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JPU KEJATI JABAR MENANG BANDING

Herry Wirawan Akhirnya
Divonis Hukuman Mati
BANDUNG (IM)- Pengadilan Tinggi (PT) Bandung mengabulkan banding Jaksa Penuntut
Umum (JPU) Kejati Jabar untuk
memberikan vonis hukuman mati
terhadap Herry Wirawan. Sebelum
JPU Kejati Jabar mengajukan
banding, Herry Wirawan telah
divonis hakim dengan hukuman
mati kasus pencabulan belasan
santriwati di Bandung.
“Menerima permintaan
banding dari jaksa/penuntut
umum. Menghukum terdakwa
oleh karena itu dengan pidana
mati,” ucap hakim PT Bandung
yang diketuai oleh Herri Swantoro sebagaimana dokumen putusan yang diterima Senin (4/4).
Sidang putusan tersebut digelar pada hari ini, Kamis 4 April
2022. Hakim Pengadilan Tinggi
Bandung pun, meminta Herry
Wirawan tetap ditahan. “Terdakwa tetap ditahan,” tutur hakim.
Adapun dalam perkara ini,
Herry tetap dijatuhi hukuman
sesuai Pasal 21 KUHAP jis Pasal
27 KUHAP jis Pasal 153 ayat ( 3)
KUHAP jis ayat (4) KUHAP jis
Pasal 193 KUHAP jis Pasal 222
ayat (1) jis ayat (2) KUHAP jis
Pasal 241 KUHAP jis Pasal 242
KUHAP, PP Nomor 27 Tahun
1983, Pasal 81 ayat (1), ayat (3)

jo Pasal 76.D UU RI Nomor 17
Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 65 ayat (1)
KUHP dan ketentuan-ketentuan
lain yang bersangkutan.
Sekadar diketahui, Herry dituntut hukuman mati oleh Jaksa.
Akan tetapi, dalam vonis, hakim
Pengadilan Negeri Bandung,
memvonis Herry dengan hukuman penjara seumur hidup.
Hakim menilai perbuatan
Herry Wirawan telah terbukti
bersalah sesuai dengan Pasal 81
ayat (1), ayat (3) Dan (5) jo Pasal
76.D UU RI Nomor 17 Tahun
2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP
sebagaimana dakwaan pertama.
Jaksa mengajukan banding atas vonis seumur hidup
yang diberikan majelis hakim
terhadap Herry Wirawan. Jaksa
meyakini, hukuman mati patut
diberikan atas perbuatan Herry
memperkosa 13 santriwati.
Banding diajukan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan
Tinggi (Kejati) Jawa Barat ke
Pengadilan Tinggi (PT) Bandung melalui PN Bandung. pur

BPBD Garut: 131 Rumah
Rusak Akibat Puting Beliung
GARUT (IM)- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kabupaten Garut, Jawa
Barat mencatat sebanyak 131
rumah warga rusak akibat diterjang angin puting beliung di kawasan perkotaan Garut, Minggu
(3/4). “Data semuanya ada 131
rumah yang rusak, itu di wilayah
perkotaan di tujuh RW Kelurahan
Ciwalen,” kata Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Garut, Satria
Budi di Garut, Senin (4/4).
Ia menuturkan tingkat kerusakan rumah akibat puting beliung
yang menerjang Kecamatan Garut
Kota itu berbeda-beda. Kebanyakan kerusakan ringan seperti
beberapa genting yang terlepas dan
atapnya rusak. Selain itu, kata dia,
ada dua rumah yang atapnya runtuh karena struktur bangunannya
sudah tua sehingga tidak mampu
menahan beban genting saat terjadi
hujan deras dan angin kencang.
“Ada dua rumah warga yang rusak
berat, karena rumahnya sudah tua
akibat beban genting atau struktur
bangunan sudah tidak kuat akhirnya
roboh,” katanya.
Ia menyampaikan peristiwa
itu tidak menimbulkan korban
jiwa, saat kejadian warga berupaya
menyelamatkan diri ke tempat
yang lebih aman dari terjangan angin kencang.warga yang
rumahnya rusak, kata dia, melaku-

