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Summary

 A glimpse of the 
MUFPP Regional Forum 

https://youtu.be/dDm8ZRtu_lA

In the context of Indonesia’s G20 Presidency, on 3 - 4 August 2022 the city of 
Bandung hosted the 1st MUFPP Asia Pacific Regional Forum titled Improving 
City Food Security and Creating Work Through Urban Farming Based on 
Culture and Technology. 
Moving from the Urban-U20 objective to strive for a more equitable, 
sustainable and resilient future, the Forum represented a unique opportunity 
to advocate the importance of improving access to food and obtaining 
greater food security through urban agriculture. Indeed, over the last couple 
of years, the MUFPP has been working hard to spur Asia Pacific cities and 
their leaders to make their voices heard in the global arena and act for a 
more sustainable and just food system. In order to accomplish this goal, the 
Forum served as an occasion to collaboratively work to ensure that these 
themes are included in the political agenda of cities, governments and 
international organizations.

The two-day event consisted of the international conference, discussing 
challenges and solutions to urban food systems from cities in Indonesia, 
the Asia Pacific Region and the European Union and field visits, inspiring 
participants with tangible solutions from Bandung, the first Indonesian city 
that signed the MUFPP in 2020.
It represented a key milestone for the community in the region: over the two 
days we gathered 300 participants, coming from 22 cities. Speakers from EU, 
Rikolto Indonesia, the Parahyangan Catholic University as well as many city 
representatives intervened during the different sessions. A key highlight has 
certainly been the official welcoming of 6 new cities in the Pact: Banjarbaru, 
Bontang, Gorontalo, Makassar, Seberang Perai, Tarakan.

The main takeaways of the Forum have been gathered and convened 
through the governor of West Java to G20 leaders meeting later this year.
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Welcoming remarks1
The Bandung Parahyangan Catholic University, the Milan Urban 
Food Policy Pact Secretariat and the City of Bandung, with support 
of the European Union and Rikolto Indonesia, co-organised the 1st 
MUFPP Asia Pacific Regional Forum on 3-4 August 2022 in support of 
Indonesia’s U20 Mayors Summit and G20 Summit. 

The event took place in the campus of the Parahyangan Catholic 
University of Bandung and was opened by Dr. Pius Sugeng Prasetyo, 
Dean, representing the Organization Committee and introducing the 
topic of the international conference.“The Parahyangan Catholic 
University is proud to host this event,that allow all of us to be more 
connected to the international effortof making the food system more 
sustainable.The Milan Pact is the proof that for big results, it is key for us 
to work together with different competences and our university wants 
to continue playing a central role on food policies” said the Rector Mr. 
Mangadar Situmorang.

Bandung is chosen to be host of the first regional forum in Asia Pacific 
as the city is on the Steering Committee of the MUFPP. “We are deeply 
honoured for the opportunity to host the first MUFPP Regional Forum 
in Asia Pacific under the umbrella of G20 Indonesia, as we are very 
much committed to making our food system sustainable,” said Mr. 
Yana Mulyana, Mayor of Bandung. “One of the solutions Bandung 
has implemented is its Urban Farming programme, which forum 
participants will get to observe during the field visits. This is one way 
to overcome the issues of food quality and insecurity in our city as 
we encourage culture-based urban farming in our own yards to meet 
household needs.”
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390
participants 

76
city representatives

21  
speakers

2 
days

In a video message, Mrs. Anna Scavuzzo, Vice Mayor of Milan in 
charge of Food Policy, thanked Mr. Yana Mulyana, Mayor of Bandung, 
for his regional leadership within the Milan Pact. She noted that the 
MUFPP has grown into a global network of 250 cities committed to 
making their food systems more sustainable and inclusive. “Since 
2021, the Milan Pact has strengthened its commitment in Asia Pacific 
by working closely with the EU and the IURC programme, and with 
the MUFPP Steering Committee members, including Bandung and 
Seoul, and also by organising the Asia Pacific Food Policy Training and 
this regional forum,” said Mrs. Anna Scavuzzo. “We show how cities 
are frontrunners for food system transformation. Just this year in Asia 
Pacific, we have welcomed a great number of new cities including 
Chiang Mai, Seberang Perai, Pekanbaru, Sukabumi, Semarang, 
Gorontalo, Makassar and Quezon City. We are hoping to welcome 
the first Vietnamese cities soon into the MUFPP as well thanks to the 
support from the EU.”

Representing the EU to give all participants a warm welcome to the 
forum was Mr. René Sieron, from the Delegation of the European 
Union to Indonesia. He emphasised the importance of issues related 
to the food system, which prompted the EU to launch the Farm to 
Fork Strategy as part of the European Green Deal two years ago. “The 
Farm to Fork Strategy aims to make food systems fair, healthy and 
environmentally friendly. It brings sustainability to the heart of each 
step of the food system” said Mr. Sieron.

