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Heboh Longsor di Gunung Kuda,
Pekerja Tambang Berlarian
CIREBON (IM)- Beredar video peristiwa longsornya Gunung Kuda, Desa
Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pemdes
setempat membenarkan kejadian tersebut.
Dalam video yang
beredar itu sejumlah pekerja penambangan berlarian
menghindari longsoran. Kejadian longsor begitu singkat.
Tak ada korban jiwa dalam
kejadian tersebut. “Benar. Kejadiannya sekitar pukul 11.00
WIB kemarin. Tidak ada korban,” kata Yayan salah seorang
perangkat Desa Cipanas saat
dihubungi Jumat (1/10).
Yayan mengaku tak tahu
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secara persis kronologi kejadian longsor di Gunung
Kuda. Menurut laporan yang
ia dapatkan, saat kejadian
sejumlah peker ja belum
melakukan aktivitas penambangan. “Jadi waktu itu katanya belum ada aktivitas,”
kata Yayan.
Yayan berharap kejadian
serupa tak terulang kembali.
Sebab, membahayakan bagi
keselamatan penambang. Ia
mengimbau agar penambang
tetap mengenakan alat keselamatan sesuai standar.
“Berharap penambang
tetap mengedepankan dan
lebih memperhatikan keselamatan kerja,” kata Yayan.
pur

BUNTUT KEPALA DUSUN SELINGKUHI ISTRI ORANG

Balai Desa di Tuban
Disegel Warga
TUBAN (IM)- Warga
Desa Talangkembar, Montong,
Tuban menyegel pintu gerbang
balai desa. Penyegelan dilakukan
sebagai protes menyikapi salah
satu kepala dusun (kasun) yang
telah berselingkuh. Kepala dusun tersebut dikabarkan akan
masuk kerja kembali. Padahal
dia sudah diberhentikan oleh
kepala desa.
Penyegelan dilakukan warga
dengan menempel sejumlah
poster dan meletakkan pohon
pisang di pintu gerbang. Warga
juga bergerumbul menduduki
pintu gerbang balai desa.
Dari informasi yang dihimpun, aksi demo ini merupakan
bentuk kekesalan warga Desa
Talangkembar, Montong yang
secara spontanitas bertujuan
agar Kepala Dusun Kenti tidak
bisa masuk balai desa.
“Ini aksi protes kami, karena ada salah satu perangkat
desa yang perilakunya tidak
patut dicontoh masyarakat akan
masuk kerja,” terang Agus (36),
salah satu warga yang protes,
Jumat (1/10).
Warga yang berunjuk rasa
juga meminta kantor balai desa
tidak dibuka karena warga sudah
tidak menghendaki Kasun yang
dianggap telah berbuat asusila.
“Ini jangan sampai dibuka,
kami tidak ingin Kasun itu masuk ke kantor desa. Warga sudah
menolak,” imbuh Agus.
Warga menceritakan Kasun
Kenti berinisial SIA diketahui

warga saat masuk ke rumah
seorang perempuan yang ditinggal suaminya. Beberapa
warga Dusun Kenti yang mengetahui hal itu langsung menggerebeknya.
“Peristiwa ini sudah sejak
bulan Januari lalu. Saat digrebek
oleh warga, oknum kasun hanya pakai celana pendek. Banyak
warga yang ikut grebek, termasuk suami dari wanita tersebut
“ jelas Kasmidi (40), yang juga
warga desa Talangkembar.
Sementara itu Kades Talangkembar Kurniali mengatakam dirinya berharap aksi
warga ini segera selesai agar
pelayanan kepada masyarakat
berjalan dengan baik. “Harapan kami tentunya bisa segera
selesai dan dibuka kantor ini,
karena kami harus memberikan
pelayanan kepada semua warga
desa. Tapi kami juga menghormati aspirasi warga yang
berunjuk rasa,” Jelas Kurniali.
Kurniali menegaskan oknum kasun yang didemo warga
sebenarnya sudah diproses
secara aturan yang berlaku.
“Kasus awal itu penggerebekan oleh warga pada
tengah malam itu, Pak Wo
dirumah warga yang suaminya
lagi kerja. proses SK pemecatan
ini sebenarnya juga karena
adanya aduan warga. Dan prosesnya juga telah kita lalui mulai
dari adanya pengaduan warga,
musyawarah desa hingga terbit
SK,” kata Kurniali. pra
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Seorang pemandu memberikan penjelasan lambang Garuda kepada seorang pengunjung di museum Monumen Perjuangan Rakyat
di Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/10). Bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, pengelola Museum Monumen Perjuangan Rakyat
membatasi kunjungan warga dengan hanya maksimal tujuh orang pengunjung guna mencegah penyebaran COVID-19.

