolisian Sektor Purwaharja
yang dibantu oleh masyarakat
sekitar kejadian. Untuk
sementara jalan tidak bisa
dilalui karena petugas sedang
membersihkan material longsor
tanah dan bebatuan yang
menutup akses jalan.//heru

Sat Reskrim Polres Banjar
Tangkap Tiga Pelaku
Pencurian di Langensari

Banjar - Jajaran personel Satuan Reserse Kriminal
Polres Banjar berhasil menangkap tiga orang
pelaku pencurian pemberatan. Pelaku berhasil
ditangkap di wilayah hukum Polres Banjar Polda
Jabar.
“Sebanyak 3 orang pelaku pencurian motor
dan laptop di wilayah Langensari berhasil kami
tangkap. Ketiga pelaku itu berinisial Su, JP,
dan TP,” jelas Kapolres Banjar AKBP Melda
Yanny, S.I.K., M.H., didampingi Wakapolres
Banjar Kompol Lalu Wira Sutriana, A.Md., dan
Kasat Reskrim Iptu Zulkarnaen, S.I.K., dalam
konferensi persnya di Gedung Sat Reskrim
Mapolres Banjar, Jalan Siliwangi No. 145,
Karngpanimbal, Purwaharja, Kota Banjar, Jawa
Barat, Senin (14 Desember 2020).

“Kami masih
mengejar dua
orang DPO
berinisial Ra dan
Ag,” tambahnya.
Lebih
lanjut AKBP
Melda Yanny
menjelaskan,
pelaku melakukan
aksinya dengan
cara mencongkel
masuk dari
pintu belakang.
Kemudian pelaku
keluar melalui
pintu depan.
“Ketiga pelaku
kami kenakan
Pasal 363 dan 480
KUHP. Dimana
Su dikenakan
pasal 363 ayat 2
dengan ancaman
hukuman 9 tahun penjara. Sedangkan dua
pelaku lainnya sebagai penadah kami kenakan
Pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun
penjara,” jelasnya.
Dengan pengungkapan kasus ini, Kapolres
menghimbau kepada warga masyarakat
untuk lebih waspada menjaga barang. Sebab
ketidakwaspadaan warga ini menjadi pemicu
timbulnya kejahatan.
“Rumah tidak dikunci, motor tidak dikunci
ganda membuat timbulnya niat seseorang untuk
melakukan kejahatan. Kami berharap jagalah
keamanan diri kita pribadi dan jaga keamanan
milik kita,” pungkasnya.//yuli.

Kapolres Bersama
Walikota Banjar Pantau
Pos PAM Operasi Lilin
Lodaya 2020

Banjar - Kapolres Banjar
AKBP Melda Yanny,
S.I.K.,M.H. bersama
Walikota Banjar Dr. Hj.
Ade Uu Sukaesih, M.i.
melaksanakan pengecekan
pos pengamanan (Pos Pam)
Operasi Lilin Lodaya Tahun
2020, Selasa (29 Desember
2020).
Dengan didampingi
Kepala Dishub Kota Banjar,
rombongan mengunjungi
Pos Pam Terpadu, Pos Pam
Jalan Buntu, hingga Pos
Pam Langensari. Tak hanya
itu terlihat Walikota Banjar
memberikan bingkisan
berupa makanan ringan

terhadap para personel.
Di Sela-sela kegiatan
Kapolres Banjar
mengatakan, dirinya
bersama Walikota Banjar
dan Kepala Dishub Kota
Banjar mengunjungi Pos
Pam-Pos Pam tersebut
untuk memotivasi dan
memberikan semangat
kepada Personel yang
bertugas.
“Selain itu, Kami
sampaikan untuk Personel
tetap waspada dan siaga,
serta tetap semangat dalam
melaksanakan tugas Ops
Lilin Lodaya 2020 ini,”
katanya //heru

Akibat Hujan Deras, Sebuah Pohon Tumbang di Jalur Pangandaran-Banjar
Banjar – Hujan deras secara
terus menerus mengakibatkan
sebuah pohon tumbang hingga
menutupi badan jalan, kejadian
pohon tumbang ini terjadi di
Jalan raya Pangandaran Dusun
Tembungkerta Desa Sukamukti,
Kecamatan Pataruman, Kota
Banjar, Jawa Barat, Jumat (18
Desember 2020).
Akibat dari kejadian ini,
kendaraan yang melintas dari
dan menuju Pangandaran

– Kota Banjar mengalami
kemacetan selama satu jam.
Mengetahui kejadian
tersebut, petugas dari BPBD
Kota Banjar bersama Petugas
dari Polsek Pataruman
mendatangai lokasi untuk
mengevakuasi pohon tumbang
tersebut.
Dengan dibantu warga
sekitar dan para pengendara
motor yang melintas, bersamasama mereka menyingkirkan

pohon tumbang yang
melintang tersebut untuk
dipindahkan kesisi jalan.
Kapolres Banjar AKBP
Melda Yanny, S.I.K.,M.H.
melalui Kapolsek Pataruman
IPTU Achmad Daryanto
S.Ip.,MM. mengatakan bahwa
kejadian pohon tumbang ini
menyebabkan macetnya jalur
ke arah Pangandaran-Banjar
selama 1 jam.
“Ya, sehingga material

pohon tumbang ke arah jalan
raya dibersihkan dan oleh
masarakat, anggota Polsek
Pataruman membantu
BPDB Kota Banjar dengan
menggunkan alat bencana alam
BPDB Kota Banjar,” ucapnya
Kapolsek.
Menurutya, pohon tersebut
sudah termakan usia sehingga
tumbang, ditambah lagi hujan
deras yan mengguyur terusmenerus.

