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Sama halnya dengan dunia digital, tidak 
semua paham mana batas kritik argu-
mentatif dan mana itu perundungan atau 
hinaan. Bila batasan itu belum disepakati 
perdebatan akan selalu muncul, khusus-
nya dalam penafsiran ungkapan ekspresi 
yang diperbolehkan atau tidak boleh.

Ridwan Kamil: Pelaku Mural
Jangan Baper, Ayo Dialog!

BANDUNG (IM)- Guber-
nur Jabar Ridwan Kamil mengajak 

para pembuat mural untuk berdia-
log. Tujuannya untuk merumus-

carakan gagasan, orang berjiwa 
kerdil bicarakan/gosipkan orang. 
Seperti berlalu lintas kita pun diba-
tasi di lampu setopan, kebebasan 
ekspresi pun dibatasi, oleh nilai 
‘kesepakatan budaya dan kearifan 
lokal’,” tulis Kang Emil. “Itulah 
kenapa isu ‘mural kritik’ kelihatan-
nya hari ini masih berada di ruang 
abu-abu,” ujar Emil melanjutkan.

Menurut Emil, bila batasan itu 
belum disepakati perdebatan akan 
selalu muncul, khususnya dalam 
penafsiran ungkapan ekspresi 
yang diperbolehkan atau tidak 
boleh. “Jika belum ada kesepa-

CIBINONG (IM)- Pemer-
intah Kabupaten Bogor pesimis 
dalam mengalokasikan APBD 
2022. Hal ini kemudian menja-
dikan pembahasan Kebijakan 
Umum Anggaran dan Plafon 
Prioritas Anggaran Sementara 
(KUA-PPAS) menjadi alot.

Sidang Paripurna Peneta-
pan Nota Kesepakatan KUA-
PPAS 2022 pun harus dilakukan 
pada Selasa (31/8) malam seki-
tar pukul 23.30 WIB. Pasalnya, 
jika lewat dari hari tersebut, 
masa Persidangan III DPRD 
Kabupaten Bogor pun habis.

Wakil Bupati Bogor, Iwan 
Setiawan mengakui, pembahasan 
dilakukan intens dalam hari ber-
langsung sengit karena Badan 
Anggaran DPRD menginginkan 
Tim Anggaran Pemerintah Dae-
rah (TAPD) menaikkan target 
pendapatan daerah. “Berkaca 
dari APBD 2021, kami dalam 
menyusun anggaran untuk 2022 
dengan sedikit pesimis, mengin-
gat situasinya masih pandemi,” 
katanya usai Sidang Paripurna 
DPRD Kabupaten Bogor.

Kata dia, DRPD banyak 
mengusulkan program kegiatan, 

sementara Pemkab Bogor hanya 
menargetkan pendapatan daerah 
sekitar Rp6,14 triliun. Atas ban-
yaknya usulan, target belanja daerah 
pun membengkak hingga sekitar 
Rp6,90 triliun. “Artinya masih 
terdapat defisit belanja sekitar 
Rp763,73 miliar. Nanti kan dalam 
Rancangan APBD 2022, akan 
dibahas lagi. Kita akan rumuskan 
lagi supaya target pendapatan bisa 
dinaikkan,” tegas Iwan.

Iwan berharap, APBD 2022 
dapat berjalan optimal sehingga 
kepentingan masyarakat Ka-
bupaten Bogor dapat terlayani 
secara maksimal.

Sementara Ketua DPRD 
Kabupaten Bogor, Rudy Sus-
manto mengakui jika dalam dua 
hari (30-31 Agustus 2021), pi-
haknya bersama TAPD Kabu-
paten Bogor, membahas KUA-
PPAS hingga tengah malam, 
sebelum diparipurnakan.

Rudy pun mengapresiasi 
Ketua TAPD Burhanudin. “Teri-
ma kasih yang sudah dua malam 
membahas KUA-PPAS ini,” kata 
Rudy, yang sekaligus menutup 
Masa Persidangan III DPRD 
Kabupaten Bogor.  gio

Defi sit Rp763 Miliar, Pemkab Bogor
Pesimis Hadapi Tahun 2022 

kan ‘batas’, dalam artian mana 
yang pantas atau tidak untuk 
diekspresikan di ranah publik.