PROTES VAKSINASI DI KABUPATEN BOGOR DI BAWAH 50 PERSEN

Bima Arya: Kalau Begini
Kita Susah Masuk Level 2
Wali Kota Bogor, Bima Arya protes
indikator penurunan level Kota Bogor
masuk dalam aglomerasi Jabodetabek.
Rata-rata vaksinasi wilayah seperti
Depok, Bekasi di atas 50 persen bahkan
DKI Jakarta sudah di atas 100 persen.
Tapi Kabupaten Bogor masih di bawah
50 persen.
BOGOR (IM)- Wali Kota
Bogor, Bima Arya mengatakan
Kota Bogor sulit masuk ke level 2, karena progres vaksinasi
Covid-19 di Kabupaten Bogor
masih di bawah 50 persen.
Sementara, Kota Bogor dan
wilayah aglomerasi Jabodetabek sudah di atas 50 persen.
Bima pun protes indikator

penurunan level Kota Bogor
masuk dalam aglomerasi Jabodetabek. Rata-rata vaksinasi
wilayah seperti Depok, Bekasi
di atas 50 persen bahkan DKI
Jakarta sudah di atas 100 persen.
“Ya karena indikator penurunan level ini dimasukkan
dalam kontek aglomerasi, termasuk vaksinasi,” kata Bima,

Jumat (1/10).
Berdasarkan data tebulasi
vaksinasi di Kemenkes, Jumat
(1/10), progres vaksinasi di
DKI Jakarta 127,1 persen dosis
pertama atau dengan sasaran sebanyak 10,6 juta dan 94,5 persen
atau 7,9 juta untuk dosis kedua.
Kota Tanggerang 82,2
persen atau 1,2 juta sasaran
untuk dosis pertama dan 47,7
persen atau 706.183 sasaran
untuk dosis kedua. Kota Tanggerang Selatan sudah 70,3
persen atau 754.740 sasaran
untuk dosis pertama dan 43,9
persen atau 471.868 sasaran
untuk dosis kedua.
Kota Depok 56,1 persen
atau 906.368 sasaran dosis
pertama dan 29,6 persen atau
478.119 sasaran untuk dosis kedua. Kota Bekasi 64,5
persen atau 1,3 juta sasaran
dosis pertama dan 42 persen
atau 863.088 sasaran untuk

ANGGOTA DEWAN MINTA NAIK TUNJANGAN

Bupati Bandung: Sabar, Fokus
Dulu Tangani Kemiskinan Ekstrem
BANTUAN SOSIAL BAGI BALITA STUNTING DAN ANAK YATIM
Petugas menyiapkan paket bantuan sosial di Gedung Serbaguna Balai Kota, Bandung, Jawa Barat,
Jumat (1/10). Pemerintah Kota Bandung menyiapkan 2.000 paket makanan sehat dan vitamin bagi
balita stunting serta anak yatim piatu yang ditinggal
orang tuanya akibat COVID-19 dengan sistem penyaluran melaui setiap kecamatan di Kota Bandung.

