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masyarakat dan emak-emak,” kata Sri usai 
pendaftaran ke KPU.
 Takdir telah membawa Sri Juniarsih 
bersama Gamalis berhasil mendapat mandat 
rakyat. Kini setelah dilantik, Sri Juniarsih 
langsung tancap gas melanjutkan proses 
pembangunan di Berau. 
 Kepada redaksi Kabar Indonesia, Sri 
menyebut fokus utamanya saat ini adalah 
menurunkan angka Covid-19 di wilayahnya. Ia 
d a l a m  1 0 0  h a r i  a k a n  m e m a s t i k a n 
terbentuknya Satgas Covid-19 di 100 kampung 
dan 10 kelurahan melalui camat. 
 "Saat ini di kepemimpinan saya 
pertama kali kita berhadapan sengan situasi 
yang sangat sulit dalam masa pandemi, maka 
t u g a s  s a y a  s e b a g a i  k e p a l a  d a e r a h 
memberikan solusi," papar Sri belum lama ini.
 Selain menurunkan angka Covid-19, 
tugas prioritas Sri adalah kebangkitan 
ekonomi Berau melalui UMKM. Ia sudah 
berpengalaman sebagai Ketua Dewan 
Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) yang 
banyak berhubungan langsung dengan 
UMKM. 
 "Saya memil ik i  hubungan baik 
dengan pelaku UMKM sehingga menjadi 
prioritas tetap membina hubungan dan 
mengangkat mereka akibat ekonomi 
terpuruk," katanya.
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Sri Juniarsih

ri Juniarsih mendapatkan amanah Ssekaligus legitimasi dari rakyat Berau, 
Kalimantan Timur. Sri Juniarsih men-

jadi bupati perempuan pertama di Berau. 
 Menjadi sosok perempuan nomor satu 
di Kabupaten Berau diakui Sri Juniarsih 
bukanlah kehendak pribadinya. Takdir yang 
berpadu dengan kehendak rakyat adalah 
kombinasinya. 
 Jelang kontestasi  Pilkada 2020, 
suaminya Muharram yang meletakkan dasar 
pembangunan Berau dipanggil oleh Allah 
SWT. Dalam suasana berkabung dan berduka, 
desakan rakyat begitu kuat. Agar Sri Juniarsih 
melanjutkan pembangunan yang telah 
dilaksanakan almarhum suaminya.
 Meski mendapat dukungan kuat dari 
rakyat, Sri Juniarsih tidak bisa memutuskan 
sendiri. Terekam, ia meminta restu kepada 
orang tua dan anak-anak untuk melanjutkan 
pembangunan di Berau.
 "Kami telah selesai mendaftar ke KPU. 
Saat ini kondisi saya masih berkabung atas 
meninggalnya suami  saya .  Tapi  atas 
dukungan dari partai pengusung, relawan, 
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Kabupaten Berau dan mendorong ekonomi 
masyarakat Kabupaten Berau dalam bentuk 
badan usaha, dan menjadikan Pembangunan 
di Kabupaten Berau menjadi lebih maju dan 
merata. Ini dibuktikan dengan meningkatkan 
Angka Indeks Desa Membangun. Sehingga 
mendapat penghargaan dari berbagai Pihak, 
Provinsi Kaltim & Kementerian Desa, Daerah 
tertinggal & Transmigrasi.
 Belajar dari pengalaman yang ia 
dapat, Sri pun berpesan kepada perempuan 
Indonesia agar terus berkarya meski situasi 
dan kondisi sulit dan berat. 
 Ia merasakan pada situasi sulit, justru 
muncuk keinginan kuat untuk bangkit. Ia 
berpesan agar perempuan Indonesia bisa 
terus belajar dimanapun dan kapanpun. Ia 
mengakui, sebagai aktivis sudah terbiasa 
dengan berbagai macam organisasi. 
 Pendidikan di organisasi secara tidak 
langsung menjadi ajang kaderisasi Sri 
Juniarsih untuk siap menerima amanah 
memimpin warga Berau.
 "Awalnya kami bukan siapa-siapa. Tapi 
di PKS kami belajar aktif organisasi dan 
menyerap pengetahuan. Tanpa disangka 
ternyata pengalaman ini menguatkan 
perjalanan kami hingga pada Pilkada 
kemarin. Cobaannya tidak ringan, ada money 
politic ,  ada black campaign. Ternyata 
kepayahan yang kami alami menjadikan kami 
kuat," tutur Sri. 
 Ia mengungkapkan, manusia pasti 
memiliki kekurangan dan pernah mengalami 
pada fase terlemah. Ia menyebut, dengan 
memohon pertolongan kepada Allah SWT, ia 
mengaku memiliki kekuatan tersendiri.
 "Kita ini ada Allah SWT, ketika detik-
detik merasa sendiri kita justru hadirkan doa 
yang sangat kuat dan Allah SWT menurunkan 
keajaiban. Jadi dalam kondisi terjepit pun kita 
yakin punya potensi untuk bangkit," terang 
Sri.  

