
7RADAR bAnDungselasa 30 OKTOBeR 2018 / 21 saFaR 1440 h METROPOLIS

Ketua Persatuan Olahraga Biliar 
Seluruh Indonesia Jawa Barat

SOROTAN

dengan memperingati
Hari SoempaH pemuda 28 oktober 1928,

kita bertekad "ayo LebiH  baik" #2019piLiHpkS

KRD Cicalengka-Padalarang Dihentikan

TURUN : Para 
penumpang KA 
turun di Stasiun 
Karacondong. 
PT Kereta 
Api Indonesia 
(Persero) Daerah 
Operasi 2 
Bandung, akan 
menghentikan 
operasional 
KRD Patas 
Cicalengka–
Padalarang per 1 
November 2018.

NUR FIDHIAH SHABRINA/RADAR BANDUNG 
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"Saat polisi hendak mela-
kukan penangkapan, pelaku 
yakni Roheng berusaha me-
larikan diri sehingga petugas 
langsung memberikan tem-
bakan terarah dan terukur di 
bagian kaki kirinya," kata 
Irman di Jalan Jawa, Kota 
Bandung, Senin (29/10).

Ditempat sama, Kapolsek 
Bawet Kompol Hidayatullah 
menceritakan, kronologi ke-
jadian korban menggunakan 
sepeda motor bersama teman-
nya. Setiba di TKP korban 
dipepet dan ditodong meng-
gunakan pisau dan pelaku 
mengambil sepeda motor dan 
melarikan diri.

Sedangkan barang bukti yang 

diamankan kata dia, dianta-
ranya tiga unit sepeda motor, 
satu plat nomor, dua pakaian 
tersangka, dan satu buah pi-
sau.

Atas perbuatannya, kedua 
pelaku dikenakan ancaman 
Pasal 365 KUHP tentang pen-
curian dengan kekerasan. 
Ancaman hukuman menca-
pai 12 tahun penjara.(azs)

 Sambungan dari Hal 8

Tak Kapok, Residivis 
Dihadiahi Peluru "Ya sebenarnya, kita sudah 

melakukan koordinasi dengan 
pihak-pihak terkait, seperti 
tim kewilayahan dan PD Pa-
sar, tapi memang ini meru-
pakan masalah yang sulit 
untuk diatasi," papar Arief.

Menurut Arief, para peda-
gang terbiasa membuang 
sampah ke sungai. Kalaupun 
siang hari petugas PD Pasar 
melakukan pengawasan, 
para pedagang melakukannya 
di malam hari.

"Kegiatan pasar kan berlangs-
ung siang dan malam, jadi sulit 
untuk dikendalikan," tuturnya.

Arief sendiri tidak tahu ken-
dala pasti kenapa pedagang 
tidak membuang sampah 
pada tempatnya. Apakah 
memang tempatnya tidak 
memadai, atau ada hal lain.

"Tapi yang jelas, untuk sa-
luran di luar pasar, kami ke-
ruk sedimentasi nya. Meski-
pun akan selalu ada sedimen-
tasi dari sampah yang berasal 
dari dalam pasar," bebernya.

Dibandingkan dengan ma-

syarakat yang tinggal di ka-
wasan kumuh, Arief menilai 
mengatasi masalah sampah 
di dalam pasar lebih sulit.

Bahkan Arief mengaku sam-
pai sekarang belum ada so-
lusi konkret dari masalah ini. 
"Karena di dalam pasar ini 
ada kepentingan bisnis, dan 
sulit mengubah kebiasaan 
membuang sampah semba-
rangan," tambahnya. 

Sementara itu, Walikota 
Bandung Oded M.Danial 
meminta semua pihak untuk 
waspada. Memasuki musim 

hujan ini, sangat berpotensi 
terjadi bencana banjir.

"Saya sudah meminta dinas 
terkait untuk melakukan 
tindakan pencegahan ben-
cana banjir," terang Oded.

Yang paling penting, lanjut 
Oded, Kita semua harus berdoa 
agar hujan yang datang tidak 
mengakibatkan bencana.

"Hujan kan bukan urusan 
kita. Jadi kita harus bedia ke-
pada Allah, agar diberikan hujan 
yang membawa berkah, yaitu 
hujan yang tidak membawa 
bencana," pungkas Oded. (mur)
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Urus Banjir di Pasar Lebih Susah

Ia menyambut baik program-
program kerjasama yang dita-
warkan oleh Kedubes Inggris 
kepada Pemerintah Provinsi  
(Pemprov) Jabar. “Saya meny-
ambut baik pertemuan ini 
terkait dalam upaya mencip-
takan kerjasama di sektor eko-
nomi khususnya, kemudian 
pembangunan infrastruktur, 
transportasi yang saat ini sedang 
dikaji secara mendalam oleh 
Kedutaan Inggris. Kami ber-
harap dari regulasi, pengawa-
san dapat dilakukan secara 
intens oleh DPRD," kata Ineu. 