Menko Luhut Berharap Proyek
Tol Cisumdawu Rampung Tahun ini

JAKARTA (IM)- Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar
Pandjaitan berharap proyek pembangunan Jalan Tol CileunyiSumedang-Dawuan (Cisumdawu) bisa rampung pada akhir
2021 sebagaimana target yang
telah ditetapkan.
“Harapan kita, proyek ini
akan segera selesai dan tersambung dari Cileunyi sampai
Dawuan di akhir tahun 2021,
dari dimulai pada 2011 lalu,” kata
Luhut dalam keterangan tertulis
di Jakarta, Jumat (1/10).
Luhut menyampaikan harapan tersebut saat meninjau
Interchange (IC) Cileunyi dan
Longsoran Sinarmulya, Kamis
(30/9). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan Tol Cisumdawu terus
berjalan dengan lancar.
Dalam kunjungan tersebut,
Luhut didampingi oleh Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono,
Menteri Perhubungan Budi
Karya Sumadi, Wakil Menteri
BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, dan Wakil Gubernur
Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.
Jalan tol itu melewati Cileunyi, Jatinangor, Rancakalong,
Sumedang, Cimalaka, Legok,
Ujung Jaya, dan titik akhir di
Dawuan. Total ruas panjang tol
ini mencapai 61,71 km.
Penanganan lereng Dusun
Bojongtotor Desa Sirnamulya

IDN/ANTARA

MONUMEN PERJUANGAN RAKYAT DI BANDUNG

juga telah dilakukan untuk mendukung kesiapan jalan tol. “Ini
adalah pekerjaan hebat dari (Kementerian) PUPR. Sekarang sudah
hampir semua tersambung agar
bisa segera dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat,” kata Luhut.
Kunjungan dilanjutkan rombongan ke proyek pembangunan
Kereta Cepat Jakarta-Bandung,
tepatnya ke lokasi Casting Yard
2 yang memproduksi girder, dilanjutkan dengan kunjungan ke
DK43 THK.
“Progres secara keseluruhan
sangat baik, saya apresiasi hal itu,
beberapa kendala teknis yang perlu
diperhatikan, jangan sampai merugikan rakyat sekitar,” ujarnya. Luhut
melanjutkan, setelah rampung,
proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan menjadi bukti bahwa
Indonesia mampu menyelesaikan
proyek dengan maksimal.
Melihat langsung pembangunan yang ada, di wilayah pembangunan sub-grade dan jembatan,
Luhut pum mengapresiasi kerapian pembangunan yang ada. Ini
harus dicontoh oleh pembangunan lainnya,” pungkasnya.
Saat ini, proyek Kereta Cepat
Jakarta-Bandung yang dioperatori oleh PT KCIC progresnya
telah mencapai 78,98 persen
per 24 September 2021. Secara
kategori, pengerjaan jembatan
mencapai 78,25 persen, subgrade
works mencapai 72,42 persen, dan
pengerjaan terowongan mencapai
95,22 persen. pur

BANDUNG (IM)- Bupati Bandung, Dadang Supriatna
meminta para Anggota DPRD
memprioritaskan penanganan
desa atau kampung-kampung
yang dikatagorikan miskin
ekstrem, sebelum minta naik
tunjangan perumahan dan
transportasi.
“Hal yang penting, kita
ada beberapa pekerjaan rumah
(PR), seperti kita kedatangan
Menteri Desa dan memotret
Kabupaten Bandung sebagai salah satu kabupaten
dengan desa atau kampung
katagori miskin ekstrim yah.
Saya kira ini harus lebih fokus
mendapatkan penanganan.
Nah soal saleri (tunjangan),
siapa saja boleh usulkan itu tidak ada salahnya. Kalau sesuai
aturan why not silakan saja,”
kata Bupati Bandung, Dadang
Supriatna, usai menerima kunjungan dari Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes
PDTT) Abdul Halim Iskandar,
belum lama ini.
Dikatakan Dadang, soal
rencana atau keinginan kenaikan tunjangan perumahan
dan transportasi dewan itu,

sebenarnya tidak dengan tegas
menolak. Namun, kata dia, saat
itu ia meminta agar dilakukan
kajian oleh tim independen
lebih dulu. Termasuk melihat
perbandingan dengan daerah
lain di Bandung Raya. Kemudian, jika sudah memenuhi
aturan atau regulasi pun, akan
dilihat apakah nominal dari
kenaikan tersebut rasional
atau tidak.
“Selain melihat pembanding dengan daerah Bandung
Raya. Apakah ada ramai (gejolak) dan lainnya. Jadi silakan
saja paparkan hasil kajiankajiannya, jika sesuai regulasi
itu tidak masalah. Kemudian
juga harus melihat kondisi faktual di Bandung Raya sebagai
pembanding,” ujarnya.
Mengenai adanya tudingan
jika fraksi Partai Kebangkitan
Bangsa (DPRD) Kabupaten
Bandung yang mengusulkan
kenaikan kedua jenis tunjangan
tersebut. Sebagai Ketua DPC
PKB Kabupaten Bandung
tidak pernah meminta Fraksi
PKB di DPRD Kabupaten
Bandung untuk mengusulkannya. Justru, kata dia, sebagai
kepala daerah dan juga ketua