kan evakuasi mandiri dengan
tinggal di rumah saudara dan
tetangganya sambil menunggu
perbaikan bagian atap dan pemasangan genting secara gotong
royong. “Ada yang evakuasi
mandiri, tinggal di rumah tetangganya, tapi tidak lama, malamnya sudah beres menutup atap
dengan terpal, atau dengan sisa
genting,” katanya.
BPBD Garut, kata dia, telah
melakukan koordinasi dengan
Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Garut untuk
perbaikan atap atau pengadaan
genting yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan rumah rusak
berat, kata dia, sudah masuk dalam
rencana program perbaikan rumah
tidak layak huni (rutilahu) dari
pemerintah daerah pada tahun
anggaran 2022. “Kalau yang dua
rumah itu dapat rutilahu, sekarang sedang menunggu bantuan
rutilahu,” katanya.
Sebelumnya, bencana angin puting beliung melanda
Kabupaten Garut pada Sabtu
(2/4), kemudian Minggu (3/4)
kembali terjadi dan menerjang
kawasan perkotaan Garut. Selain
merusak rumah warga, angin
tersebut telah merusak sejumlah
papan reklame atau baliho yang
terpasang di kawasan pusat perbelanjaan Garut. pra
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KEGIATAN RAMADHAN DI MASJID TERMINAL SOLO
Umat Islam membaca Al Quran di Masjid AlMusafir Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah,
Senin (4/4).Pengelola masjid di kompleks terminal setempat mengadakan berbagai kegiatan
saat bulan Ramadhan seperti pembagian hidangan buka puasa, tadarus, dan Shalat Tarawih
untuk memudahkan warga, pegawai, dan
penumpang bus dalam melaksanakan ibadah.

DPRD Dorong Pemkab Cirebon
Pulihkan Perekonomian Warga
CIREBON (IM)- Persoalan di Kabupaten Cirebon
kian menumpuk. Hal itu terjadi
lantaran pandemi Covid-19 dan
terbatasnya anggaran yang dimiliki daerah. Sementara, waktu
terus berjalan dan berdampak
pada terpuruknya perekonomian. Diharapkan, pada sisa
masa jabatan Bupati Imron persoalan yang menumpuk itu, bisa
segera terselesaikan. Demikian
dikatakan, Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Cirebon, Teguh
Rusiana Merdeka, Senin (4/4).
Menurutnya, dewan mendorong agar Pemerintah Kabupaten
Cirebon mulai memikirkan kondisi
masyarakat yang terdampak dan
membutuhkan pekerjaan. Kegiatan
UMKM harus mulai dipikirkan dan
pekerja-pekerja informal. “Pemda
harus memikirkan ekonomi Kabupaten Cirebon dapat berputar lebih
cepat lagi,” ungkapnya.
Teguh menyebutkan, ada beberapa program prioritas yang
dapat menjadi legacy bagi Pemda.
Mulai dari peningkatan standar
pelayanan publik, khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan
administrasi kependudukan. Kemudian, percepatan pembangunan
infrastruktur, baik jalan manusia
maupun jalan air. Serta, sistem persampahan dan juga pembangunan
berbasis kawasan. Khususnya ka-

wasan industri, kawasan pariwisata
dan konsep ibu kota sumber.
“Harapannya melalui pembangunan berbasis kawasan,
pertumbuhan ekonomi bisa
signifikan. Nanti akan berdampak
pada peningkatan PAD,” jelasnya.
Namun terkait semua itu,
dirinya bahkan mempertanyakan
program strategis apa yang didorong Pemkab Cirebon selama
ini. Sedangkan dewan sendiri
telah mendorong melalui pokok
pikiran (Pokir) DPRD. Karena
dengan jumlah infrastuktur yang
dimiliki, belum mampu menyelesaikan persoalan.
“Masalah sampah saja kita
butuh 2 TPAS dengan kapasitas
timbunan selama 20 tahun.
Dibutuhkan 424 TPST, kita
butuh 80 unit mobil pengangkut
sampah untuk masing-masing
kecamatan sebanyak 2 unit
pengangkut sampah. Ini baru
masalah sampah, belum yang
lainnya,” terangnya.
Teguh menambahkan, dewan
memahami sekali keterbatasan
ruang fiskal. Untuk itulah, dirinya
mendorong program low budget
agar tidak berbiaya besar tapi
berdampak signifikan. “Tidak
hanya mengandalkan kemampuan
pemda, perlu ada sinergitas dari
pemerintah pusat melalui kementerian terkait,” tukasnya. pra
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PTM KEMBALI DIBUKA DI BALI

Seorang Guru mengawasi siswa kelas VI yang mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) dengan menerapkan protokol kesehatan di SD Negeri 18 Pemecutan, Denpasar, Bali, Senin (4/4). Pembelajaran tatap muka tersebut kembali dibuka di seluruh
sekolah se-Bali dengan menerapkan protokol kesehatan dan mengatur jumlah siswa 50 persen dari kapasitas ruangan setelah
PTM sempat dihentikan pada Jumat (4/2) menyusul terjadinya lonjakan kasus COVID-19 klaster sekolah.