Menanggapi tawaran kerja-
sama oleh pihak Kedubes Ing-
gris Ineu menyebut pihaknya 

akan melakukan pengkolabo-
rasian antara program-program 
yang telah berjalan di Pro-
vinsi Jawa Barat dengan program 
yang ditawarkan oleh pihak 
Kedubes Inggris. 

“Kerjasama-kerjasama yang 
ditawarkan akan coba kita ko-
laborasikan dengan program-
program yang sudah ada di 
Provinsi Jawa Barat. Saya ber-
harap kerjasama yang akan 
dijalin ini akan terus berjalan, 
sehingga kedepan akan ter-
cipta sebuah MoU atau kerja-
sama pemerintah yang akan 
melibatkan seluruh mitra 
kerja kita untuk kesejahteraan 
masyarakat Jabar," jelas Ineu.               

Sementara itu, Deputy Head 
Economics and Prosperity Team 

Kedutaan Besar Inggris, Sam-
uel Hayes mengatakan, program 
kerjasama yang telah berlangs-
ung sejak tahun 2014 tersebut 
telah dilakukan dengan bebe-
rapa kota di Indonesia. Pada 
tahun pertamanya kerjasama 
dilakukan dengan Kota Sura-
baya, kemudian pada tahun 
2016 kerjasama dilakukan 
dengan Kota Bandung, kemu-
dian tahun ini direncanakan 
kerjasama akan dilakukan 
dengan Pemprov Jabar. 

Adapun beberapa tawaran 
kerjasama yang dimaksud 
meliputi sektor ekonomi, 
pembangunan infrastruktur, 
Sumber Daya Energi dan Mi-
neral, Trasportasi, dan Pen-
didikan. (man/mun)
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Dewan Bahas Potensi 
Kerjasama Lintas Sektor

Band yang digawangi Kaka 
(Vokal), Bimbim (Drum), 
Ridho (Gitar), Ivanka (Bass), 
dan Abdee (Gitar) ini benar-
benar ditunggu kehadirannya, 
mereka hadir pukul 22.00.  Slank 
tampil dalam gelaran 'Mag-
numotion Mantap Melangkah 
Bersama Slank', ini merupakan 
tour kota yang ke-9 dan sam-
butan Slankers selalu riuh. 

Slank membuka penampilan-
nya dengan Mars Slank, song 
list wajib sebelum benar-benar 
pertunjukan dimulai. Dengan 
serempak Slankers menya-
nyikan mars tersebut yang 

dilanjut dengan lagu Garuda 
Pancasila. Kaka Slank mem-
bawakan single Kirim Aku 
Bunga, sebagai lagu pertama 
rangkaian tour ke-9 kota. "Da-
mang Bandung? Apa kabar 
Bandung? Selamat Hari Sum-
pah Pemuda buat saudara-
saudara ku di Priangan ini," 
sapa Kaka yang langsung dis-
ambut riuh penonton. 

"Jangan pernah lelah untuk 
menyebarkan virus perda-
maian, semoga SFC (Slankers 
Fans Club) Bandung bisa 
menyebarkan virus positif 
sampai 20 tahun kedepan," 
kata Kaka dilanjutkan dengan 
single Virus. Sepanjang kon-

ser berlangsung, Slankers 
nyanyi bersama. Beberapa 
terlihat antusias melihat ido-
lanya yang tahun ini mema-
suki angka 35 tahun berkarier, 
bernyanyi. 

Single Balikin dinyanyikan 
yang kemudian dilanjut 
dengan single Balikin, Ng-
erock, dan Ketinggalan Zaman. 
Bimbim, yang biasa menabuh 
drum menunjukkan kebole-
hannya bernyanyi. Ia meny-
umbangkan suaranya dengan 
lagu Bidadari Penyelamat, 
tanpa iringan drum lagu te-
rasa khidmat dan indah. Se-
telah itu, Slank memainkan 
instrumental dengan lagu 

Indonesia Pusaka, yang di-
lanjut dengan penampilan 
Kaka yang bernyanyi sem-
bari memainkan harmonika 
dengan single Terlalu Manis. 

Suasana malam itu begitu 
syahdu dengan suara kaka 
yang melengking indah mem-
bawakan tiga lagu terakhir, 
yakni Ku Tak Bisa, Orkes Sakit 
Hati, dan Kamu Harus Pulang. 
Slank mengapresiasi suasana 
konser yang tertib dan men-
janjikan untuk kembali ke 
Bandung menghibur mereka, 
"Kalau nonton konser aman 
dan nyaman, Slank konser 
ke Bandung mah aman lah," 
ujarnya. (fid)
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Slank: Selamat Hari Sumpah 
Pemuda Priangan!