“Kejadian bencana alam
tersebut disebabkan pohon
yang sudah termakan usia
salah satunya akibat Hujan
deras seharian,” katanya.
Beruntung tidak ada korban
jiwa dalam kejadian tersebut,
karena disaat terjadinya pohon
tumbang tidak ada pengendara
yang melintas.//heru
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Jelang Malam Tahun Baru, Polres Ciamis
Musnahkan Ribuan Botol Miras Ilegal

Ciamis - Menjelang malam pergantian
tahun, Polres Ciamis Polda Jabar
memusnahkan ribuan botol minuman
keras (Miras) ilegal di kawasan Alun
Alun Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa
Barat, Rabu (30 Desember 2020).
Pemusnahan miras secara simbolis

dilakukan oleh Bupati Ciamis H.
Herdiat Sunarya, Kapolres Ciamis AKBP
Dony Eka Putra, S.I.K., M.H., Dandim
0613/Ciamis Letkol Czi Dadan Ramdani,
S.Sos., M.A.P., Ketua DPRD Ciamis
Nanang Permana, Kepala BNNK Ciamis
Engkos Kosidin, S.Sos., M.Si., Kepala

Pengadilan Negeri Ciamis, Kepala
Kejaksaan Negeri Ciamis, dan Ketua
MUI Kabupaten Ciamis. Dan disaksikan
langsung oleh seluruh pejabat utama
Polres Ciamis, para anggota setiap
satuan fungsi serta warga masyarakat
disekitar kawasan Alun Alun Ciamis.
Pemusnahan miras ini dilakukan
dengan cara dilindas dengan stoom/
walles milik DPRKPlH Kabupaten
Ciamis. Sebelumnya dilakukan
penandatangan berita acara oleh Bupati,
Dandim dan seluruh tamu undangan
yang unsur Forkopimda Kabupaten
Ciamis dan Kabupaten Pangandaran.
Kapolres Ciamis AKBP Dony Eka
Putra, S.I.K., M.H., mengatakan,
pemusnahan miras ilegal ini dalam
rangka cipta kondisi menghadapi
malam pergantian tahun. Sehingga
diharapkan saat malam pergantian
tahun berjalan dengan aman, damai dan
kondusif.
“Sebanyak 3.775 botol miras ilegal
bermacam merek dan 665 liter miras
tradisional kami musnahkan. Miras ini
didapat hasil dari pada operasi penyakit
masyarakat yang dilaksanakan sejak
awal bulan Desember 2020 di wilayah
Kabupaten Ciamis dan Kabupaten
Pangandaran,” kata Kapolres.

Halaqah Ulama ke-3, Bupati
Herdiat: Ulama dan Umara Ciamis
Kompak Lawan Pandemi Covid-19
Ciamis - Halaqoh Ulama tahun ini
berbeda dengan Halaqah Ulama
sebelumnya, hal ini dikarenakan
pandemi covid 19 belum mereda. Oleh
karenanya Ulama dan Umara harus
bekerjasama dan kompak melawan
pandemi Covid 19.
Salah satu bentuk perlawanan
terhadap Covid 19 tersebut yaitu
dengan senantiasa mempedomani
protokol Kesehatan dengan menerapkan
3M. Selain itu dengan tetap berdo’a
dan berolahraga sebagai upaya
meningkatkan iman dan imunitas tubuh.
Hal itu disampaikan Bupati Ciamis
Dr. H. Herdiat Sunarya, M.M., saat
memberikan sambutan dalam acara
Halaqah Ulama yang ke-3 bertempat
di Aula Setda Kabupaten Ciamis, Jawa
Barat, Kamis (17 Desember 2020).
Lebih lanjut, H. Herdiat mengatakan,
jumlah terkonfirmasi positif di
kabupaten Ciamis terus meningkat.
Sampai saat ini tercatat 773 yang
terkonfirmasi positif dengan rincian
323 orang sembuh, 32 orang meninggal,
22 orang dirawat dan 431 orang
melaksanakan isolasi mandiri.
“Pada momen Halaqoh ini para ulama

berkumpul, oleh sebab itu kami dengan
sangat memohon bantuan untuk samasama memberikan sosialisai dan edukasi
kepada masyarakat untuk senatiasa
mempedomani protokol kesehatan,”
ucap Herdiat.
Dalam kesempatan itu juga,
Bupati Ciamis menyambut baik atas
diselenggarakanya kegiatan tersebut
dan berharap ini dapat berjalan
dengan lancar serta menghasilkan
keputusan yang sangat bermanfaat bagi
peningkatan dan penguatan eksistensi
ulama dalam upaya penanganan Covid
19.
“Kegiatan ini sebagai sarana
silaturrahmi antara Alim Ulama dengan
Umaro dalam upaya menghasilkan
gagasan untuk Ciamis lebih baik,”
katanya.
Diketahui, Acara Halaqah Ulama
tersebut dihadiri oleh 6 Narasumber
dan pembicara dari perwakilan
Ormas Islam di Kabupaten Ciamis.
Diantaranya meliputi, Drs. KH. Agus
Abdul Kholik (NU), H. Yadi Mulyadi
S.Ag. (Persis), Dr. H. Iif Taufik El Haque
(Muhammadiyah), KH. Nonop Hanapi
(FPP), H. Nurjamil Alisyahbana (PUI),
dan Dr. KH. Fadlil Yani
Ainusyamsi (FSPP).
Sementara itu Ketua
Pelaksana kegiatan Wawan
Arifin melapoprkan peserta
yang mengikuti Halaqoh
tersebut adalah sebanyak
767 orang, 75 orang
mengikuti acara secara
langsung dan sisanya
mengikuti secara virtual di
tiap kecamatan yang terdiri
dari pengurus MUI dan
pemerintah Kecamatan.//
yuli.

“Operasi penyakit masyarakat ini
akan terus dilaksanakan hingga malam
pergantian tahun yakni 31 Desember
2020 malam,” tambahnya.
AKBP Dony berharap disaat malam
pergantian tahun masyarakat dapat
melaksanakan kegiatan yang sifatnya
positif. Hindari kegiatan yang dapat
menimbulkan kerumunan massa guna
mencegah penyebaran bahaya Covid-19.
“Tidak ada kegiatan yang sifatnya
mengumpulkan masyarakat. Seperti
hiburan, pesta kembang api, hingga
konvoi. Sehingga bisa dilaksanakan
dengan kondusif dengan dirumah saja
dan berkumpul dengan keluarga saja,”
tandasnya.
Hal senada diungkapkan Bupati
Ciamis H. Herdiat Sunarya di malam
pergantian tahun, masyarakat diminta
agar tidak melakukan kegiatan yang
dapat menimbulkan kerumunan
masyarakat. Seperti konvoi, pesta
kembang api, hiburan, dan kegiatan
sejenisnya. “Kami harap perayaan
malam tahun baru khususnya di
Kabupaten Ciamis berjalan lancar, aman
dan kondusif,” kata Bupati.//Yuli.