Dalam akun Instagramnya, 
@ridwankamil, pria yang akrab 
disapa Kang Emil itu men-
gunggah gambar bertuliskan 
‘Mural is Dead’ yang diketahui 
terpampang di area Monumen 
Perjuangan, Kota Bandung.

Sama halnya dengan dunia 
digital, katanya, tidak semua 
paham mana batas kritik ar-
gumentatif  dan mana itu pe-
rundungan atau hinaan.

“Orang berjiwa besar bi-

TEMPAT WISATA AIR DI KLATEN MASIH TUTUP
Petugas mengecek kondisi kolam tempat wisata air di Umbul Cokro, Tulung, Klaten, Jawa Tengah, Senin(1/9). Meskipun 
Kabupaten Klaten turun ke level 3 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), lokasi wisata air di daerah 
tersebut masih ditutup bagi wisatawan. 

IDN/ANTARA

MAGELANG (IM)- Hujan 
abu kembali mengguyur sebagian 
wilayah Kabupaten Magelang, 
Provinsi Jawa Tengah, setelah ter-
jadi awan panas guguran Gunung 
Merapi pada Rabu (1/9) siang. 
Kepala Pelaksana Badan Penang-
gulangan Bencana Daerah (BPBD) 
Kabupaten Magelang, Edi Wa-
sono, mengatakan sedikitnya lima 
wilayah kecamatan di Kabupaten 
Magelang terjadi hujan abu.

Awan panas guguran Gu-
nung Merapi pada pukul 10.13 
WIB tercatat di seismogram 
dengan amplitudo 42 mm dan 
durasi 195 detik. Jarak luncur 
2.500 meter ke arah barat daya, 
tinggi kolom 600 meter arah ke 
barat. Edi menyebutkan, wilayah 
yang terdampak hujan abu terse-
but paling banyak di Kecamatan 
Dukun, meliputi Desa Dukun, 
Krinjing, Ngargomulyo, Kalibe-
ning, Keningar, Sewukan, Paten, 
Banyudono dan Ngadipuro.

Di Kecamatan Mungkid 
hujan abu terjadi di Desa Bojong, 
Ambartawang, dan Bumirejo. Se-
mentara di Kecamatan Sawangan 
di Desa Sawangan, Krogowa-
nan, Kapuhan, Gondowangi 
dan Mangunsari, di Kecamatan 
Muntilan di Desa Tamanagung 
dan Gondosuli, sedangkan di 
Kecamatan Salaman di Desa 
Sidomulyo dan Salaman.

Edi menuturkan, hujan abu 
tipis tersebut tidak sampai meng-
ganggu aktivitas masyarakat 
setempat. Berdasarkan rekomen-
dasi BPPTKG, potensi bahaya 
erupsi Merapi saat ini berupa 
guguran lava dan awan panas 
pada sektor tenggara-barat daya 
sejauh maksimal tiga kilometer ke 
arah Sungai Woro dan sejauh lima 
kilometer ke arah Sungai Gendol, 
Kuning, Boyong, Bedog, Krasak, 
Bebeng dan Putih.

Lontaran material vulkanik 
bila terjadi erupsi eksplosif  dapat 
menjangkau radius tiga kilometer 
dari puncak gunung yang wilayahnya 
meliputi kawasan perbatasan Provinsi 
Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta 
itu. Edi meminta masyarakat tidak 
melakukan kegiatan apapun di dae-
rah potensi bahaya erupsi Merapi. 
Mereka juga diminta mengantisipasi 
gangguan akibat abu vulkanik dari 
erupsi Gunung Merapi serta me-
waspadai bahaya banjir lahar hujan, 
terutama saat terjadi hujan di seputar 
puncak Gunung Merapi.