Memajukan Berau dari Kampung
Sri Juniarsih yakin kemajuan Berau bisa 
dimulai dari penataan kampung. Maka ia 
melanjutkan program penataan kampung 
yang dimulai Bupati Muharam. Namanya Aksi 
Inspiratif Warga Untuk Perubahan (Sigap). Ia 
merekrut anak-anak muda pilihan dari Berau 
untuk terjun dan tinggal langsung di 
kampung-kampung dan membantu segala 
persoalan masyarakat. 
 Anak-anak muda berusia 25 tahun ke 
atas ini disebut Pejuang Sigap Sejahtera (PSS). 
Tugasnya tinggal dan berbaur di  100 
kampung di Berau dan memiliki kompetensi 
untuk menjadi inisiator pembangunan di 
kampung.
 "Anak muda yang punya potensi kita 
kumpulkan sebagai Pejuang Sigap Sejahtera. 
Tugasnya membantu kepala kampung dan 
jajarannya dalam inovasi dan pembangunan 
di kampung. Termasuk juga membantu 
organisasi kewanitaan seperti PKK dan Pokja 
Sehat," ungkap Sri.
 Pada peluncuran Pejuang Sigap 
S e j a h t e r a  2 0 2 1 ,  P e m e r i n t a h  B e r a u 
memberikan bekal pendampingan Tata 
Kelola Pemerintahan Kampung, Tata Kelola 
Sumberdaya Alam dan Pengembangan 
Ekonomi Kampung. Pendampingan ini 
melibatkan 99 fasilitator kampung dan 12 
koordinator kecamatan dengan durasi 
program 10 bulan. Program ini diinisiasi oleh 
Pemerintah Kabupaten Berau, YKAN, YDBBC 
dan Fakultas Pertanian UGM
 Hingga saat ini ,  Pejuang SIGAP 
Sejahtera yang sudah berjalan selama tiga 
t a h u n  te ra k h i r  ( 20 1 7  –  20 20 ) ,  s u d a h 
menghasilkan kampung-kampung yang 
mandiri, maju dan berkembang, sehingga 
hanya tinggal menyisakan 1 kampung yang 
tertinggal. 
 Selain itu berhasil mendorong laju 
peningkatan kesejahteraan masyarakat 
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Wakil ketua OSIS SMA Muhammadiyah  Anggota ikatan remaja |
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Kabupaten Berau periode 2010-2015 Ketua TP PKK Kabupaten Berau periode | 
2016-2020 Ketua Dekranasda Kabupaten Berau 2016-2020 Pembina bunda | | 
PAUD periode 2016-2020 Wakil ketua pokjana Posyandu periode 2016-2020 | | 
Dewan pembina gabungan organisasi wanita Pembina BKPRMI Kabupaten | 
Berau  Ketua forum Berau sehat Kabupaten Berau 2017-2020| 

Tempat Tanggal Lahir 
Pendidikan terakhir: 

Nama Suami 
Anak

: Tanjung Redeb, 25 Juni 1976
: Pascasarjana Universitas  Muhammadiyah 
  Malang (Lulus Tahun 2018)
: H Muharram (alm)
 : 5

Hj SRI JUNIARSIH 
MAS, M.Pd

PROFIL

KARIER POLITIK:
Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga 

(BPKK) DPD PKS Berau 
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dalam survei ini merupakan cerminan dari 
masyarakat bahwa Indonesia tidak pernah 
ke ku ra n g a n  s to k  p e m i m p i n .  H a l  i n i 
merupakan hal yang positif untuk masyarakat 
karena semakin banyak pil ihan maka 
semakin banyak gagasan dan ide positif yang 
ditawarkan kepada masyarakat,” kata dia.
 S u r v e i  C a l o n  P e m i m p i n  2 0 2 4 
diselenggarakan pada tanggal 29 Maret-4 
April 2021 dengan menggunakan telepon 
(telesurvei) kepada 1260 responden yang 

Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto 
Adi Wibowo, Ph.D. mengatakan, Indonesia 
memiliki banyak tokoh potensial yang dapat 
menjadi pemimpin negeri ini pada Pemilu 
2024 mendatang. 
 Hasil survei tersebut menyebutkan 
setidaknya lebih dari  50 nama calon 
pemimpin yang layak meneruskan tongkat 
estafet Kepresidenan Indonesia setelah era 
Presiden Joko Widodo berakhir di 2024 nanti.
 “Banyaknya nama yang muncul di 

POLITIK DAERAH

STOK PEMIMPIN 
DAERAH 
UNTUK 

Lembaga Survei KedaiKopi meluncurkan hasil Survei 
Calon Pemimpin 2024 yang diselenggarakan pada 

tanggal 29 Maret-4 April 2021.

2  24
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menyebut adanya optimisme baru dengan 
munculnya nama-nama kepala daerah untuk 
calon presiden 2024.
 Bagi Hendri, rakyat Indonesia harus 
diberikan banyak pilihan. Jangan sampai, 
papar dia, rakyat hanya diberikan nama-nama 
yang hanya kerap muncul.
 Ia mengibaratkan, rakyat jangan 
diajak masuk ke restoran fast food yang 
pilihan menunya terbatas. Rakyat harus diajak 
kembali ke dasarnya yakni ke warteg yang 
pilihan menunya banyak. "Indonesia tidak 
kekurangan pemimpin dan sangat variatif," 
sebut dia.
 Khusus kepala daerah, ia menyebut 
selama ini nama-nama yang keluar adalah 
lembaga yang di wilayah Barat terutama di 
Pulau Jawa. Nama-nama yang sering muncul 
adalah Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ganjar 
Pranowo dan Khofifah. 
 alahan (sampling error) 2.50 persen, 
dengan tingkat akurasi data 97 persen. 
Pengambilan sample menggunakan teknik 
multistage random sampling (MRS), atau 
pengambilan sample bertingkat. Survei 
diadakan selama 10 hingga 22 Maret 2021. 
Survei ini mengambil representasi sample 
sejumlah 1200 responden yang tersebar 
proporsional secara nasional.

berada di 34 provinsi. Responden survei 
berasal dari panel survei Lembaga Survei 
KedaiKOPI dari Maret 2018-Maret 2021 yang 
berjumlah 8538 orang. Dengan demikian, 
tingkat respons (response rate) telesurvei 
adalah sebesar 14,76 %.
 Founder KedaiKopi Hendri Satrio 
menyebut survei yang dilakukan April 2021 
adalah tindaklanjut dari survei 500 nama 
calon potensial yang digelar Oktober lalu.
 Kemudian, papar dia, KedaiKopi 
melakukan FGD dan survei ulang telesurvei 
untuk memilih calon pemimpin 2024 
berdasarkan kategori. 
 Dalam akun twitternya @satriohendri, 
Hendri lantas membagikan 11 nama kepala 
daerah yang potensial sebagai pemimpin 
2024 berdasarkan hasil FGD pada Januari 
2021. 
 11 nama kepala daerah yang muncul 
sebagai calon presiden 2024 adalah Anies 
Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan kamil, 
Zulkieflimansyah, Mahyeldi Ansharullah, I 
Wayan Koster, Edy Rahmayadi, Emil Dardak, 
Iti Octavia, Sigit Purnomo S dan Airin Rachmi 
Diany.
 KedaiKopi belum merilis angka survei 
untuk 11 nama kepala daerah sebagai calon 
presiden 2024. Namun, bagi Hendri Satrio 

KUNTO ADI 
WIBOWO, Ph.D
Direktur Lembaga Survei 
KedaiKOPI

“Banyaknya nama yang 
muncul di dalam survei ini 
merupakan cerminan dari 

masyarakat bahwa 
Indonesia tidak pernah 

kekurangan stok pemimpin. 