Sat Res Narkoba Ungkap Kasus
Penyalahgunaan Narkotika dan
Sediaan Farmasi
Ciamis - Satuan Reserse Narkotika
Polres Ciamis Polda Jabar berhasil
mengungkap kasus penyalahgunaan
narkotika dan sediaan farmasi di
wilayah Kabupaten Ciamis Jawa
Barat. Pengungkapan ini hasil dari
penyelidikan yang dilakukan selama
bulan selama bulan November dan
Desember 2020.
“Hari ini kami melakukan
pengungkapan kasus tindak pidana
penyalahgunaan narkotika jenis
sabu dan sediaan farmasi tanpa ijin
di wilayah Kabupaten Ciamis,” ujar
Kapolres Ciamis AKBP Dony Eka
Putra, S.I.K., M.H., dalam konferensi
pers di depan Loby Utama Mapolres
Ciamis Jalan Jend. Sudirman No.271,
Sindangrasa, Kec. Ciamis, Kabupaten
Ciamis, Jawa Barat, Rabu (30
Desember 2020).
Lebih lanjut Kapolres menjelaskan,
hasil dari pengungkapan tersebut,
Polisi berhasil mengamankan
masing-masing satu orang tersangka.
Tersangka Narkotika jenis sabu
berinisial M (38) dan tersangka

sediaan farmasi tanpa ijin IK (20).
“Dari tangan tersangka, polisi
berhasil mengamankan barang bukti
sabu seberat 5,4 gram dan 3.984 butir
sediaan farmasi jenis hexymer,”
tuturnya.
Untuk sediaan farmasi tanpa ijin
jenis hexymer, kata Kapolres, pelaku
bisa meraup keuntungan Rp.1 juta
setiap toples. Dimana tersangka
memperoleh barang tersebut dengan
membeli harga Rp.1,5 juta dan dijual
kembali seharga Rp.2,5 juta tiap
toplesnya.
Atas perbuatan tersangka, M (38)
melanggar Pasal 112 ayat (1) dan ayat
(3) UU RI No 35 tahun 2009 tentang
Narkotika. Ancaman hukuman
pidana penjara paling lama 12 (dua
belas) tahun.
Sementara untuk tersangka IK
(20) melanggar Pasal 196 Jo Pasal
197 UU RI No 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan. Ancaman hukuman
pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun.//Yuli.
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Berikan Kenyamanan Kepada Wisatawan, Sat Pol Air Polres Ciamis Laksanakan Monitoring

Pangandaran - Polres Ciamis
Polda Jabar menerjunkan
sejumlah personel Sat
Pol Air untuk memantau

kawasan objek wisata Pantai
Pangandaran. Hal ini untuk
memberikan rasa nyaman
kepada masyarakat yang

menikmati libur akhir pekan
di kawasan Pantai Barat
Pangandaran, Jawa Barat,
Minggu (6 Desember 2020).
Tampak Kasat Pol Air
Polres Ciamis AKP Sugianto
memantau anggotanya
dilapangan yang sedang
monitoring sekaligus
pengamanan kawasan
Pantai Pangandaran. Terlihat
personel Sat Pol Air di bantu
relawan lifeguard/balawista
Pangandaran malakukan
monitoring bersama.
Kasat Pol Air Polres Ciamis
AKP Sugianto berpesan
kepada anggotanya untuk
selalu waspada dan tanggap
serta peka terhadap situasi di
lapangan maupun orang-orang
di sekitar yang berpotensi
dapat menimbulkan gangguan

kamtibmas. “Setiap harinya,
terutama akhir pekan dan libur
panjang personel kami selalu
memantau dan mengamankan
kawasan objek wisata Pantai
Pangandaran guna terciptanya
situasi kamtibmas yang
kondusif,” ujar AKP Sugianto.
Lebih lanjut, AKP Sugianto
menghimbau kepada
masyarakat Pangandaran
khususnya untuk saling
menjaga keselamatan bersama.
Mengawasi anak-anak mereka
dalam bermain agar tidak
terjadi sesuatu yang tidak
diinginkan.
“Kami berharap para
wisatawan tetap menjaga
keselamatan dan selalu
memantau anak-anaknya,
khususnya di Pantai
Pangandaran ini,” ucapnya.

Tidak hanya itu, kata AKP
Sugianto, personel Sat Pol
Air Polres Ciamis bersama
Lifeguard Pangandaran juga
menyampaikan imbauan
tentang pencegahan
penyebaran Covid-19. Ditengah
situasi pandemi ini masyarakat
diminta untuk selalu waspada
terhadap penyebaran
Covid-19, dengan cara selalu
mempedomani protokol
kesehatan.
“Cegah penyebaran Covid-19,
ingat selalu protokol kesehatan
yang 3M, memakai masker,
mencuci tangan, menjaga jarak,
serta tidak berkerumun. Itu
semua bagian upaya bersama
memutus rantai penyebaran
Covid-19,” pungkasnya.//heru

Libur Hari Natal 2020, Situasi Arus Lalin di
Pangandaran Lancar, Aman dan Terkendali
Pangandaran - Situasi arus lalu lintas
saat Natal Tahun 2020 di kawasan
objek wisata Pantai Pangandaran
lancar, aman dan terkendali. Tidak
terjadi penumpukan kendaraan yang
akan hendak masuk di kawasan
pantai maupun di dalam kawasan
pantai.
Hal itu disampaikan Kasat Lantas
Polres Ciamis AKP Zanuar Cahyo
Wibowo, S.I.K., saat memantau
personel Satlantas Polres Ciamis
Polda Jabar yang bertugas di kawasan
Bunderan Ikan Marlin Objek Wisata
Pantai Pangandaran, Kabupaten
Pangandaran, Jawa Barat, Jumat (25
Desember 2020).
AKP Zanuar mengatakan,
pemantauan arus lalu lintas ini akan
terus dilakukan selama pelaksanaan
Operasi Lilin Lodaya 2020 tingkat
Polres Ciamis. Itu dilakukan agar
bisa dengan cepat melakukan
rekayasa arus lalu lintas ketika terjadi
kepadatan kendaraan yang hendak
menuju Pantai Pangandaran.
“Jalur menuju obyek wisata

pantai Pangandaran, arus lalu lintas
lancar, dan jalur keluar dari lokasi
obyek wisata pantai Pangandaran
terpantau sepi. Area rekreasi pantai
Pangandaran khususnya di pantai
Barat dan Timur sepi pengunjung,”
tuturnya.
Selain itu AKP Zanuar berpesan
kepada warga maupun pengunjung
untuk selalu mengedepankan
protokol kesehatan. Sehingga tidak
timbuknya kluster penyebran
Covid-19. Sebab hingga sampai saat
ini Indonesia masih dalam situasi
pandemi Covid-19, untuk itu sangat
dibutuhkan kedisiplinan guna
mencegah penularan virus corona.
“Mari sama-sama menikmati
libur Natal dan Tahun Baru 2021 ini
dengan tetap terus mempedomani
protokol kesehatan. Ingat selalu
3M, memakai masker, mencuci
tangan dan menjaga jarak, serta
tidak berkerumun. Itu semua guna
membantu pemerintah dalam upaya
bersama memutus rantai penyebaran
Covid-19,” tandasnya.//yuli