Penambangan di alur sungai 
yang aliran airnya berhulu di 
Gunung Merapi dalam KRB III 
direkomendasikan untuk dihen-
tikan, sedangkan pelaku wisata 
tidak melakukan kegiatan di dae-
rah potensi bahaya dan bukaan 
kawah sejauh liimakilomter dari 
puncak Merapi.  pra

Hujan Abu Merapi Guyur
Sebagian Wilayah Magelang

CIBINONG (IM)- Polres 
Bogor menyiapkan tujuh titik pemer-
iksaan kendaraan pada pelaksanaan 
uji coba sistem ganjil genap di Jalur 
Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor. 
Di titik itu, petugas melakukan 
penyaringan kendaraan yang tidak 
sesuai dengan ketentuan pelat nomor 
kendaraan. Kapolres Bogor, AKBP 
Harun menyebut, pemberlakuan 
uji coba ganjil-genap dimulai Jumat 
(3/9), berlaku setiap akhir pekan 
selama dua minggu.

“Lokasi check point pemer-
iksaan totalnya ada tujuh titik, 
sudah termasuk yang di Sentul 
dua titik,” kata Kapolres Bogor 
AKBP Harun, Rabu (1/9).

Ia menyebutkan tujuh titik 
pemeriksaan tersebut, yaitu pintu 
Tol Ciawi, Simpang Gadog, Rainbow 
Hills, pos penutupan arus Cibanon, 
pos penutupan arus Bendungan, dan 
dua lokasi di kawasan Sentul. Pada uji 
coba ganjil genap yang rencananya 
diterapkan pada dua kali akhir pekan 
itu, setiap kendaraan pribadi yang 
pelat nomornya tidak sesuai dengan 
angka genap atau ganjil pada tanggal 
itu akan diputar balik arah.

Namun, ada sejumlah jenis 
kendaraan yang masuk dalam kat-
egori pengecualian penerapan sistem 

ganjil genap. Di antaranya armada 
pemadam kebakaran, ambulans, 
tenaga medis, kendaraan dinas TNI/
Polri, angkutan umum, angkutan 
online, dan angkutan logistik.

Harun menegaskan opsi ganjil 
genap untuk meminimalisasi kepa-
datan kendaraan di wilayah selatan 
Kabupaten Bogor itu seperti yang 
terjadi pada 28-29 Agustus 2021 
kemarin. Pasalnya, sepanjang akhir 
pekan kemarin, terjadi peningkatan 
jumlah kendaraan di kawasan Pun-
cak hingga 40 persen atau sekitar 
38.000 kendaraan.

Sebelumnya, Bupati Bogor, 
Ade Yasin menjelaskan akan 
membuat payung hukum untuk 
perkuatan dalam jangka panjang 
jika uji coba rekayasa lalu lintas 
tersebut ampuh menangani ke-
padatan kendaraan. “Kami uji 
coba dahulu. Kami lihat respons 
masyarakat. Kalau mengarah 
pada perbaikan, kami akan minta 
payung hukumnya. Uji coba juga 
sambil sosialisasi,” ujarnya.

Selain harus mematuhi 
aturan ganjil genap, kata Ade 
Yasin, pengendara yang hendak 
menuju kawasan Puncak pun 
wajib menunjukkan bukti bahwa 
mereka sudah divaksin.  gio

7 Titik Pemeriksaan Disiagakan Saat
Berlaku Ganjil Genap Jalur Puncak

SLEMAN (IM)- Candi 
Prambanan memiliki pesona 
yang mampu membuat banyak 
orang terpesona, baik masyarakat 
Indonesia maupun masyarakat 
asing. Sejak awal 2021, Candi 
Prambanan yang berlokasi di 
Bokoharjo, Prambanan, Sleman, 
Daerah Istimewa Yogyakarta ini 
telah direncanakan untuk menjadi 
pusat ibadah umat Hindu sedunia. 

Rencana tersebut pun masih 
dipersiapkan hingga saat ini. Hal ini 
diungkapkan oleh Menteri Agama, 
Yaqut Cholil Qoumas yang masih 
melakukan banyak persiapan peri-
hal penetapannya ini.