Diskanak Bangun Pembibitan dan Ternak
Domba Unggulan di Desa Sipak Jasinga
Perikanan dan Peternakan
(Diskanak) Kabupaten Bogor, Oetje Soebagdja kepada
wartawan, Senin (4/4).
Kabid Peternakan Diskanak Kabupaten Bogor, Ramilah Nasution menerangkan
perubahan lahan sekitar 1 hektare lebih untuk pembangunan
sarana prasarana guna budidaya
Ternak Ruminansia kecil , sedangkan yang 10 hektare lainnya
untuk lahan penanaman hijauan
pakan ternak.
“Sebenarnya dengan luas
lahan 10 hektare itu untuk
lahan hijauan pakan ternak itu
terbilang sangat kurang, hingga
kedepan kami akan secara bertahap mencari lagi calon lahan
untuk penanaman hijauan pakan ternak yang akan ditanami
rumput maupun leguminosa,”
terang Ramilah.
Ia menambahkan di lahan

Jika di tahun ini dibangun sarana prasarana
UPT Pembibitan Ternak Ruminansia Kecil,
maka di Tahun 2023, Diskanak akan melakukan pengadaan bibit domba atau kambing
unggul, kata Kabid Peternakan Diskanak
Kabupaten Bogor, Ramilah Nasution.
JASINGA (IM)- Setelah
menguasai kembali lahan, Dinas Perikanan dan Peternakan
(Diskanak) segera memanfaatkan aset seluas 11 hektare lebih
di Desa Sipak, Jasinga untuk
menjadi pusat pembibitan
ternak domba dan kambing
atau UPT Pembibitan Ternak
Ruminansia Kecil.
“Alhamdulillah, sejak
terbitnya SK Bupati No.
030/341/kpts/per-UU/2017

Tentang Penetapan Status
Peng gunaan Tanah seluas
111.038 m yang merupakan
milik Pemkab Bogor, Dinas
Perikanan dan Peternakan memutuskan untuk membangun
unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak Ruminansia Kecil
beserta penunjangan secara
bertahap sesuai kemampuan
anggaran yang terletak di kampung Parung Sapi , Desa Sipak,
Jasinga,” ucap Kepala Dinas

hijauan pakan ternak akan ditanami ragam rumput unggul
seperti odot, pakcong, rumput
gajah dan lainnya. Sementara
legumenosa berupa kacangkacangan, indigofera, lamtorogung, kaliandra dan sejenisnya.
“Pakan aneka ternak rumput dan legumenosa tersebut
merupakan unggulan, dan
diharapkan ternak domba dan
kambing yang kami pelihara
akan sangat bagus tumbuh
kembangnya,” tambahnya.
Ramilah menjelaskan jika
di tahun ini dibangun sarana
prasarana UPT Pembibitan
Ternak Ruminansia Kecil,
maka di Tahun 2023, Diskanak
akan melakukan pengadaan
bibit domba atau kambing
unggul, selain itu kami juga
meminta bantuan di UPTD
BPPTD Domba Margawati
untuk dapat membantu Dis-

kanak memberi bantuan domba garut.
“Pada tahun 2025 Insha
Allah sudah mulai menyebarkan turunan dari ternak yang
dipelihara di UPT Perbibitan
Ruminansia kecil kepada kelompok ternak di kabupaten
bogor,” jelas Ramilah.
Alumni IPB University ini
melanjutkan, bahwa UPT Pembibitan Ternak Ruminansia
Kecil juga bakal jadi Agro Edu
Wisata dan tempat pelatihan
peternak domba atau kambing.
“Di lahan hijauan pakan
ternak kami juga akan tanami
pohon buah, di sana,para pelajar, mahasiswa, peternak,
PNS yang mau pensiun dan
wisatawan bisa belajar pembibitan domba dan kambing,
serta belajar menanam dan memanen pohon buah-buahan,”
lanjutnya. gio