Susi Pujiastuti : Pemimpin Pangandaran Harus Amanah Dan Bisa Sejahterakan Rakyat
Pangandaran - Sebagai warga masyarakat
Kabupaten Pangandaran yang sedang
dilaksanakanya Pilkada, Susi Pujiastuti
mendatangi serta menyalurkan hak pilihnya
ke TPS 02 Desa Pananjung, Kecamatan
Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa
Barat, Rabu (9 Desember 2020) pukul 09.00 pagi.
Dengan mengenakan celana panjang hitam
bersepatu kets dan kemeja corak lengkap dengan
face shield, tokoh masyarakat Pangandaran
dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan
disambut hangat oleh warga TPS.
“Pokoknya Pangandaran semoga dapat
pemimpin yang amanah, yang mau bekerja
mensejahterakan rakyatnya, gitu ya,” kata Susi
kepada wartawan.
Selain itu Susi juga menaruh harapan agar

pemimpin Pangandaran memiliki kepedulian
terhadap masalah lingkungan. “Pemerintah
harus peduli mengurusi sampah plastik apalagi
kita ini kan daerah wisata,” kata Susi.
Sementara saat dimintai tanggapan mengenai
permasalahan baby lobster khususnya di
Pangandaran, Susi mengelak. “Tak ada
tanggapan,” ujarnya.
Sementara itu hingga pukul 11 siang,
pelaksanaan pemungutan suara Pilbup
Pangandaran berlangsung kondusif, masyarakat
secara bertahap datang ke TPS. Polisi pun
tampak berpatroli dan memantau penerapan
protokol kesehatan di TPS-TPS. “Sejauh ini
pelaksanaan pemungutan suara di Pangandaran
kondusif,” kata Kapolsek Pangandaran Kompol
Suyadi.//heru.

Polres Brebes Amankan 14 Orang
Pelaku Perusakan Dan Pengambilan
Paksa Jenazah Terkonfirmasi Covid-19
Brebes - Polres Brebes
mengamankan 14 warga
Desa Sawojajar, Kecamatan
Wanasari, Kabupaten Brebes,
lantaran telah melakukan
perusakan dan perampasan
jenasah yang dinyatakan
terkonfirmasi positif Covid-19.
Puluhan warga tersebut
merupakan keluarga dari
pasien berinisial DW (33) yang
meninggal setelah dirawat di
RSUD Brebes.
Kapolres Brebes AKBP Gatot
Yulianto mengatakan, puluhan
orang tersebut sebelumnya
mengamuk dengan
memecahkan kaca rumah sakit.
“Mereka mengamuk,
memecahkan kaca pintu lobi
rumah sakit dan berjalan
menuju ruang jenazah untuk
mengambil paksa jenazah
dibawa ke rumahnya di Desa
Sawojajar,” katanya, Sabtu 26
Desember 2020.
Puluhan petugas dari
Polres Brebes dan Brimob
Polda Jateng yang tengah
mengamankan libur natal
dan tahun baru langsung
mendatangi rumah sakit
dan menyisir warga yang
melakukan perusakan untuk
diamankan.
Belasan warga berhasil
diamankan dan dibawa dengan
menggunakan truk menuju
Mapolres Brebes.
“Pihak rumah sakit yang
dikawal TNI Polri kemudian
mendatangi kediaman
almarhum untuk mengambil
dan memakamkan jenazah
sesuai dengan protokol
kesehatan yang telah
ditentukan,” jelasnya.
Sempat terjadi penolakan
dari pihak keluarga saat
jenazah akan dibawa petugas
medis, bahkan sejumlah
anggota keluarga menangis
histeris karena menilai jika
almarhumah meninggal karena
sakit yang diderita bukan
terkonfirmasi Covid-19.
Setelah dilakukan memediasi
antara pihak keluarga
dengan pihak rumah sakit,
pihak keluarga akhirnya
memperbolehkan jenazah
untuk dimakamkan sesuai
dengan protokol kesehatan.
“Kita kasih pengertian

nasihat dan keluarga sudah
memahami, sekarang sudah
mau melakukan pemulasaran,”
kata Kapolres Gatot.
Sumarlin, suami almarhumah
mengatakan jika pihak
keluarga tidak mempercayai
istrinya terkonfirmasi Covid-19
dikarenakan sebelumnya
oleh pihak RSUD Brebes
diperbolehkan pulang, sebelum
istrinya kritis karena sesak
nafas dan meninggal dunia.
Pihak keluarga juga menilai
janggal tes swab dari pihak
RSUD Brebes yang secara cepat
dalam sehari menyatakan
istrinya saat dirawat
terkonfirmasi Covid-19.
Sehingga keluarga dan warga
mengambil paksa jenazah
untuk dimakamkan secara
layak.
“Ada komplikasi lambung,
tapi sebelumnya sudah
diizinkan pulang. Kalau tes
Covid-19 itukan dua hari. Ini
baru sehari masa dibilang
Covid-19,” kata Sumarlin.
Sementara direktur RSUD
Brebes, Suprana menyatakan
jika pasien yang meninggal
dunia sebelumnya dirawat di
Rumah Sakit Dedy Jaya dan
selanjutnya di rawat di RSUD
Brebes, setelah dinyatakan
positif Covid-19.
Saat menjalani perawatan
pasien tersebut melahirkan
bayi dan oleh pihak keluarga
dipaksa pulang beberapa hari
lalu. Namun pada Jumat sore
dibawa kembali oleh pihak
keluarga ke RSUD karena
kondisinya semakin kritis,
sebelum akhirnya meninggal
dunia pada Sabtu dini hari.
“Pasien ini sesuai
pemeriksaan hasilnya itu
positif. Kalau positif itu
pemakamannya juga khusus.
Namun pihak keluarga
tidak mau mengikuti aturan
sebagaimana pasien Covid-19,”
ujar Suprana.
Sedangkan terkait kasus
perusakan rumah sakit, hingga
saat ini Satreskrim Polres
Brebes masih memeriksa
belasan warga yang diamankan
termasuk melakukan rapid
test kepada warga yang telah
membawa jenazah keluar dari
rumah sakit.//***