Saat ini, proses penetapan 
Candi Prambanan sebagai pusat 
ibadah umat Hindu ini telah 
memasuki tahap penyusunan 
Memorandum of  Understand-
ing (MoU). Candi Prambanan 
yang sebelumnya hanya dijadi-
kan tempat wisata kini sedang 
diupayakan dan dipersiapkan 
agar juga dapat menjadi tempat 
peribadatan umat Hindu daerah 
sekitar maupun turis lokal serta 
mancanegara yang berkunjung.

Menteri Agama Yaqut juga 
mengungkapkan bahwa ren-
cananya diawali dengan memba-
has naskah akademik. Naskah ini 
akan dirancang dan dibuat oleh 
tim yang terbentuk dari berbagai 
unsur, seperti melibatkan unsur 
kementerian yang memiliki kai-
tan dan juga berbagai lembaga 

keagamaan umat Hindu.
Selain itu, Kementerian Aga-

ma juga mengeluarkan anggaran 
sebesar kurang lebih Rp35 Miliar 
untuk disasarkan pada sekitar 
4.000 lebih mahasiswa Hindu 
di seluruh Indonesia. Program 
ini bertujuan untuk memajukan 
pendidikan bagi umat dan bangsa.

Sebelumnya, Candi Boro-
budur yang lokasinya  juga ter-
letak di Sleman, Yogyakarta juga 
akan ditetapkan sebagai pusat 
ibadah umat Buddha sedunia. 
Hal ini diputuskan Kementerian 
Agama atas pertimbangan jum-
lah umat Buddha yang mencapai 
angka 40 persen di Indonesia.

Candi Prambanan sendiri 
telah diakui United Nations Edu-
cational, Scientifi c and Cultural 
Organization (UNESCO) sebagai 
salah satu warisan budaya dunia. 
Candi yang telah dibangun sejak 
850 Masehi ini memiliki arsitektur 
khas Hindu dan keindahannya 
arsitekturnya telah memikat wisa-
tawan di seluruh dunia.

Candi ini dahulu digunakan se-
bagai persembahan kepada Trimurti 
atau tiga dewa utama Hindu, yak-
ni dewa pencipta Dewa Brahma, 
dewa pemelihara Dewa Wisnu, dan 
dewa pemusnah Dewa Siwa. Akibat 
PPKM wilayah Jawa-Bali kemarin 
Candi Prambanan Level 4, 3, dan 2, 
melalui situs resminya, kawasan wisata 
Candi Prambanan masih ditutup 
hingga 6 September 2021.  pra

Candi Prambanan Segera Jadi
Pusat Ibadah Umat Hindu Sedunia

haman, maka tafsir boleh/tidak 
boleh akan selalu menyertai per-
jalanan dialektika ‘ini kritik atau hi-
naan’ dalam perjalanan demokrasi 
bangsa ini. Dalam perspektif  saya, 
mural adalah seni ruang publik 
yang ‘temporer’. Ada umurnya,” 
ujarnya.

“Pelaku mural juga harus 
paham dan jangan baper, jika 
karyanya suatu hari akan hilang. 
Apalagi tanpa ijin pemilik tem-
bok. Bisa pudar tersapu hujan, 
dihapus aparat ataupun hilang 
ditimpa pemural lainnya. Mari 
berdialog,” kata Emil.  pra

PERCEPATAN VAKSIN PELAJAR
Vaksinator menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada 
siswa saat vaksinasi massal di SMAN 2 Indramayu, 
Jawa Barat, Rabu (1/9). Dinas Kesehatan kabu-
paten Indramayu melakukan percepatan vaksinasi 
COVID-19 massal bagi pelajar dengan target sekitar 
enam ribu orang yang bertujuan untuk persiapan 
Pembelajaran Tatap Muka (PTM). 

IDN/ANTARA

PANGANDARAN (IM)- 
Pencemaran di perairan pan-
tai timur Pangandaran kian 
memprihatinkan. Nelayan 
yang menebar jaring kini lebih 
banyak mendapatkan sampah 
plastik ketimbang ikan.