SUNGAI TERPENDEK DI DUNIA

partai ia merespon masalah
tersebut ketika menjadi pemberitaan di sebuah media masa
harian cetak dan online ramai
diperbincangkan masyarakat
Kabupaten Bandung.
“Pengusul enggak dari
PKB, kita cuma menyoroti
mengenai informasi yang kita
terima. Tapi memang siapapun
yang mengusulkan itu tidak
ada salahnya selama aturannya
ada. Cuma dalam kondisi pandemi, yah bersabar sebentar,”
katanya.
Diberitakan sebelumnya, salah seorang sumber
di DPRD Kabupaten Bandung yang tak mau disebutkan namanya mengatakan,
pada pembahasan perubahan
APBD 2021 belum lama ini,
DPRD mengajukan kenaikan
tunjangan perumahan dan
transportasi. Untuk tunjangan
perumahan anggota DPRD,
dari sebelumnya sekitar Rp 20
juta perbulan, mereka minta
naik menjadi kurang lebih Rp
50 juta perbulan. Begitu juga
untuk unsur pimpinan, dari
sebelumnya kurang lebih Rp
30 juta perbulan, minta naik
100 persennya. pur
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Foto udara lokasi mata air Sungai Tamborasi, di Kecamatan Tamborasi,
Kolaka, Sulawesi Tenggara, Jumat (1/10). Sungai Tamborasi diklaim sebagai yang terpendek di dunia karena panjang sungai ini hanya 20 meter.

dosis kedua.
Kabupaten Bekasi 57,4
persen atau 1,3 juta sasaran
untuk dosis pertama dan 25
persen atau 618.765 sasaran
untuk dosis kedua.
Untuk Kota Bogor 82 persen atau 672.696 sasaran untuk
dosis pertama dan 52,2 persen
atau 428.115 untuk dosis kedua.
Sedangkan Kabupaten Bogor
baru mencapai 38,6 persen atau
1,6 juta untuk dosis pertama dan
16,5 persen atau 696.811 sasaran
untuk dosis kedua.
“Jadi, selama vaksinasi di
kabupaten masih di bawah 50
persen kita enggak akan turun
level. Karena kota Bogor sudah
82 persen,” kata Bima.
Bima menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor
kerap menyuarakan indikator
penilaian level kepada pemerintah pusat dan minta untuk
dikaji kembali.

“Aglomerasi dipukul rata
semua. Ini menurut saya yang
mesti dikaji ya. Saya menyuarakan ini berkali-kali, harusnya tidak seperti ini,” tambah Bima.
Mengutip Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30
Tahun 2021 tentang PPKM
Level 4, Level 3, dan Level
2 Covid-19 di wilayah Jawa
dan Bali.
Dalam aturan tersebut
ditegaskan bahwa jika kota/
kabupaten dalam satu wilayah
aglomerasi tersebut masih
pada level tertinggi, maka
kota kabupaten lain di dalam
wilayah aglomerasi tersebut
akan mengikutinya.
Kebijakan ini berlaku untuk wilayah aglomerasi di Jabodetabek, Bandung Raya,
Semarang Raya, Solo Raya,
Daerah Istimewa Yogyakarta,
Surabaya Raya dan Malang
Raya. gio