Berita KOTA

Edisi 79 | Januari | 2021

17

BNNK Ciamis Salurkan
Bantuan BNNP Jabar
Dalam Penanganan Covid-19

Ciamis - Badan Narkotika Nasional (BNN)
Kabupaten Ciamis menyalurkan bantuan
berupa wastafel portable kepada Desa Bersinar
dan Puskesmas yang melayani Desa Bersinar.
Penyerahan bantuan tersebut secara simbolik
diserahkan Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Ciamis Engkos Kosidin, S.Sos.,
M.Si., di Desa Golat, Kecamatan Panumbangan,
Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis (10
Desember 2020)
Sebanyak 10 wstafel portable dibagikan
kepada 5 Desa Bersinar dan 5 Puskesmas yang
melayani Desa Bersinar. Bantuan ini disalurkan
Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat
sebagai bentuk kepedulian terhadap penanganan
Covi-19.
Kepala BNNK Ciamis Engkos Kosidin, S.Sos.,
M.Si., mengatakan, pendistribusian wastafel

portable ini merupakan
bantuan dari BNNP
Jawa Barat kepada lima
wilayah yang termasuk
Desa Bersinar dan ke lima
Puskesmas yang berada
dekat dengan wilayah
Desa Bersinar. Mudahmudahan ini memberikan
manfaat untuk masyarakat
yang datang agar selalu
mencuci tangan sebelum
dan sesudah mendapatkan
pelayanan.
“Puskesmas
panumbangan juga
sebagai puskesmas yang
memberikan pelayanan
penanggulangan narkoba
bagi para pecandu dan
penyalahguna narkoba.
Disamping melaksanakan program Desa
Bersinar BNN pun turut berperan aktif dalam
penanggulangan Covid-19,” kata Engkos.
Sementara itu, Kepala UPT Puskesmas
Panumbangan dr. Harun Alrasyid
mengungkapkan, Desa Golat dan Puskesmas
Panumbangan mengucapkan banyak terima
kasih serta mengapresiasi atas upaya BNN
Provinsi Jawa Barat dan BNN Kabupaten
Ciamis dalam membantu penanganan Covid-19.
“Salah satu protokol kesehatan yang harus
dilaksanakan adalah mencuci tangan dengan
sabun. Ini bagian dari upaya mencegah
penularan Covid-19 disamping kita harus
menjaga jarak dan menggunakan masker,”
katanya.//yuli

Insiden Perusakan RSUD Dan
Pengambilan Paksa Jenasah Covid-19,
Polres Brebes Tetapkan 4 Tersangka
Brebes - Polres Brebes sudah menetapkan
tersangka kasus pengrusakan Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Brebes oleh puluhan
warga yang mengambil paksa jenazah pasien
positif Covid-19 pada Sabtu 26 Desember 2020
lalu.
Kapolres Brebes Gatot Yulianto
menyampaikan, dari hasil pemeriksaan para
warga yang diamankan, penyidik Satreskrim
Polres Brebes akhirnya menetapkan empat
tersangka.
“Keempatnya kini sudah ditahan. Masingmasing berinisial BS, IF, K dan M,” katanya
kepada wartawan, Senin (28 Desember 2020).
Ia menjelaskan, sebelum melakukan
pengerusakan kaca dan
mengambil paksa jenazah,
keempat tersangka tersebut
juga melakukan pemukulan
kepada satpam di RSUD
Brebes. Keempatnya akan
dijerat dengan pasal 170
KUHP tentang Tindak Pidana
Kekerasan dan pasal 26
Undang-Undang Karantina
Protokol Kesehatan.
“Penetapan tersangka
berdasarkan hasil penyidikan,
dan bukti yang kami
kumpulkan,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan,
Polres Brebes mengamankan
14 warga Desa Sawojajar,
Kecamatan Wanasari,
Kabupaten Brebes, lantaran

telah melakukan perusakan dan perampasan
jenasah yang dinyatakan terkonfirmasi positif
Covid-19. Puluhan warga tersebut merupakan
keluarga dari pasien berinisial DW (33) yang
meninggal setelah dirawat di RSUD Brebes.
Kapolres Brebes Akbp Gatot Yulianto
mengatakan, puluhan orang tersebut
sebelumnya mengamuk dengan memecahkan
kaca rumah sakit.
“Mereka mengamuk, memecahkan kaca pintu
lobi rumah sakit dan berjalan menuju ruang
jenazah untuk mengambil paksa jenazah dibawa
ke rumahnya di Desa Sawojajar,” katanya, Sabtu
26 Desember 2020.// ***.
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MS Glow Sabet Penghargaan IBBA 2020

JAKARTA - Bagi para pelaku
brand kondisi new normal
itu harus ditangkap sebagai
sebuah peluang. Pelaku brand
dituntut lebih kreatif dan
inovatif dalam mengidentifikasi
tren, perkembangan bisnis,
kebutuhan dan keinginan
konsumen. Dengan demikian
brand akan semakin
dikenal, dan menjadi kunci
memenangkan persaingan yang
semakin sengit.
Untuk mengakomodir
perkembangan tersebut,
Majalah SWA bekerjasama
MARS Digital Indonesia,
sebagai entitas yang

kredibel dalam penelitian
brand di tanah air kembali
menghadirkan penghargaan
Indonesia Best Brand Award
(IBBA) 2020, yakni sebuah
penghargaan bergengsi bagi
brand-brand di Indonesia
yang telah sukses membangun
popularitas serta meningkatkan
aktifitas brand-nya.
Ms Glow salah satu brand
kosmetik yang belum terlalu
lama memasuki pasar produk
kecantikan di Indonesia, secara
mengejutkan berhasil meraih
Indonesia Best Brand Award
tahun 2020 dalam kategori
Perawatan Wajah Yang di Jual