HENDRI 
SATRIO
Founder KedaiKopi

“Rakyat Indonesia harus 
diberikan banyak pilihan. 
Jangan sampai, papar dia, 

rakyat hanya diberikan 
nama-nama yang hanya 

kerap muncul.”
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industri. Meski sedang suasana pandemi, 
investasi di Kota Cilegon terus hadir. Terbaru 
ada investasi pabrik kimia dan investasi di 
bidang tenaga listrik.
 "Kita perkirakan investasi ini menyerap 
3.000 tenaga kerja dan kita berharap 
setengahnya diisi warga Cilegon," papar 
Sanuji.
 Sanuji mengakui dibutuhkan political 
will dari pemerintah Kot Cilegon dengan 
investor agar memprioritaskan warga Cilegon 
sebagai calon tenaga kerja. 
 Selain itu, Sanuji mengakui memang 
masih ada gap antara kebutuhan industri 
dengan SDM yang ada di Kota Cilegon. Ia 
menyebut rata-rata sekolah di Kota Cilegon 
baru 9,7 tahun. Artinya masih setingkat SMA. 
Sebab itu, guna mengurangi gap antara 
kebutuhan industr dan SDM, pihaknya 
menggenjot pelatihan di BLK se-Banten dan 
kerjasama dengan universitas untuk program 
beasiswa full sarjana. 
 " K i t a  p e r c e p a t  p e l a t i h a n  d a n 
p e n d i d i k a n  w a r g a  C i l e g o n  d e n g a n 
bekerjasama dengan BLK se-Banten agar 
bisa link and match dengan industri," papar 
dia.

uet kepemimpinan Walikota Helldy DAgustian dan Wakil Walikota Sanuji 
Pentamarta mulai mewujudkan 

janj i - janj i  kampanye sebagai  bentuk 
pertanggungjawaban kepada publik. 
 Wa ki l  Wa l i ko t a  C i l e g o n  S a n u j i 
P e n t a m a r t a  p a d a  t a h u n  2 0 2 0  a k a n 
direalisasikan enam dari 10 janji kampanye. 
Realisasi pada tahun 2021 masih terbatas, 
sebab anggaran untuk pemerintahan sudah 
diputuskan oleh pemerintahan sebelumnya 
pada 2020.
 Meski begitu Sanuji bersama Walikota 
Helldy melakukan sinkronisasi terhadap 
program yang sudah diketok agar bisa 
menampung ruh dan semangat realisasi janji 
kampanye. Catatan besarnya tidak boleh 
melanggar prinsip anggaran.
 Menurut Sanuji, salah satu yang 
menjadi  prioritas adalah penyediaan 
lapangan pekerjaan. Pasangan Helldy-Sanuji 
m e n j a n j i ka n  a ka n  m e m b u ka  2 5 .0 0 0 
l a p a n g a n  k e r j a  s e l a m a  l i m a  t a h u n 
memimpin. Artinya, akan ada 5.000 lapangan 
kerja dibuka setiap tahun.
 Target ini, papar Sanuji, akan bisa 
direalisasikan mengingat Cilegon adalah kota 

EKONOMI

KOTA CILEGON
MULAI WUJUDKAN 

LAPANGAN 25 RIBU 
PEKERJAAN
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p e m b a n g u  Wa l i k o t a  H e l l d y  d a l a m 
membangun kota Cilegon. Ia menegaskan, 
pemimpin di daerah hanya satu yakni 
walikota. Wakil Walikota bertugas untuk 
membantu, menemani dan menyiapkan diri 
jika diberikan tugas oleh Walikota. 
 "Kita siap mendukung kesuksesan Pak 
Walikota disamping dalam aturan Wakil 
Walikota memiliki tugas sebagai koordinator 
pengawasan. Jadi mencegah penyelewengan 
dan penyimpangan anggaran. Diluar itu kita 
menjadi pendamping dan pembantu tugas 
Pak Walikota," kata dia.
 Sanuji menyebut, Pemerintah Kota 
C i legon akan m el ibatkan pakar  dan 
akademisi dalam perumusan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) yang harus disahkan enam bulan 
setelah pelantikan. 
 "Kita buat tim asistensi pemerintah 
yang juga terdiri dari para pakar agar ruh janji 
kampanye kita bisa teraplikasikan dalam 
RPJMD bagi Cilegon Baru, modern dan 
bermartabat," tutur dia.
 

 "Kita juga kerjasama dengan Untirta, 
selain program beasiswa full sarjana juga 
membuka short course agar bisa diterima 
industri," tambah Sanuji.
 Selain aktivasi BLK dan kerjasama 
d e n g a n  k a m p u s ,  S a n u j i  j u g a 
mengungkapkan program Kartu Cilegon 
Sejahtera (KCS)  yang di janj ikan saat 
kampanye akan diluncurkan.
 “Jadi kita menghadirkan lapangan 
pekerjaan yang sebanyak-banyaknya untuk 
masyarakat, salah satunya kerja sama dengan 
industri, UMKM, padat karya, semua potensi 
pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita wujudkan 
kita akan ambil peluang itu,” ucapnya.
 Tidak hanya lapangan kerja di dalam 
negeri, ujar Sanuji, KCS juga membuka 
peluang warga Cilegon untuk bekerja di luar 
negeri.
 “Ya keluar negeri juga akan kita ambil, 
misalnya pemuda-pemuda kita mau ke luar 
negeri kita ambil, misalnya pelayaran,” 
ucapnya.
 “KCS bagian dari janji kampanye, insya 
Allah akan direalisasikan. Semuanya bentuk 
program, pendekatannya program untuk 
kesejahteraan,” sambungnya.