Sukabumi Targetkan
Bebas Rabies pada 2028
SUKABUMI (IM)- Kota
Sukabumi terus menggencarkan
vaksinasi rabies kepada hewan
penular rabies (HPR). Salah
satunya digelar dalam momen
peringatan Hari Rabies Sedunia
yang jatuh pada 28 September
pada Kamis (30/9) lalu.
Kegiatan ini digagas Dinas
Ketahanan Pangan, Pertanian, dan
Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi bekerja sama dengan Persatuan
Dokter Hewan Indonesia (PDHI)
Wilayah VI Jawa Barat dan Palang
Merah Indonesia (PMI) Kota
Sukabumi. Vaksinasi rabies digelar
di Pusat Kesehatan Hewan DKP3
Kota Sukabumi. ‘’Pelaksanaan
vaksinasi ini disambut antusiasme warga,’’ ungkap Kepala
DKP3 Kota Sukabumi, Andri
Setiawan, Jumat (1/10).
Dari kuota vaksinasi rabies
sebanyak 100 ekor hewan,
hampir 200 ekor hewan yang
mendapatkan vaksinasi rabies.
Selain itu, lanjut Andri, pada
kegiatan ini diberikan pula
vitamin gratis bagi hewan.
Vaksinasi tersebut dalam

rangka mendukung target Indonesia bebas rabies pada tahun
2030 serta Jawa Barat dan Kota
Sukabumi bebas penyakit rabies
pada tahun 2028. Pada Juni 2021,
sebanyak 2.000 ekor HPR di Kota
Sukabumi juga mendapatkan
vaksinasi rabies. Langkah tersebut
dilakukan agar hewan tersebut
tidak menyebarkan rabies.
Kepala Seksi Kesehatan
Hewan DKP3Kota Sukabumi,
Ela Yuliawati menerangkan,
vaksinasi rabies terhadap anjing,
kucing, dan kera, wajib dilakukan. Sebab, rabies merupakan
penyakit zoonosis yang dapat
menular kepada manusia.
Vaksinasi ini juga dilakukan
pada 2020. Saat itu, HPR yang
tervaksinasi sebanyam 2.700
ekor. Pada 2021, vaksinasi rabies
akan dilaksanakan di tujuh kecamatan, dengan memprioritaskan
tiga Kecamatan yakni Baros,
Cibeureum, dan Lembursitu.
Ela menerangkan, vaksinasi ini
dilakukan dengan mendatangi
rumah warga yang memelihara
HPR. pur

Terjadi Tawuran Pelajar, Bupati
Karawang Bakal Evaluasi PTM

KARAWANG (IM)- Bupati
Karawang, Cellica Nurrachadiana
segera melakukan evaluasi pembelajaran tatap muka (PTM) di sejumlah sekolah. Evaluasi dilakukan
akibat terjadinya tawuran pelajar.
“Secara kebijakan, kami dari
pemda akan melakukan evaluasi.
Ada beberapa sekolah, baik SMP,
SMK,dan MTs kurang lebih ada
9 sekolah yang akan kami larang
untuk melakukan PTM,” katanya di
Karawang, Jawa Barat, Jumat (1/10).
Sementara secara hukum,
dia menyerahkan kasus tawuran
pelajar itu sepenuhnya ke pihak
kepolisian setempat.
Dalam peristiwa tawuran
yang terjadi pada Senin (27/9)
itu terdapat dua orang yang mengalami luka-luka akibat terkena
sabetan senjata tajam. Karena
itu, pihak kepolisian langsung
melakukan penyelidikan.
“Kami tengah meminta keterangan delapan pelajar yang
telah diamankan, apabila nanti
ada yang terlibat akan kami

proses sesuai dengan ketentuan
yang berlaku,” kata Kapolres
Karawang AKBP Aldi Subartono
seperti dilansir dari Antara.
M e nu r u t A l d i , t e r k a i t
tawuran ada beberapa SMP dan
SMK di wilayah Karawang ini
berawal dari gesekan-gesekan
kecil. Kemudian saling mengejek
sehingga terjadi tawuran.
Pihak kepolisian telah menyita sejumlah barang bukti
senjata tajam dalam peristiwa
tawuran pelajar sekolah menengah pertama di Jalan Syeh Quro,
Kecamatan Cilamaya Kulon,
Kabupaten Karawang.
Di antara barang bukti senjata tajam yang disita di antaranya clurit, golok dan gergaji
pemotong es balok. “Kami telah
menyita barang barang bukti
senjata tajam. Kami juga telah
memeriksa delapan pelajar yang
diduga terlibat tawuran,” kata
Kapolres setempat AKBP Aldi
Subartono di Karawang, Rabu
(29/9). pur