Setelah jaring didaratkan, 
mereka terpaksa harus memi-
lah antara sampah dan ikan. 
Mengais ikan-ikan yang terse-
lip di antara sampah plastik. 
Jumlah sampah terlihat lebih 
banyak dari pada jumlah ikan.

Nelayan Pangandaran 
sendiri seperti sudah terbiasa 
dengan kondisi itu. Mereka 
menyebutnya sedang musim 
sampah.

“Iya lagi musim sampah, 
sudah beberapa bulan tera-
khir ini banyak sampah,” kata 
Tarno, salah seorang nelayan 
di pantai timur Pangandaran, 
Rabu (1/9).

Menurut Tarno musim 
sampah terjadi ketika curah 
hujan di wilayah hulu sungai. 
Baik itu sungai Citanduy atau 
sungai-sungai kecil lain yang 

bermuara di wilayah Pangan-
daran.

Dia mengatakan sampah-
sampah plastik itu terbawa dari 
sungai, berkumpul di muara 
lalu terbawa ke laut lepas se-
belum akhirnya terbawa arus 
laut ke pantai timur.

“Pantai timur kan posisinya 
cukup dekat dengan muara 
Citanduy, jangan heran kalau 
sampah tumpah ke sini,” kata 
Tarno.

Tak hanya sampah plastik, 
sampah berukuran besar sep-
erti bambu, kayu dan lainnya 
kerap ditemukan. Sehingga tak 
jarang merusak jaring.

“Terkadang sampai meru-
sak jaring. Selain menangkap 
ikan sepertinya kita ikut mem-
bersihkan laut. Tuh lihat sam-
pahnya banyak,” kata Tarno.

Sambil menanti jaring dite-
bar, Tarno berinisiatif  men-
gumpulkan dan membakar 
sampah-sampah itu di pinggir 
pantai.

“Kepada warga yang di 
hulu sungai, jangan membuang 

sampah ke sungai karena bisa 
merusak lingkungan,” kata 
Tarno.

Kepala Dinas Lingkun-
gan Hidup dan Kebersihan 
Kabupaten Pangandaran, 
Tonton Guntari mengakui 
bahwa pencemaran lingkungan 
khususnya sampah plastik di 
perairan Pangandaran sudah 
cukup memprihatinkan.

“Pantai yang dekat dengan 
muara memang terjadi seperti 
itu. Setiap hari, sampah yang 
terjaring dan dikumpulkan 
di tepi pantai kami angkut, 
memang cukup banyak,” kata 
Tonton.

Dia juga mengapresiasi 
sikap nelayan yang ikut mem-
bantu mengumpulkan sampah 
yang ikut terjaring. “Tapi sebai-
knya jangan dibakar, kumpul-
kan saja nanti kami angkut,” 
kata Tonton.

Dia mengatakan masalah 
tersebut bukan perkara mudah. 
Karena menyangkut kesadaran 
kolektif  masyarakat di berbagai 
daerah wilayah hulu sungai.  pur

Nelayan Pangandaran, Lebih Sering
Menjaring Sampah Ketimbang Ikan

VAKSINASI COVID-19 BAGI PENYANDANG DISABILITAS
Petugas kesehatan memeriksa tekanan darah penyandang disabilitas 
sebelum disuntik vaksin COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (1/9). 
Vaksinasi COVID-19 bagi penyandang disabilitas itu digelar sampai 3 Sep-
tember 2021 dengan menargetkan 900 penerima vaksin. 

IDN/ANTARA

Gudang Penyulingan Getah Pinus
di Caringin Bogor Terbakar

BOGOR (IM)- Sebuah 
gudang penyulingan getah 
pinus di Desa Caringin, Ke-
camatan Caringin, Kabupaten 
Bogor terbakar pada Selasa 
(31/8) malam. Diperkirakan, 
kebakaran terjadi karena ad-
anya konsleting listrik.