Cilegon Baru, Modern dan Bermartabat
Sanuji mengatakan, pihaknya langsung 
menghadirkan janji-janji kampanye demi 
merealisasikan tujuan Cilegon Baru, Modern 
dan Bermartabat.
 Guna mencapai tujuan ini, pemerintah 
harus menjadi motor penggerak untuk 
peningkatan kualitas nasib warga Kota 
Cilegon. Keberhasi lan menjadi motor 
penggerak akan berhasil jika didapatkan 
kepercayaan dari masyarakat. "Jadi kita 
d i p i m p i n  P a k  W a l i k o t a  b e r u p a y a 
menghadirkan trust, dan kita sangat serius 
mewujudkan janji kampanye," tutur Sanuji.
 Sanuji sendiri memosisikan sebagai 

SANUJI 
PENTAMARTA
Wakil Walikota Cilegon

“Salah satu yang menjadi 
prioritas adalah penyediaan 
lapangan pekerjaan. Target 
ini, akan bisa direalisasikan 
mengingat Cilegon adalah 
kota industri. Meski sedang 
suasana pandemi, investasi 
di Kota Cilegon terus hadir. 
Terbaru ada investasi pabrik 

kimia dan investasi di bidang 
tenaga listrik”
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Gunung Papandayan
Destinasi favorit para pendaki pemula. 
Medannya tidak terlalu terjal. Cukup landai. 
Selain itu banyak terdapat titik-titik mata air 
bagi pendaki. 
 Tingginya 2.600 m dari permukaan 
laut. Wisata Gunung Papandayan sangat 
cocok bagi keluarga. Bahkan anak-anak juga 
bisa ikut mendaki jalurnya. Lokasinya hanya 
satu jam perjalanan dari pusat Kabupaten 
Garut.
 Di Gunung Papandayan juga bisa 
dinikmati wisata kawah papandayan. Kawah 
yang terbentuk dari aktivitas vulkanik ini 
menyajikan pemandangan alam yang eksotis. 
 Pada wisata ini juga terdapat sebuah 
danau yang memungkinkan Anda untuk 
berenang. Bahkan aktivitas lain juga bisa 
Anda lakukan di destinasi ini, seperti hiking, 
berkemah hingga mengendarai motor trail. 
Namun, karena keadaan jalannya yang masih 
rusak dan akses yang susah, wisata satu ini 
masih kalah pamor dibandingkan dengan 
wisata lainnya.

enikmati jalur Selatan Jawa Mjangan lupa mampir sejenak di 
Kabupaten Garut .  Letaknya 

sebagai peyangga Bandung Raya, membuat 
Garut sebagai destinasi tempat berhenti 
sejenak dari aktivitas yang sangat pas.
 Kondisi alam dan geografis Garut bisa 
dikatakan lengkap. Wahana alam dari 
pegunungan hingga pantai  tersaj i  di 
Kabupaten Garut. Secara umum, iklim di 
Garut  juga re lat i f  se juk .  Melengkapi 
pesonanya, sumber pemandian air panas 
juga tersedia di kabupaten yang terkenal 
dengan industri kulitnya ini. 
 Dekat dengan Bandung dan Jakarta, 
membuat Garut bisa jadi salah satu destinasi 
pilihan. Pilihan perjalanan bisa menyesuaikan 
destinasi yang dituju. Mau wisata gunung 
dengan segala peralatan mendakinya. 
Keliling telaga dan kolam air panas dengan 
beberapa pilihan. Atau khusus wisata pantai 
di Selatan yang memiliki daya tarik sendiri. 
Jika ingin mencoba sensasi paket lengkapnya, 
mungkin memang perlu diagendakan 
tinggal sejenak di Garut beberapa hari. 
Rendezvous di Garut.
 Setelah sempat ditutup karena 
pandemi, beberapa lokasi wisata di Garut 
sudah dibuka kembal i .  Hanya kolam 
pemandian yang belum diizinkan beroperasi. 
Buat referensi destinasi pilihan di Garut, 
berikut redaksi ketengahkan beberapa 
diantaranya

PESONA ALAM

Rendezvous 
di Garut
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Rancabuaya mungkin pilihan yang tepat.
 Salah satu pantai di Garut dengan 
pemandangan yang cukup indah dan unik. 
Pantai ranca buaya berdekatan dengan 
puncak guha, sehingga bisa anda jadikan satu 
paket sekaligus. Anda bisa menginap di 
Rancabuaya untuk menikmati sunset/sunrise 
di puncak guha.
 Pantai-pantai di Garut bisa diakses 
melalui jalan garut, ataupun melalui jalan 
jalur selatan misalnya via Bandung-ciwidey-
cidaun-rancabuaya-puncak guha-santolo, 
ataupun v ia  Bandung-Pangalengan-
Rancabuaya-puncak guha-santolo..

Leuwi Tonjong
Ternyata aliran air yang terjepit di antara dua 
tebing batu yang tinggi menjadi daya tarik 
tersendiri.
 Pemandangan itulah yang terlihat di 
Leuwi Tonjong. Dan asyiknya, aliran air dari 
Sungai Cihurip ini mengalir dengan tenang, 
sejuk dan jernih, sehingga tergolong aman 
untuk bermain air di sini. Tapi tetap waspada 
ya, khususnya di musim hujan.
 Dan karena spotnya yang unik dan 
cantik, Anda tak akan bisa menahan diri 
untuk berfoto, apakah itu selfie atau wefie.
 Tebing yang tinggi dengan dominasi 
warna hijau dan hitam memberikan nuansa 
tersendiri layaknya di Jurassic Park.

Kawah Telaga Bodas
Satu lagi destinasi gunung aktif dengan 
pesona kawahnya di Telaga Cibodas Garut. 
Kawah Talaga Bodas terletak di Desa 
Sukamenak, Kecamatan Wanaraja. 
 Selain menawarkan pemandangan air 
yang bersih, kamu juga bisa trekking di lokasi 
yang sudah ditetapkan. Sembari duduk di 
p i n g g i r  t e l a g a  y a n g  d i p e n u h i  o l e h 
rerumputan hijau, kamu bisa mencuci mata 
dengan pemandangan Gunung Sidahurip.
 Gunung ini masih aktif tetapi aman 
untuk dikunjungi. Awalnya, kawah talaga 
bodas merupakan danau yang terbentuk 
diatas kawah bekas letusan. Tempatnya mirip 
dengan kawah putih di Bandung, hanya saja 
relatif masih asli.