Pemkot Bogor Siapkan
Dispora akan Mempercepat
Pembangunan GOM Megamendung PTM 100 Persen
MEGAMENDUNG (IM)Di Tahun 2023, Dinas Pemuda
dan Olahraga (Dispora) kembali
akan membangun gelanggang
olahraga masyarakat (GOM) di
Kecamatan Megamendung, dengan besar anggaran Rp12,3 miliar.
“Jika tahun lalu, Dispora
Kabupaten Bogor membangun
dua GOM di Gunung Putri
dan Cisarua serta membangun
Stadion Mini Tenjo, Tahun 2022
ini kami akan membangun lagi
GOM di Kecamatan Megamendung dengan besar anggaran Rp
12,3 miliar,” kata Kepala Dispora
Kabupaten Bogor, Asnan kepada
wartawan, Senin (4/4).
Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) ini menerangkan, pembangunan pagar,
pembangunan area parkir, taman dan sarana prasana lainnya
(tahap 2) akan dilanjutkan di
Tahun 2022 untuk pembanguan
GOM ini.
“Baik itu tahap 2 pembangunan GOM Gunung Putri,
Cisarua dan Megamendung, serta
kelanjutan pembangunan Stadion
Mini Tenjo yang mangkrak akan
dilanjutkan di tahun anggaran
2023 mendatang,” terangnya.
Asnan menuturkan agar pembangunan GOM Megamendung

tidak mangkrak seperti halnya
pembangunan Stadion Mini Tenjo,
jajaran Dispora akan melakukan
berbagai upaya.
“Kami akan melakukan berbagai upaya agar proyek pembangunan GOM Megamendung
selesai tepat waktu dan tepat
konstruksi, seperti melelangnya
lebih cepat, rutin melakukan
monitoring dan lain sebagainya,”
tutur Asnan.
Mengenai perintah Wakil Bupati
Bogor, Iwan Setiawan yang meminta
penyedia jasa atau kontraktor proyek
pembangunan Stadion Mini Tenjo
yaitu CV. Wira Karya untuk diblacklist atau masuk dalam daftar hitam,
Asnan mengaku sedang mempertimbangkannya.
“CV. Wira K ar ya mendapatkan dua proyek yaitu GOM
Cisarua dan Stadion Mini Tenjo, di
mana hanya GOM Cisarua yang
selesai pembangunannya setelah
diberikan waktu perpanjangan
masa kerja dan berikut sanksi
denda. Kami sedang mengkaji,
apakah bisa dimasukkan ke dalam
daftar hitam,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati
Bogor, Iwan Setiawan meminta
mangkrak atau meluncurnya sejumlah proyek pembangunan
insfrastruktur di Dispora dan dinas

lainnta pada tahun anggaran 2021
menjadi pembelajaran.
Mulai dari tahun ini dan selanjutnya, satuan kerja perangkat
daerah (SKPD) diminta kerja tim
dan menanggalkan ego sektoral
hingga dalam pelaksanaan proyek
pembangunan insfrastruktur,
tidak ada lagi kendala teknis
hingga mempengaruhi waktu dan
progres pekerjaan penyedia jasa.
“Evaluasi dari sejumlah proyek
pembangunan insfrastruktur yang
mangkrak atau meluncur, maka saya
meminta perencanaan pembangunan dilakukan secara terintegrasi
hingga tidak ada lagi masalah atau
kendala akses jalan atau mobilisasi
barang material bangunan seperti
Tahun 2021 lalu,” kata Iwan kepada
wartawan, Selasa, (18/1) lalu.
Politisi Partai Gerindra ini
juga menambahkan bahwa lahan
bakal proyek pembangunan insfrastruktur juga harus clear and
clean, sebelum proyek tersebut
di lelang di Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa.
“Lahan bakal proyek pembangunan insfrastruktur harus
clear and clean, SKPD terkait
harus memastikan hal itu. Saya
minta tanggalkan ego sektoral
dan bekerjalah sebagai super
tim,” tambahnya. gio

PENANGANAN SAMPAH DI JAWA BARAT
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Pekerja memilah sampah organik dan anorganik di Tempat Pengolahan
Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) Baraya Runtah, Telukjambe
Timur, Karawang, Jawa Barat, Senin (4/4). Pemerintah Provinsi Jawa
Barat terus berupaya mengatasi persoalan sampah di Jawa Barat antara
lain dengan pengembangan tujuh bank sampah induk, 98 bank sampah
unit, 28 TPS3R, dan kawasan tuntas sampah guna menjaga kelestarian
lingkungan serta mengurangi dampak emisi gas rumah kaca.