Secara Eksklusif.
Founder dan owner Ms
Glow Shandy Purnamasari
sangat berterima kasih atas
kepercayaan serta loyalitas
yang telah diberikan kepada
Ms Glow selama ini. Berkat
Beauties, MS GLOW meraih
IBBA tahun 2020.
“Terterima kasih atas
kepercayaan serta loyalitas
yang telah diberikan kepada
kami selama ini. Berkat
Beauties, MS GLOW berhasil
meraih IBBA 2020 dengan
Kategori Perawatan Wajah
Yang Dijual Secara Eksklusif,”
ujar Shandy dalam keterangan

rilisnya di Jakarta Selasa,
(22/12/2020).
Indonesia Best Brand Award
(IBBA) menurut Shandy adalah
survei rutin setiap tahun yang
mengukur nilai suatu merek
dengan memaparkan elemenelemen yang menentukan nilai
tersebut. Hasil dari survei
ini dapat mengetahui posisi,
perubahan, dan persaingan
setiap merek dengan merek
lainnya pada setiap elemen
yang diukur. Kepada
pemenangnya, dalam survei
ke-19 yang digelar oleh Majalah
SWA bersama lembaga riset
MARS Digital Indonesia ini
diberikan penghargaan IBBA,
yaitu penghargaan merekmerek terbaik peraih Brand
Value tertinggi.
“Berdasarkan data dari IBBA,
dari sisi Brand Awareness,
MS GLOW telah menjadi Top
Of Mind atau merek yang
paling diingat oleh konsumen.
MS GLOW juga menempati
urutan pertama pada klasifikasi
Best Brand atau merek
yang dianggap terbaik oleh
konsumen,” terang Shandy.
Dikatakan Shandy kehadiran
MS Glow tidak hanya untuk
menyediakan produk skincare
dengan kualitas tinggi, namun
juga untuk membantu wanita
Indonesia agar dapat berdaya
dan berpenghasilan secara
mandiri.
“Kedepannya MS GLOW
akan terus berinovasi dan
beradaptasi dengan teknologi
kecantikan terbaru baik
dari dalam negeri maupun

dari mancanegara untuk
mewujudkan visi kami yaitu
menjadi perusahaan yang
terpercaya dalam menyediakan
produk kosmetika yang aman
dan berkualitas tinggi serta
memuaskan pelanggan,” papar
Shandy Purnamasari.
Dalam webinar ini
dihadirkan para pimpinan
perusahaan yang menjadi juara
IBBA 2020 dalam berbagai
kategori merek sebagai
narasumber. Pada webinar
sesi pertama, narasumbernya
adalah Andrew Gultom
(Head of HA & SHA Product
Division PT Sharp Electronics
Indonesia), Alvin Iskandar
Ghazali (Sales Manager
Sanyo), dan Sri Adinegara
(Federal Oil General Manager).
Sedangkan pada sesi kedua
narasumbernya adalah Martogi
Siahaan (Chief Executive Auto
2000) dan Shandy Purnamasari
(Founder & Owner MS Glow).
Kemal E. Gani, Chief Editor
SWA Group mengatakan,
Indonesia Best Brand Award
(IBBA) merupakan output
dari survei Indonesia Best
Brand Index, hasil kerja
sama dengan MARS. Dengan
menyelenggarakan survei
merek secara nasional dengan
konsisten setiap tahun,
pihaknya dapat memberikan
feedback kepada para pemilik
dan pengelola merek di
Indonesia, bagaimana posisi
kekuatan dan kekurangan
merek mereka dibandingkan
merek-merek lain di kategori
sama.//IST

MobileCom dan ABPEDNAS Kerjasama Buat Web dan Mobile Apps
JAKARTA - Guna meningkatkan
kualitas pelayanan anggota desa
dan mewujudkan implementasi
pembangunan Desa Digital di
Indonesia, MobileCom, perusahaan
berbasis teknologi informasi
bekerjasama dengan Asosiasi Badan
Permusyawaratan Desa Nasional
(ABPEDNAS) membuat kanal berbasis
web dan mobile apps untuk digunakan
pengurus dan anggota ABPEDNAS.
Ketua Umum ABPEDNAS, Deden
Syamsuddin menjelaskan, website dan
aplikasi ini akan menjadi satu kesatuan
pusat data anggota ABPEDNAS dalam
satu wadah informasi yang dapat
diakses setiap anggota dimana saja dan
kapan saja agar menjadi kekuatan dan
pemberdayaan anggota serta desa.
“Didalamnya terdapat fitur layanan
yang dapat diakses anggota untuk
memudahkan koordinasi dalam
menggerakan roda organisasi. Selain
itu akan ada informasi mengenai
bimtek serta adanya peluang income
untuk menggerakan ABPEDNAS
agar lebih mandiri,” jelas Deden saat
penandatanganan kerjasama antara
MobileCom dan ABPEDNAS di DPP
ABPEDNAS Jakarta, Senin (21/12/2020).
Steven Samudera, Direktur
Utama MobileCom menambahkan,
teknologi komunikasi dan informatika
merupakan salah satu instrumen yang
bisa diandalkan menunjang program
pembangunan desa.
Dengan kehadiran sistem informasi
Digital Desa diharapkan dapat
membuka akses masyarakat untuk
memajukan serta mencapai kemandirian
desa dan ikut serta membangun

kejayaan bangsa Indonesia.
“Desa akan cepat mengalami
perkembangan, apabila adanya
sinergitas antara asosiasi penghimpun
dengan perusahaan teknologi sehingga
dapat meningkatkan pembangunan,
ekonomi, dan SDM warga desa,” ucap
Steven.
MobileCom sendiri merupakan
perusahaan yang menjalankan usaha di
bidang teknologi informasi yang dalam
hal ini membuat, mengembangkan
dan mengoperasikan program sistem
manajemen dan pengorganisasian
data, manajemen pelatihan elektronik
(E-Learning Management System
Program) dan Sistem Informasi Peserta
Pelatihan (Member Information
System) berbasis web dan aplikasi,
yang digunakan untuk memfasilitasi
sarana komunikasi dan proses belajar
mengajar bagi organisasi dan anggota
ABPEDNAS.
Indra Utama, Sekretaris Jenderal
ABPEDNAS mengatakan, kolaborasi
ini kedepannya dapat memberikan
manfaat yang maksimal bagi anggota
dan desa binaan ABPEDNAS dengan
membantu masyarakat dalam
mempermudah mereka untuk mengatur
data keanggotaan sehingga terintegrasi
dalam satu sistem yang mempermudah
koordinasi serta komunikasi anggota
untuk membantu program-program
yang ada di desa bisa berjalan dengan
baik.
Indra juga menginstruksikan seluruh
jajaran mulai tingkat desa, kecamatan,
kabupaten dan propinsi agar proaktif
memberikan bimbingan kepada anggota
BPD untuk menggunakan aplikasi