Pantai Ranca Buaya
Jika anda menyukai pantai yang memiliki 
banyak bebatuan karang besar, serta tebing 
bebatuan tinggi untuk tempat berfoto, Pantai 
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Kolam Air Panas Cikarees
Semasa pandemi kolam pemandian air panas 
memang masih tutup. Tapi referensi ini bisa 
jadi pegangan jika suatu saat wisata kolam air 
panas di Garut dibuka kembali. 
 Apabila Anda sedang ingin pergi ke 
pemandian air panas, mungkin tempat yang 
satu ini akan cocok untuk Anda tempat ini 
bernama Kolam Air Panas Cikarees. Lokasi 
kolam ini berada di Kampung Tegal Nyanda, 
Desa Sukasono, Kecamatan Sukawening, 
Garut, Jawa Barat. Kolam renang ini buka 
setiap hari pada pukul 07:00 sampai dengan 
19:00.
 Di sini juga sudah di sediakan 3 buah 
kolam renang. Pertama kolam renang khusus 
dewasa, kedua kolam renang khusus anak-
anak, dan ketiga kolam ikan.

Kolam Ar Panas Cipanas
Daerah Cipanas garut menawarkan objek 
wisata air panas. Disini anda bisa menikmati 
air panas yang bersumber langsung dari 
gunung api aktif, Gunung guntur. Anda bisa 
menikmati berendam air panas, berenang, 
dan juga bermain water boom di berbagai 
pemandian yang tersedia disana. Terdapat 
banyak hotel yang bisa jadi pilihan menginap 
untuk anda di cipanas garut.

Leuwi Paranje
Leuwi Paranje menjadi destinasi selanjutnya 
yang bisa Anda kunjungi saat berada di Kota 
Garut. Ketika berada disini, Anda bisa bermain 
river tubing yang akan menguji adrenalin. 
Selain itu, saat menikmati wisata di area ini 
Anda juga akan disuguhkan dengan 
pemandangan alam yang sangat memukau.
 Bagaimana tidak, suasana alam yang 
masih sangat alami dan khas pedesaan akan 
bisa untuk Anda jumpai disini. Tak hanya itu 
saja, hamparan sawah dan juga perbukitan 
menjadi daya tarik tersendiri yang akan 
d i d a p a t k a n  o l e h  w i s a t a w a n  k e t i k a 
mengunjungi Leuwi Paranje ini. Tentunya 
a k a n  m e m a n j a k a n  m a t a  A n d a  d a n 
menjadikan Anda betah untuk berlama lama 
di lokasi satu ini.
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Provinsi Jawa Barat meresmikan fasilitas 
SPAM Regional. Salah satu yang tercanggih, 
karena menggunakan teknologi terbaru 
namanya Scada. Dimana pengolahannya 
tidak seperti yang dulu outdoor. Sekarang 
sudah indoor, computerized, dan otomatis,” 
kata Emil.
 Melalui SPAM Regional ini, diharapkan 
a k a n  m a m p u  m e n i n g k a t k a n  a k s e s 
masyarakat terhadap air bersih kepada 
140.000 jiwa (28.000 sambungan rumah). 
Terutama di Kota dan Kabupaten Bandung.
 Ini akan memberikan tingkat layanan 
penyediaan air minum yang lebih banyak, 
yang maksimal sesuai wilayah, yaitu wilayah 
selatan Bandung Raya baik kabupaten 
maupun kota (Bandung),” ucap Emil.
 Sementara SPAM Regional yang 
sedang dikembangkan di Jawa Barat yaitu 
lima SPAM Regional di wilayah Metropolitan 
Bandung dan SPAM Regional Metropolitan 

ementerian Lingkungan Hidup dan KKehutanan (KLHK) menyatakan, 
indeks kualitas air (IKA) pada 2015-

2020 secara nasional sebesar 53,53. Angka 
t e r s e b u t  d i  b a w a h  t a r g e t  r e n c a n a 
pembangunan jangka menengah nasional 
(RPJMN) senilai 55,1.
 Kandungan oxyegen demand (DO), 
biochemical oxygen demand (BOD), dan 
bakteri anaerob fakultatif (Fecal Coli) disebut 
sebagai parameter utama tak terpenuhinya 
target RPJMN. Hal tersebut menunjukkan 
sumber pencemaran dari kegiatan domestik 
m a s i h  d o m i n a n  s e b a g a i  p e n y e b a b 
penurunan kualitas air.
 Peningkatan kual i tas  a i r  terus 
dilakukan. Salah satunya di Jawa Barat. 
G u b e rn u r  J awa  B a ra t  R i d wa n  Ka m i l 
membuat Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM) Regional Metropolitan Bandung Raya 
Wilayah Selatan Tahap I. 
 Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil 
menyebut SPAM Regional Bandung Raya 
adalah SPAM Regional pertama di Indonesia. 
SPAM ini menggunakan teknologi Scada atau 
Supervisory Controling Automatic Data 
Analisys, dimana sistem kontrol dan distribusi 
baik kualitas dan kuantitas air dilakukan 
secara jarak jauh.
 Selain itu, instalasi pengolahan airnya 
terletak di dalam ruangan atau indoor dan 
dilakukan secara otomatis karena didukung 
komputerisasi.
 “Hari ini dengan bangga Pemerintah 