Selama ini, lanjutnya, ada 
tiga perjalanan KRD Patas 
untuk Senin-Jumat serta tiga 
perjalanan di Sabtu-Minggu 
dengan jam keberangkatan 

yang berbeda. Keberangkatan 
awal kereta ini dari Stasiun 
Kiaracondong pada pukul 
04.40 dini hari menuju Cica-
lengka untuk kemudian be-
rangkat lagi dari Cicalengka 
pukul 06.00 WIB.

Di luar hari Sabtu dan Minggu, 
perjalanan KRD Patas hanya 
sampai pukul 09.52 WIB dengan 
tujuan akhir Stasiun Kiaracon-
dong. Sementara pada hari 
Sabtu dan Minggu perjalanan 
diubah sampai dengan  pukul 

14:32 dan tetap berakhir di Sta-
siun Kiaracondong. 

Atas dihentikannya pengo-
perasian KRD Patas ini, Joni 
atas nama Daop 2 meminta 
maaf dan mengimbau ke-
pada masyarakat yang ter-

biasa menggunakan KRD 
Patas agar beralih ke KRD 
Bandung Raya yang jadwal 
perjalanannya lebih banyak 
mulai dari pukul 04.45 WIB 
dari Stasiun Cicalengka.

Untuk memudahkan peme-

sanan tiket KRD Bandung Raya, 
Joni menyampaikan bahwa 
sekarang pemesanannya sudah 
bisa dilakukan melalui apli-
kasi KAI Access yang bisa di-
unduh di playstore atau app-
store. Pada aplikasi ini terdapat 

menu Local Train khusus 
untuk KA Lokal Bandung Raya. 

"Setelah melakukan peme-
sanan, calon penumpang bisa 
langsung melakukan pem-
bayaran menggunakan saldo 
T-Cash," pungkasnya.(nda)
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KRD Cicalengka-Padalarang Dihentikan

BANDUNG - Walikota 
Bandung Oded M.Danial, me-
minta Dewan Kerajinan Na-
sional Daerah (Dekranasda) 
Kota Bandung, evaluasi kebe-
radaan Litle Bandung.

"Kita kan sudah membuka 
Litle Bandung di luar kota 
dan di luar negeri. Kita harus 
evaluasi bagaimana kebera-
daan mereka sekarang," ujar 
Oded kepada wartawan Senin 
(29/10).

Oded mengatakan, evaluasi 
ini dilakukan untuk mengeta-
hui bagaimana perkembangan 
litle bandung, apakah memang 
mengalami kemajuan, men-
galami stagnasi, atau bahkan 
tutup. "Jangan sampai program 
yang sudah dibuat, lalu tidak 
dirawat, dibiarkan begitu saja," 
tambahnya. 

Selain itu, Dekranasda juga 
harus mampu memberikan 
pengayoman kepada peng-

rajin. Agar pengrajin bisa 
berkembang.  "Kita berharap 
Dekranasda bisa memberikan 
pengayoman kepada para 
pengrajin," tambahnya. 

Oded menambahkan, intern 
Dekranasda harus solid, Agar 
bisa bekerjasama dengan 
pihak luar. "Bagaimana bisa 
mengembangkan pengrajin 
dan bekerjasama dengan 
pihak luar kalau di dalamnya 
saja tidak solid," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas 
Perdagangan dan Industri 
(Kadisdagin) Kota Bandung 
Erik M. Attaurik mengatakan, 
pihaknya selalu melakukan 
evaluasi terhadap litle Bandung.

"Terutama untuk litle 
Bandung katalog, kita lakukan 
evaluasi dan kurasi, mana 
yang masih layak dipajang 
dan mana yang bisa dicopot 
karena tidak berkembang," 
papar Erik.

Litle Bandung sendiri su-
dah merambah ke luar ne-
geri, diantaranya Malaysia, 
Korea, Jepang, Australia dan 
Barcelona.

Kehadiran litle Bandung di 
luar negeri ada dalam bentuk 
store, toko dan mobile. Se-
muanya memberikan kon-
tribusi masing-masing ke-
pada pengrajin di Kota 
Bandung. "Bahkan pernah 
ada pengusaha yang tidak 

mendapatkan orderan se-
lama beberapa bulan. Men-
dadak kedatangan pembeli 
dari Malaysia yang tahu dari 
wall litle Bandung," paparnya.

Namun, untuk sementara 
store litle Bandung di Petaling 
Jaya, tutup, karena habis 
masa kerjasama. "Untuk se-
mentara store vakum dulu, 
dan kami akan melakukan 
penjajakan di bidang e-co-
mers," pungkasnya. (mur)

Oded: Evaluasi Litle Bandung!