ini agar menjadi wadah aspirasi dan
informasi serta akses produk finansial
yang dapat mensejahterakan anggota
yang tergabung dalam ABPEDNAS.
“Jadikan ABPEDNAS sebagai wadah
silaturahmi, komunikasi, diskusi,
membangun sinergisitas dengan semua
anggota, menyamakan persepsi dalam
mewujudkan pembangunan, SDM, serta
kehidupan yang lebih sejahtera,” tutur
Indra.
Hadirnya layanan ini, menurut Indra
juga sebagai bentuk era komunikasi
modern yang telah membawa
perubahan besar pada kultur birokrasi
yang dituntut dapat bekerja cepat,
tepat dan akurat dengan menghadirkan

layanan sistem informasi yang mudah,
murah, terbuka dan pasti.
Kedepannya, sebanyak 74.000 desa
anggota ABPEDNAS di Indonesia akan
go digital dengan menggunakan LMS
berbasis website & mobile apps dari
MobileCom.
Hal tersebut tentunya sejalan
dengan semangat pemerintahan dalam
mewujudkan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE). Selanjutnya,
MobileCom akan terus memperluas
jangkauan pasar dan wilayah agar
terciptanya Indonesia 4.0 yang maju dan
sejahtera.//IST
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Si Goyang Tipis-Tipis Dara Ayu Akan
Rilis Lagu Ku Tak Rela
JAKARTA - Lagu berjudul ‘Ku Tak Rela’
sukses mencuri perhatian pecinta musik
di negeri Jiran hingga menempati trending
nomer 1 di Malaysia. Bahkan, belakangan
diketahui Dara Ayu yang merupakan
penyanyi muda hasil besutan label Musik
Proaktif mulai kepincut dengan lagu dan
Danial Zaini sang penyanyi lagu tersebut.
Berangkat dari postingan Danial Zaini
di akun Instagram pribadinya, Dara Ayu
mengomentari dengan ucapan selamat dan
merasa kagum atas lagu ‘Ku Tak Rela’ yang
dibawakan penyanyi asal Malaysia itu.
Selain memang si penyanyinya memiliki
vocal yang berkarakter, Dara Ayu pun
terkesan dengan lirik lagunya yang sangat
berkesan terutama pada dirinya.
Perkenalan Dara Ayu dengan Danial Zaini
tak berhenti dari saling berbalas komentar di
Instagram namun berkelanjutan ke chating
WhatssApp, seperti diakui Dara Ayu kepada
media.
“Awalnya sih memang hanya DM-DM
aja. Tapi kemudian kita chat ke WA untuk
saling mananyakan kabar masing-masing.
Tapi lebih banyak kita ngobrolin soal
musik. Saling berbagi pengalaman seputar
perkembangan musik,” terang Dara Ayu
blak-blakan kepada media.
Seperti diketahui, Dara Ayu (21)
merupakan penyanyi muda pendatang baru
di industri musik Indonesia yang mulai
diperhitungkan. Bermula dari bernyanyi
untuk mengisi content youtube, melalui
channel Bajol Ndanu Management. Dara
Ayu adalah salah satu artis yang cukup
sukses meraih penonton youtube lewat
genre reggae dan dangdut.
Lagu-lagu yang di nyanyikannya

mendapat sambutan baik dari penonton
pecinta musik. Dia kadang tampil sendiri
dan sering duet bersama Bajol Ndanu,
penyanyi satu daerahnya di Lumajang,
Jawa Timur. Salah satu tembang yang
sukses dibawakannya adalah ‘Satu Hati
Sampai Mati’ hingga mencapai 30 jutaan
viewers. Dan lewat lagu ‘Loro Pikir’
membawa namanya sebagai nominator
kategori dangdut berbahasa daerah di ajang
Anugerah Musik Indonesia (AMI) Award
2020.
Dara Ayu adalah hits maker, karena
lagu-lagu yang dia bawakan selalu trending
dan mendapat viewers di atas 1 juta. Selain
punya ciri khas vocal yang agak manja, Dara
juga punya ciri khas goyang tipis tipis. Saat
ini dia masih kuliah di universitas negeri
Jember.
Kabar baik yang membuat Dara Ayu
bahagia di penghujung tahun 2020 ini ialah,
dimana pihak label yang menaunginya
yakni Musik Proaktif telah mendapatkan
ijin khusus dari Datu Entertainment, yang
bermarkas di Malaysia untuk membawakan
lagu yang tengah diperbincangkan di jagad
sosial media di Malaysia ini. Bahkan antara
Musik Proaktif dengan Datu Entertainment
akan melakukan bisnis kolaborasi
berkelanjutan.
”Insyaallah, lagu Ku Tak Rela ini akan
dirilis secepatnya oleh pihak label. Doakan
saja, sukses di negeri asalnya, sukses juga
di Indonesia dan semoga lagu yang aku
nyanyikan featuring Bajol Ndanu akan
sukses pula di Malaysia,” pungkas Dara
Ayu.//

Lewat Trilogi, Andra Semakin Tunjukkan
Warna Baru Bagindas

JAKARTA - Kreativitas tak boleh
berhenti meski disaat pandemi
covid-19. Itulah yang jadi prinsip
group band Bagindas. Lewat 3 single
trilogi, Bagindas kembali menunjukkan
kreativitas mereka.
Dengan lebih menonjolkan karakter
vokal Andra, sang vokalis, Bagindas
tampil lebih berwarna, tak sekedar
musik bergenre melayu. Vokal Andra
yang lebih ngerock, laki, menjadikan
Trilogi beda dengan single-single
sebelumnya.