LINGKUNGAN

MENJAGA 
AIR di Jawa 

Barat

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Sistem Penyediaan 
Air Minum (SPAM) di Kecamatan Cimaung, Kabupaten 
Bandung, Kamis (10/1/2019).
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p e m b a n g u n a n  b e r k e l a n j u t a n  a t a u 
Sustainable Development Goals (SDGs) di 
tahun 2030. 
 Air diketahui merupakan salah satu 
aspek yang berpengaruh erat terhadap 
kehidupan dan kesehatan masyarakat. 
Buruknya kualitas air dihubungkan dengan 
berbagai penyakit terkait air, serta kerugian 
ekonomi akibat biaya pengobatan dan 
berkurangnya hari produktif akibat sakit.
 “Acara ini diselenggarakan supaya 
masyarakat juga bisa aware bahwa kita punya 
kebutuhan untuk mendapatkan air minum 
yang amandi Kabupaten Ciamis dan Cilacap.
 ,” ujar Dosen Teknologi Pengelolaan 
Lingkungan ITB Arief Sudradjat.
 Menurutnya, air minum layak belum 
tentu aman. Air minum aman adalah air yang 
digunakan untuk minum, masak, dan 
kebutuhan sehari-hari yang bebas dari 
kontaminasi patogen dan senyawa kimia 
prioritas.
 Menilik Peraturan Menteri Kesehatan 
N o.  492 / M E N K E S / PE R / I / V/ 201 0 ,  ya n g 
menyatakan bahwa setiap penyelenggara air 
minum dalam hal ini termasuk Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) dan Depot Air 
Minum Isi Ulang (DAMIU), wajib menjamin air 
minum yang diproduksinya aman bagi 
kesehatan. Untuk itu pengawasan kualitas air 
minum, baik oleh eksternal maupun internal 
diperlukan agar masyarakat mendapatkan air 
minum yang tidak hanya layak, namun juga 
aman untuk dikonsumsi.
 “Untuk mencapai akses universal air 
minum aman pada tahun 2030, diperlukan 
suatu mekanisme pengawasan untuk 
menjaga agar kualitas air minum yang 
d i p r o d u k s i  p e n y e l e n g g a r a  S i s t e m 
Penyediaan Air Minum (SPAM) selalu aman,” 
ujar Kasubdit Penyehatan Air dan Sanitasi 
Dasar Direktorat Kesehatan Lingkungan 
Ditjen Kesehatan Masyarakat Ely Setiawati.

Cirebon Raya (Spam Jatigede) yang akan 
dibangun dalam dua tahap, dengan total 
investasi sebesar Rp12 Triliun.
 “Kita akan bangun tahap kedua, tahun 
depan dan juga di lokasi-lokasi lain, seperti di 
Jatigede mengairi  nanti  air  bersih di 
Ciayumajakuning, Jatiluhur ke arah Bekasi 
sampai Jakarta,” paparnya.
 Bagi Emil, hak mendapatkan air 
minum, air bersih dan sanitasi adalah hak 
dasar dari rakyat. “Jadi tidak boleh satu orang 
pun warga di Jabar tertinggal terhadap hak 
akses airnya,” katanya.
 S e l a i n  m e m b a n g u n  S P A M , 
direncanakan ada tujuh bendungan proyek 
strategis nasional yang akan dibangun di 
Jawa Barat. 
 Terdiri atas Bendungan Ciawi dan 
Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, 
Bendungan Sadawarna di Kabupaten Subang 
dan Sumedang, Bendungan Kuningan di 
Kabupaten Kuningan, Bendungan Cipanas di 
K a b u p a t e n  S u m e d a n g ,  B e n d u n g a n 
Leuwikeris  di  Kabupaten Ciamis dan 
Tasikmalaya, serta Bendungan Matenggeng  
Berikutnya, penyiapan air baku. Untuk 
penyiapan air baku, ia akan membangun 
dalam lima tahun 100 danau embung juara, 
merefungsionalisasi 100 situ di enam wilayah, 
dan pengamanan area sumber mata air.
 “Berikutnya, tolong ini cermati. Kami 
mencanangkan mulai  sekarang yang 
namanya air-air di Jabar sebisa mungkin 
punya multifungsi. Air tidak hanya untuk 
fungsi engineering tetapi juga ada fungsi-
fungsi  la innya sesuai  kewajaran dan 
kebaikannya,” katanya. 
 
Air Siap Minum
ITB bekerjasama dengan Dirjen Kesehatan 
L ingkungan Kementer ian Kesehatan 
Republik Indonesia mulai merancang 
perencanaan air  minum aman untuk 
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masyarakat. Kemudahan berupa layanan 
meskipun secara fisik tidak hadir tetapi 
kehadiran pemerintah dalam memberikan 
m a n f a a t  d i r a s a k a n  l a n g s u n g  o l e h 
masyarakat.
 Maka pada saat apel besar dalam awal-
awal kepemimpinannya ia pernah mengajak 
seluruh jajaran birokasi di Pemkot Sukabumi 
untuk berlari. Sebab, ia sendiri ingin berlari 
untuk membenahi dan mengejar kemajuan. 
 "Saya sampaikan dalam bekerja saya 
akan berlari. Kepada pimpinan SKPD jika mau 
berlari maka larilah dengan saya. Jika tidak 
mau berlari silahkan minggir sebab saya ingin 
melaju cepat," terang Fahmi.
 Salah satu kebijakan berlari yang 
diterapkan Fahmi adalah pemberlakukan 
kewajiban usulan inovasi di setiap SKPD. 
Kewajiban ini dibarengi reward dan punish-
ment dan diciptakan dalam iklim kompetisi. 

aat  ber temu dengan Wal ikota SSukabimi Achmad Fahmi, kesan 
pertama yang redaksi Kabar Indonesia 

rasakan adalah pancaran optimisme. Untuk 
ukuran pemimpin daerah, usianya masih 
muda baru 45 tahun.
 Sosok pemimpin muda sangat lekat 
dengan kerja cekatan, inovatif dan bertumpu 
pada perubahan. Sementara stigma dalam 
birokasi secara umum adalah kaku, sukar 
bergerak cepat dan cenderung status quo.
 Ke p e m i m p i n a n  Fa h m i  d i  Ko t a 
S u k a b u m i  te r n y a t a  b i s a  m e n g u b a h 
p a r a d i g m a  b i r o k r a s i  y a n g  k a k u .  I a 
membentuk suasana kerja di Pemerintah 
Kota Sukabumi berbasis inovasi. 
 Fahmi mengenang, salah satu nasihat 
yang diberikan kepadanya saat mendapatkan 
amanah memimpin Kota Sukabumi adalah 
wajib memberikan kemudahan kepada 

INOVASI
KOTA SUKABUMI, 
BUKTI BIROKRASI BISA 

Ber
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akhirnya masyarakat yang menikmati hasil 
kemudahan layanan tersebut. Bagi Fahmi, 
inovasi tidak harus bersifat sesuatu yang 
mahal dan rumit. Inti dari inovasi dari birokrasi 
adalah semakin mudahnya masyarakat 
mengakses berbagai  kebutuhan dan 
hajatnya.
 Keberhasilan inovasi di birokrasi ini 
akhirnya diganjar  penghargaan Kota 
Terinovatif dalam Innovative Government 
Award (IGA) oleh Kementerian Dalam Negeri 
dua tahun berturut yakni 2019 dan 2020.
 Pada 2019, Kota Sukabumi mendapat 
penghargaan sebab inovasi oleh Dinas 
Tenaga Kerja yang meluncurkan Mobil Naker 
Keliling Seputar Kota (Monalisa). Monalisa 
diresmikan pada bulan Desember 2019.
 Monalisa memudahkan masyarakat 
dalam pembuatan AK.1 (kartu kuning), 
pemberian informasi lowongan pekerjaan, 