Oded M.Danial

Dewan Kritisi 
Raperda Kesehatan   

CIREBON- Salah satu upaya pembahasan 
Raperda Kawasan Tanpa Rokok dan Penyelen-
ggaraan Pengamanan Zat Adiktif berupa 
Produk Tembakau bagi Kesehatan, Badan 
Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) 
DPRD Provinsi Jawa Barat gelar Hearing 
Dialog bersama para praktisi kesehatan. 

Hadir dalam kesempatan tersebut Dinas 
Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota Cirebon, BKPP 
Wilayah I Cirebon, Rumah Sakit Paru Cirebon, 
dan para praktisi kesehatan. 

Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekreta-
riat DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar), Yedi 
Sunardi menjelaskan, Hearing Dialog 
dilaksanakan dalam rangka untuk menjaring 
informasi dan masukan dari para praktisi 
kesehatan dan pihak-pihak terkait penyusu-
nan Raperda Kawasan Tanpa Rokok dan 
Penyelenggaraan Pengamanan Zat Adiktif 
berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. 

"Sehingga BP Perda akan dapat masukan 
ataupun data langsung dari masyarakat yang 
berkepentingan dengan Raperda ini, dan akan 
menjadi salah satu bahan pertimbangan kebijakan 
yang akan diambil dalam pembahasan raperda 
lebih lanjut," kata Yedi disela Hearing Dialog yang 
dilaksanakan di Cirebon 26-27 Oktober lalu.      

Sementara Kepala BP Perda DPRD Provinsi 
Jabar,  Habib Syarief Muhammad mengung-
kapkan, tingkat kesehatan masyarakat Jabar 
saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan 
dan semakin kompleks. 

"Semakin banyak pula masyarakat yang sakit. 
Sehingga amanat Undang-Undang kesehatan 
yang telah mengatur anggaran bidang keseha-
tan sebesar 10 persen baik dari APBN maupun 
APBD," ujar Habib. (man/mun)

IST

DIALOG: BP Perda DPRD Provinsi Jabar menggelar 
Hearing Dialog bersama para praktisi kesehatan 
di Cirebon, 26 hingga 27 Oktober.

BANDUNG - Kematian ibu-
ibu kerena melahirkan di 
Jawa Barat masih tergolong 
tinggi. Begitu pula dengan 
wanita hamil yang mende-
rita  anemia, tidaklah sedi-
kit. Terkait dengan hal itu, 
Pita Putih Indonesia (PPI) 
terus berjuang dengan 
mengajak para pemangku 
kepetingan untuk bekerja 

sama memberikan pendi-
dikan ke masyarakat pen-
tingnya hidup sehat sedini 
mungkin dan dimulai dari 
lingkungan keluarga.

Hal tersebut dikemukan 
Ketua Pita Putih Indonesia 
(PPI), DR.Giwo Rubianto 
Wiyogo, Mpd disela-sela 
pelaksanaan orientasi fasili-
tator dalam menggerakkan 

masyarakat dan kelompok 
binaan di Hotel Amaroosa, 
Bandung, Senin (29/10).

Menurut Giwo, permasala-
han kesehatan ibu dan anak 
harus menjadi skala prioritas 
utama. Untuk itu, semua pi-
hak harus bekerjasama, bukan 
hanya Kementerian Keseha-
tan tetapi semua pemerintah 
daerah harus turun tangan 

sampai ke tingkat desa.
Terkait dengan hal itu, PPI 

memberikan perhatian khu-
sus untuk Kabupaten Bandung 
Barat dan Kab Garut, karena 
kedua daerah ini termasuk 
paling  rentan di Jawa Barat.

Ditempat yang sama, Koor-
dinantor Pelaksana PPI Wi-
layah Sumatera Barat dan 
Jawa Barat, Endang Sri 

Widyaningsih,SKM.M.Kes 
mengungkapkan,melalui 
kegiatan ini orientasi dan 
diskuisi ini, diharapkan para 
fasilitator dapat saling men-
guatkan dan meningkatkan 
kinerja di lapangan,khususnya 
di Kab Bandung Barat dan 
Kab Garut melalui teknik 
Komunikasi Informasi dan 
Edukasi(KIE). (sol)

PPI Perkuat Fasilitator Kesehatan

SOLIHIN SAMAD/RADAR BANDUNG

USAI ACARA : Ketua Pita Putih Indonesia (PPI), DR.Giwo Rubianto Wiyogo Mpd (mengangkat jempol,tengah), foto bersama pengurus PPI disela-sela pelaksanaan orientasi 
fasilitator di Hotel Amaroosa, Bandung, Senin (29/10).