Andra memang bukanlah sosok baru
di Bagindas. Andra sudah menjadi
vokalis Bagindas sejak pecah kongsi
gitarisnya Mike dengan vokalis
sebelumnya, Bian pada 2016 lalu.
Namun diakui baik oleh Andra sendiri
maupun Mike, karakter asli Andra lebih
kaluar di 3 single Trilogi ini.
“Memang kami akui sebelumnya
Andra lebih menyesuaikan diri
dengan musik-musik D’Bagindas yang
dibawakan vokalis sebelumnya. Ini
karena perhitungan bisnis dari label

sebelumnya saja. Ya
lebih karena perhitungan
pasar,” kata Mike kepada
wartawan di Jakarta, Rabu
(16/12/2020).
“Ya memang saya di
single-single Bagindas
sebelumnya kurang
menonjol. Mungkin
karena pergantian
vokalnya begitu cepat, jadi
orang masih berfikir pada
vokalis yang sebelumnya.
Tapi di sini saya dan Mike
coba lebih menonjolkan
karakter vokal saya. Kami
mencoba dengan nuansa
baru yang lebih tegas,
beda antara saya dan
vokalis sebelumnya,” kata
Andra.
“Andra, baru muncul
karena ada proses, waktu
itu masih terikat label
dimana label ingin seperti
yg dulu. Setelah lepas dari
label, baru kita buat musik
yang sesuai karakater
vokal Andra dalam trilogi ini,” timpal
Mike yang menegaskan saat ini mereka
bebas dari label.
Single “Bila Tiada Cinta” yang dirilis
Rabu (16/12/2020) itu menjadi tembang
akhir dari trilogi yang berkisah tentang
perjalanan cinta seseorang. Lagu ini
melengkapi dua singel terbaru mereka
sebelumnya, “Dari Mata Turun Ke Hati”
dan “Begitu Dalam”.
“Bila Tiada Cinta” sarat akan pesan
patah hati, namun tetap dikemas

dengan gaya Melayu seperti ciri khas
Bagindas.
Mike, gitaris Bagindas sekaligus
pencipta lagu trilogi ini, mengungkap
ide awal pembuatan lagu ini.
“Sebenarnya, ini awalnya kan satu
cerita. Tapi kita pikir, ini enggak akan
cukup diceritakan dengan satu lagi,
kita kembangkan dan jadilah trilogi
ini,” ungkap Mike yang mengaku
terinspirasi dari kesukaannya menonton
FTV. “ Benar ini, FTV juga bisa memberi
inspirasi saya,” kata Mike.
Selain Andra dan Mike, kini Bagindas
menggandeng Ivan (drumer) dan Wendi
(bass)
Pada kesempatan itu, Andra kembali
menegaskan bahwa dia tidak ada
hubungan apa-apa dengan Citra
Anidya. Rilis trilogi tersebut sekaligus
menjadi bantahan Andra, sang vokalis,
yang dituding merebut pacar Chef Juna,
Citra Anidya.
Diketahui, sempat beredar video Citra
Anidya sedang suap-suapan dengan
Andra. Video tersebut rupanya sebuah
kerja sama vlog yang dibuat di lokasi
syuting video klip “Dari Mata Turun ke
Hati”.
“Saya juga bingung jawab apa dengan
banyaknya pertanyaan dari teman,
saudara, netizen, soal beredarnya video
tersebut terjadi cinta lokasi pembuatan
video klip dengan Citra alias Ncit,” kata
Andra.
Dengan tegas, Andra membantah
adanya cinlok di antara dirinya dengan
pacar Chef Juna, Citra Anidya.//IST
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Jendela Wisata

Mini Ranch Ciamis Sebagai
Agrowisata, Edukasi dan
Konservasi Sapi Pasundan

Ciamis - Pemerintah Kabupaten
Ciamis melalui Dinas
Peternakan dan Perikanan
membuat suatu terobosan
inovasi untuk menarik minat
wisatawan yakni Mini Ranch.
Tempat tersebut terletak
di Jaha, Desa Cibeureum,
Kecamatan Sukamantri,
Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
Mini Ranch merupakan tempat
wisata, edukasi dan konservasi
pengembangan Sapi Pasundan
secara diliarkan dilahan
perbukitan milih Pemerintah
Kabupaten Ciamis. Dimana
Sapi Pasundan itu merupakan
sapi khas masyarakat Ciamis.
“Tujuan dari mini ranch itu
adalah untuk agrowisata, dan
edukasi serta konservasi sapi
pasundan,” ujar Kepala Dinas
Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Ciamis Syarif
Nurhidayat melalui Sekertaris
Dinas Yanto Suprianto, Rabu (9

Desember 2020).
“Sapi Pasundan itu adalah
sapinya orang Ciamis. Dahulu
Sapi Pasundan namanya Sapi
Rancah. Karena populasinya
lebih banyak berkembang di
daerah Sukabumi, akhirnya
demi NKRI, maka dari itu
diganti dengan nama Sapi
Pasundan,” tambahnya.
Yanto menjelaskan, untuk
kapasitas sapi yang bisa
ditampung maksimal 30 ekor.
Dimana sampai saat ini Sapi
Pasundan yang ada berjumlah
17 ekor, dimana 13 merupakan
sapi dewasa dan 4 ekor anakan,
diperkirakan bulan ini akan
bertbah 2 ekor anakan.
“Disini kita membangun
dengan mengedepankan aspek
keindahan. Secara normal
untuk pembibitan bisa memuat
50 ekor, namun kita batasi
maksimal hanya 30 ekor,”
jelasnya.

Sementara itu tentang
edukasi, Yanto menjelaskan,
kehdiran Mini Ranch dapat

pada awal bulan Januari 2020
resmi dibuka untuk menjadi
tempat agrowisata, edukasi dan

menarik minat anak untuk
mempelajari tentang Sapi
Pasundan. Baik dari sejarahnya
hingga pengembangbiakannya.
“Jadi itu juga sebagai
tempat edukasi. Anak-anak
bisa belajar disana. Kedepan
tahun 2022 lebih bisa menjadi
tempat praktikum mahasiswa
maupun sekolah pertanian
dan peternakan. Diharapkan
kedepan adanya ketertarikan
untuk mengembangbiakan
Sapi Pasundan sehingga tidak
punah di wilayah Ciamis,”
jeasnya.
Sebagai informasi,
pembangunan Mini Ranch
ini selesai dikerjakan bulan
November 2019 silam. Dimana

konservasi Sapi Pasundan.
Direncakan tahun 2021 akan
dilakukan perbaikan jalan
sehingga akses masyarakat
dan wisatawan menjadi lebih
mudah. Sehingga diharapkan
dapat meningkatkan jumlah
pengunjung baik dari Ciamis
maupun luar Kabupaten Ciamis
bahkan turis internasional.//
yuli.