Bagi SKPD yang menang dalam inovasi 
layanan, maka akan ada kenaikan tunjangan. 
Begitu juga jika ada SKPD yang gagal 
memberikan ide inovasi, maka tunjangannya 
terancam dipotong.
 Fahmi pun menerapkan konsep 
pentahalix dalam menilai hasil inovasi di tiap 
SKPD. Ia melibatkan unsur social power, 
akademisi, pengusaha dan media dalam 
menilai setiap hasil inovasi yang dihasilkan 
SKPD.
 "Dar i  awal  k i ta  sudah l ibatkan 
perguruan tinggi, tokoh masyarakat, media 
maupun korporasi. Iklim kompetisi membuat 
setiap jajaran menjadi tertantang. Penerapan 
kewajiban inovasi di tiap SKPD dengan 
paradigma Pentahelix ini diganjar oleh 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kita sebagai 
kota terkreatif," terangnya. .
 Lewat berbagai inovasi yang muncul, 

Kota Terinovatif dalam Innovative Government 
Award (IGA) 2019    Kota Terinovatif dalam |
Innovative Government Award (IGA) 2020  The |  
Most Inspiring and Innovative Figure Award 2019  
|  |  Top 45 Inovasi dari Kemenpan RB  Top 10 dan 
Top 32 Inovasi Terbaik Jawa Barat Tahun 2020  10 |  
Besar Kota Paling Toleran  Kota Ramah HAM |  
(Hak Asasi Manusia) Kota Layak Anak  Kota |  |  
Layak Pemuda dan Kota Ramah Lansia (Lanjut 
Usia) ASN dan Masyarakat Teladan  ASN |  |  
Peserta Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) 
Terbaik.

PENGHARGAAN 
KOTA SUKABUMI
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m e m i l i k i  t a g l i n e ,  S u k a b u m i  K i t a . 
Penjelasannya, Sukabumi adalah milik kita 
bersama sehingga setiap elemen umat 
beragama memil iki  kesadaran untuk 
merawat bangunan kerukunan secara 
bersama.
 " S a ya  p r i b a d i  s e r i n g  m e n j a l i n 
komunikasi  informal dengan seluruh 
pemimpin umat bergama. Lewat olahraga 
bersama, coffe morning bersama semua 
pimpinan lintas agama," ungkapnya.
 Bagi Fahmi, seluruh penghargaaan 
yang diterima Kota Sukabumi bukanlah 
tujuan. Namun, sejak awal prinsipnya adalah 
masyarakat harus mendapatkan kemudahan 
layanan.
 Lewat inovasi, papar dia, setiap pro-
gram yang dikembangkan juga harus terus 
dievaluasi secara berkala. "Kita evaluasi rutin, 
ternyata inovasi yang itu sekarang tidak cocok 
diterapkan lagi misalnya. Jadi evaluatif 
s i f a t n y a  d a n  s e l a l u  a d a  s e m a n g a t 
pembaruan," kata Fahmi.

pemberian informasi program kegiatan Dinas 
Tenaga Kerja Kota Sukabumi seperti informasi 
kegiatan pelatihan, pemagangan dan 
transmigrasi tanpa perlu datang ke Dinas 
Tenaga Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik.
 M o b i l  M o n a l i s a  l a h  ya n g  a ka n 
berkeliling mendatangi masyarakat dan 
pencari kerja setiap hari. 
 Sementara inovasi yang diganjar 
penghargaan IGA 2020 adalah di bidang 
kesehatan. Yakni program Home Care, 
penempatan satu perawat di tiap kelurahan.
 Dulu, papar Fahmi, jika masyarakat 
mengalami gangguan kesehatan harus 
datang ke Puskesmas atau Rumah Sakit. 
Lewat inovasi ini, perawat di tiap kelurahan 
akan berkeliling mencari warga yang sakit 
atau lansia yang membutuhkan pertolongan.
 "Kemudian di lakukan t indakan 
perawatan di tempat sehingga bersifat Home 
Care," urainya.
 Kepemimpinan inovatif dan progresif 
yang dijalankan Fahmi akhirnya berbuah be-
berapa penghargaan. Beberapa diantaranya 
adalah Kota Ramah AHAM, Kota Layak Anak 
dan Kota Layak Pemuda yang baru pertama 
didapatkan oleh Pemkot Sukabumi.
 Apresiasi Koihakan program terhadap 
a k t i v i t a s  p e m u d a  d i  d a e r a h .  Fa h m i 
mengetengahkan konsep tiga sehat, yakni 
sehat fisik, sehat jiwa dan sehat intelektual.
 Sehat fisik dengan menyediakan 
lapangan olahraga yang pengelolannya 
diserahan kepada pemuda. Selain lapangan 
olahraga juga terpadu dengan mushala 
sebagai sarana sehat jiwa dan pojok baca 
sebagai sarana sehat intelektual. 
 Terbaru, Kota Sukabumi juga diganjar 
10 Besar Kota Paling Toleran se-Indonesia. 
Kota Sukabumi menempati posisi sembilan. 
 Bagi Fahmi kunci adanya toleransi 
adalah komunikasi yang intens dengan 
semua pemimpin umat beragama. Ia 

H. ACHMAD 
FAHMI, M.MPd
WaliKota Sukabumi 

“Dari awal kita sudah 
libatkan perguruan tinggi, 
tokoh masyarakat, media 
maupun korporasi. Iklim 

kompetisi membuat setiap 
jajaran menjadi tertantang. 

Penerapan kewajiban inovasi 
di tiap SKPD dengan 

paradigma Pentahelix ini 
diganjar oleh Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat, kita 
sebagai kota terkreatif”
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Menyaksikan matahari terbenam bersama 2 Legenda 
MotoGP dan 2 juara dunia yg hebat Franco Uncini dan Loris 
Capirossi sore ini di bukit Meresse Mandalika, Insya Allah 
dalam waktu tidak terlalu lama lagi kita akan menyaksikan 
perlombaan MotoGP di tempat kita ini...