BOGOR (IM)- Pemerintah
Kota (Pemkot) Bogor berencana
menggelar Pembelajaran Tatap
Muka (PTM) dengan kapasitas
100 persen dalam dua opsi. PTM
100 persen akan dilakukan di
seluruh jenjang sekolah.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie
A Rachim, mengatakan ada dua
opsi yang disiapkan terkait dengan rencana penerapan PTM
100 persen di berbagai jenjang
sekolah di Kota Bogor. Dedie
menyebutkan, opsi pertama, PTM
100 persen yakni dilakukan pada
pertengahan Ramadhan. Sedangkan opsi kedua, disiapkan skema
PTM 100 persen dilakukan setelah
Hari Raya Idul Fitri.
“Kami sedang menyiapkan
rencana PTM 100 persen, sedang
dikaji apakah di pertengahan
puasa atau setelah lebaran, Insya
Allah kita akan bisa memasuki
era baru, PTM mungkin bisa 100
persen,” kata Dedie, Senin (4/4).

Namun demikian, rencana
tersebut masih dalam pembahasan yang tengah dilakukan
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota
Bogor. “Intinya, masih dalam
proses kajian,” ucapnya.
Sejak dua pekan lalu, tepatnya Senin (21/3), seluruh sekolah
se-Kota Bogor menjalani PTM
Terbatas dengan kapasitas maksimal 50 persen.
Kepala Disdik Kota Bogor,
Hanafi, mengatakan saat ini PTM
masih digelar terbatas dengan
kapasitas murid 50 persen per kelas dan sebagian siswa lain masih
belajar secara daring dari rumah.
Dia mengatakan, pemberlakuan PTM 50 persen merupakan
penyesuaian guru, murid, dan
sekolah sebelum memasuki PTM
secara menyeluruh 100 persen.
“Kita penyesuaian terlebih dahulu.
Nanti tahun ajaran baru, bilamana
memungkinkan diadakan 100
persen,” kata Hanafi. gio

TAK KUNJUNG DILANTIK

Yana Mulyana: Kita
tak Bisa Intervensi
BANDUNG (IM)- Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bandung,
Yana Mulyana mengaku belum
mengetahui perkembangan terbaru
terkait pengajuan menjadi definitif
di Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri). Namun ia menyebutkan apabila proses tersebut
berlarut-larut akan menimbulkan
masalah di lapangan. “Gak tahu
saya, belum. Belum ada informasi,” ujarnya di Pendopo Wali
Kota Bandung, Senin (4/4).
Ia menuturkan pihaknya sempat berupaya menanyakan proses
pengajuan tersebut ke Kemendagri
namun jawaban yang diterima yaitu
masih dalam proses.
Yana mengklaim proses di
Kemendagri yang berlangsung
relatif lama tidak terlalu berdampak terhadap kinerja dan
program yang dikerjakan.
Bahkan ia merasa tidak
mendapatkan kendala namun
untuk urusan rotasi mutasi dan
kebijakan harus mengajukan per-

mohonan kepada Kemendagri.
“Alhamdulillah gak ada hambatan, Insya Allah,” katanya.
Namun begitu, ia menyebut
apabila pengajuan menjadi definit
semakin lama maka akan menjadi masalah. Pihaknya sendiri
tidak dapat melakukan intervensi
terkait hal itu. “Masalah mah
pasti, pasti ada aja cuma kita gak
(bisa mengintervensi) karena
ini di kemendagri. Kita gak bisa
mengintervensi,” katanya.
Sebelumnya, Ketua DPRD
Kota Bandung, Tedy Rusmawan
mengaku masih belum mendapatkan informasi menyangkut surat
pengajuan Plt Wali Kota Bandung menjadi Wali Kota Bandung
definitif. Ia merasa proses tersebut
berjalan lamban.
Akibatnya, kerja-kerja pemerintahan Kota Bandung terkena
dampak. Selain itu banyak jabatan
kosong akibat Plt Wali Kota Bandung tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang strategis. pur