Pelaksana Seksi Opera-
sional pada Dinas Pemadam 
Kebakaran Kabupaten Bo-
gor, Burhansyah mengatakan, 
pihaknya menerima laporan 
sekitar pukul 22.45 WIB. Setelah 
menerima laporan dari warga, 
pemadam kebakaran regu 1 dari 
Sektor Ciawi langsung berangkat 
menuju lokasi kejadian. “Objek 
yang terbakar gudang penyulingan 
getah pinus milik Bapak Udin. 
Sumber api diperkirakan dari kon-
sleting listrik,” kata Burhansyah 
dalam keterangannya, Rabu (1/9).

Setibanya di lokasi sekitar 

pukul 23.00 WIB, api sudah 
berkobar besar. Burhansyah 
mengungkapkan, tim pem-
adam kebakaran butuh waktu 
sekitar dua setengah jam buat 
memadamkan api. “Sekitar pu-
kul 01.27 WIB api baru selesai 
dipadamkan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Burhansyah 
menjelaskan, untuk memad-
amkan api dikerahkan sembilan 
unit mobil pemadam kebakaran 
dan satu unit motor rescue dari 
Kabupaten Bogor. Yakni dari 
sektor Ciawi, Citereup, Leuwil-
iang, Parung, Cileungsi, Ciomas, 
dan dari Mako Cibinong.

Selain itu, dikerahkan 
satu unit mobil pemadam 
kebakaran dari Kota Bogor. 
“Jadi total ada 10 unit mobil 
pemadam kebakaran untuk 
membantu memadamkan api,” 
ujarnya.  gio

SEMENTARA Wali Kota 
Bandung, Oded M Danial menye-
but mural bernada kritik kepada 
pemerintah tak masalah, asal kritik 
yang disampaikan harus dengan 
cara positif atau menggunakan etika. 
“Kalau ada orang mencurahkan 
isi hati, itu kan komunikasi melalui 
tulisan atau gambar. Tapi kritik 
membangun itu, harus pakai etika. 
Selama pakai etika, tidak masalah,” 

kata Oded di Pendopo, Jalan Dalem 
Kaum, Kota Bandung, Rabu (1/9).

Menurutnya, apabila kritik 
positif  disampaikan dengan cara 
yang tidak baik akan berujung 
negatif. Maka itu dia meminta, agar 
setiap kritikan disampaikan dengan 
cara-cara baik agar maksud tujuan-
nya tersampaikan. “Jadi begini. 
Tidak sesuatu yang baik akan beru-
jung baik, kalau cara penyampaian-

nya tidak baik. Kalau sesuatu yang 
baik disampaikan baik, Insya Allah 
hasilnya akan baik. Kalau memang 
niatnya ikhlas caranya benar, Insya 
Allah hasilnya baik,” ucapnya.

Oded pun mengimbau kepada 
masyarakat yang masih melakukan 
vandalisme dengan mengotori fasili-
tas publik, agar beralih ke hal positif  
seperti membuat murah di kewil-
ayahan. Sebelumnya, kritik kepada 

jari tangannya sedang memegang 
masker yang dipakainya, dengan 
memakai pakaian kemeja ber-
warna putih-putih.

Sementara itu, mural bertu-
liskan ‘Jadikan Koruptor Pahla-
wan, Cara Firli Berantas Korupsi’ 
muncul di tembok fasilitas publik 
yang berada di Jalan Perintis Ke-
merdekaan Kota Bandung Selasa 
(31/8).  pur

pemerintah khususnya ke Presiden 
Joko Widodo dan Ketua Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), 
Firli Bahuri bermunculan di Kota 
Bandung. Mural tersebut akhirnya 
langsung dihapus oleh petugas.

Mural mirip Presiden Joko 
Widodo dengan mata ditutup mask-
er berukuran dua meter terpampang 
di dinding flyover Pasupati Kota 
Bandung pada Rabu (25/8). Bagian 

MURAL KRITIKAN BERTEBARAN DI KOTA BANDUNG

Oded: Nggak Masalah Asal Pakai Etika