5.50 PM · 7 Apr 2021·Twitter for Android

Zulkieflimansyah
@bangzul_ntb
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 Petugas e-Parking dilengkapi dengan 
badge yang menjadi  barcode untuk 
membayar tarif parkir. Dan masyarakat bisa 
m e n g g u n a k a n  s e j u m l a h  a p l i k a s i 
pembayaran non tunai yang dimiliki di 
smartphone-nya.
 Sepekan awal saat diluncurkan, 
berlaku tarif e-Parking hanya Rp1000. 
Selanjutnya tarif parkir sepeda motor 
Rp2.000 dan Rp3.000 untuk mobil.
 “Satu Minggu pertama saja sudah 
sekitar Rp10 juta masuk ke kas Pemko Medan. 
Jadi bersih masuk tanpa ada kebocoran. Jadi 
e-Parking sesuai perintah pak wali sejauh ini 
bisa dibilang lancar dan masyarakat mulai 
terbiasa,” kata Kepala Dinas Perhubungan 
K o t a  M e d a n  I s w a r  L u b i s  d a l a m 
keterangannya. .
 Wali kota Medan, Bobby Nasution 
langsung tancap gas meraup Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) dengan meminimalisir 
potensi kebocoran. Kekinian, potensi 
k e b o c o r a n  b i s a  d i c e g a h  d e n g a n 
menerapkan digitalisasi di sektor keuangan, 
e-Parking salah satunya. Sebelumnya 
pembayaran Uji KIR di Medan juga sudah tak 
pakai tunai lagi.
 “PAD harus ditingkatkan untuk 
pembangunan yang tentunya akan kembali 
kepada masyarakat. Maka itu saya tegaskan 
jangan sampai ada kebocoran potensi PAD 
kita. Sekarang era 4.0 semua pihak di Pemko 
Medan harus bisa mengikuti kemajuan 
zaman,” kata Bobby beberapa waktu lalu.
 “Secara bertahap memang nanti satu 
Kota Medan bakal e-Parking. Untuk itu saat 
ini kita sedang siapkan aspek legalnya. Dan 
kita harus sosialisasi lagi kepada semua 
pihak. Terlebih Pak Wali Bobby Nasution tak 
ingin ada kebijakan baru yang jadi masalah 
sosial. Jadi harus benar-benar diperhatikan,” 
kata Iswar.
 Dengan berlakunya e-Parking, Bobby 

EDAN -- Walikota Medan Bobby MN a s u t i o n  m e n g g e n c a r k a n 
program e-Parking sebagai 

pengganti parkir manual di kota Medan. 
Penerapan e-Parking di Jalan Ahmad Yani 
Medan pada jam kerja, mendapatkan sukses. 
Sepekan setelah diluncurkan pada 28 Maret 
lalu, tarif parkir yang dibayarkan masyarakat 
langsung masuk ke kas Pemko Medan tanpa 
kebocoran.
 Sampai saat ini, e-Parking masih uji 
coba. Maka titiknya pun baru di sepanjang 
Jalan Ahmad Yani hingga jalan Balai Kota. Di 
sana terdapat sekitar 30 petugas Dinas 
Perhubungan yang sigap membantu 
masyarakat yang akan membayar parkir 
kendaraannya.

SUKSES 
TEKAN 
KEBOCORAN

E-Parking Ala Bobby Nasution

Wali Kota Medan Bobby Nasution Afif Nasution: 
Sekarang era 4.0 semua pihak di Pemko Medan harus 
bisa mengikuti kemajuan zaman. (Image : Tribun-medan)
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Nasution tak ingin ada masyarakat yang 
justru jadi  pengangguran.  Maka itu, 
meskipun kelak e-Parking telah diterapkan di 
banyak titik parkir, para jukir yang selama ini 
bertugas akan tetap diberdayakan.
 “Tapi tentunya harus dengan SOP 
yang sudah ditentukan Pemko Medan, dan 
mereka harus ikuti itu. Semua bagi hasilnya 
harus jelas dan akurat,” pungkas Iswar.

RAIH PENG-
HARGAAN 
PEMBANGUN-
AN DAERAH 

Payakumbuh

AYAKUMBUH -- Kota Payakumbuh Pb e r h a s i l  m e r a i h  J u a r a  I I 
P e n g h a r g a a n  P e m b a n g u n a n 

Daerah (PPD) Tahun 2021 yang diserahkan 
langsung oleh Gubernur Provinsi Sumatera 
Barat Mahyeldi Ansharullah kepada Wali Kota 
Payakumbuh Riza Falepi  pada acara 
Musrenbang RKPD tingkat provinsi tahun 
2021 di Hotel Grand Inna, Jumat(9/4).
 Dalam sambutannya Mahyeld i 
mengucapkan selamat kepada penerima 

penghargaan penyusunan RKPD terbaik 
dimana Pemberian penghargaan itu 
merupakan bentuk apresiasi  kepada 
pemerintah daerah atas prestasi dalam 
p e r e n c a n a a n  d a n  p e l a k s a n a a n 
pembangunan yang dilakukan setiap tahun.
 Kepada Kabupaten dan Kota se 
Sumatera Barat, Gubernur mengajak untuk 
membangun daerah yang lebih baik lagi 
dengan memperhatikan masyarakat yang 
saat ini dalam kondisi memprihatinkan 
ditengah pendemi COVID-19.
 Walikota Payakumbuh Riza Falepi 
menyampaikan rasa terima kasih atas 
p e n g h a rg a a n  ya n g  te l a h  d i b e r i ka n . 
Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras 
seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di 
daerahnya. Hal itu juga didorong oleh tingkat 
partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam 
menyusun rencana pembangunan Kota 
Payakumbuh dan berkomitmen untuk terus 
meningkatkan kual itas perencanaan 
pembangunan baik didalam dokumen 
perencanaan maupun di dalam capaian 
program dan kegiatan.
 S e m e n t a r a  i t u ,  P e n g h a r g a a n 
Pembangunan Daerah terbaik I tingkat 
provinsi Sumatera Barat diterima oleh Kota 
Padang, sedangkan terbaik III diterima oleh 
Kota Padang Panjang
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