In addition, the welcoming speech from the Economic Bureau of 
the Regional Secretariat of West Java - Ms. Yuke Mauliani Septina 
highlighted the rural urban linkages of Bandung, as well the opening 
remarks of the Head ofthe Indonesian Cities Association APEKSI - Mr. 
Bima Arya who reinforced the importance for Indonesian cities to 
work on food policy.

The Opening Ceremony was launched after the sound of the 
traditional “Angklung” and Sundanese traditional music performance 
as in all the G20 events.
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State of the Pact
in Asia Pacific2

State of the Pact
In the plenary session the Head of the MUFPP Secretariat, Filippo 
Gavazzeni, shared insights on the main achievements and results in 
Asia Pacific. From 2020, with a renewed MUFPP effort, newly elected 
membersof the MUFPP Steering Committee (Seoul, Bandung), new 
partnerships (IURC, ICP, UNPAR), webinars and training, the signing of 
new relevant cities, Asia Pacific has become a very active region, ready 
to start a fruitful cooperation with the global community of the MUFPP.
In 2022 the Milan Pact welcomed 11 new cities with an even stronger 
presence in the ASEAN countries such as the Philippines and Malaysia, 
now represented. The engagement of new cities hasbeen possible 
thanks to the ongoing partnership with the EU funded programmes 
such as IURC and ICP that established peering exchanges among the 
Milan Food Policy and the cities of Bangkok, Singapore and Chiang 
Mai.
The cities demonstrated to be more active in sharing their knowledge 
by doubling their participation in the Milan Pact Awards and being 
strongly committed in the first Asia Pacific Food Policy Training 
delivered by MUFPP and IURC Programme with the involvement of 
hundreds city officers.
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Tokyo

Bangkok

Beijin

Shanghai

Sydney
Melbourne

Surakarta

Guangzhou

Chongqing

Kyoto
Daegu

Osaka

Toyama

Yeosu
Wanju

Pekanbaru

Bandung

Semarang

Quenzon
City

Seberang Perai

Gorontalo

Makassar

Chiang Mai

Sukabumi 

Wellington

Seoul

Bontang

Tarakan

Banjarbaru

MUFPP signatory city
New (2022) MUFPP signatory city

Recommendation to Urban 20-G20
As a legacy of the forum the convenor systematized all the contents in 6 
recommendations to be brought to the Governor of West Java Province and 
to the Mayor of Jakarta, co-chairs of the Urban 20 in the framework of the 
G20 Indonesia. 
The recommendations aim to strengthen the urgency of tackling urban food 
security, by adopting food policies and urban farming solutions in Asia Pacific 
and other global regions, engaging at the same time all the governance 
levels at national, regional and city scale and involving all the urban actors 
in the framework of multisectoral application.  

29 cities 

158 inhabitants

9 countries
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Roundtable and
Food Policy Training3

Roundtable session
on policymaking processes
Moderated by Theresia Gunawan, UNPAR

The roundtable of experts engaged organizations that allowed to 
deliver the forum, focusing on urban farming and city cooperation 
in peer learning activities, also inviting the Indonesian government to 
explain its committment on food system transformation at national 
and city level. 

Rikolto is working hard on food and nutrition security in different Asia 
Pacific areas and, in particular in Indonesia, in many cities of the Milan 
Pact. Rikolto reinforced the importance of investing in urban food 
markets that can boost the consumption of healthy and sustainable 
options, as well as encouraging the connection among rural and 
urban areas, by sharing fresh food. In this way the role of cities is 
to bring the voice and perspective of the different stakeholders to 
ensure long term engagements in co-creating more inclusive market 
initiatives.

The IURC Programme provides tangible support to cities, organising 
study visits to strengthen peer learning innovative food policymaking 
processes on food waste and other food system areas of impact. In 
March, together with the MUFPP was launched the Asia Pacific Food 
Policy Training, directly engaging the signatory cities of the region 
as speakers. IURC established a U-Cap, Urban Cooperation Action 
Plan between the two cities in order to jointly co-define the topics of 
cooperation.

Indonesia commitment on food systems transformation is very strong.
The mandate was defined within the Food Law (No. 18/2012) with a 
specific focus on achieving the SDGs and planning to budget for a 
nutritious transformation, also engaging local authorities, adapting 
and mitigating the effects of climate change and facing the growing 
obesity.

Nonie Kaban  
Rikolto International

Jacqueline Chang 
IURC Asia & Australasia 

Anang Noegroho Setyo 
Moeljono 
Director of Food & Agriculture, 
Ministry of National 
Development Planning 
Republic of Indonesia
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Asia Pacific Food Policy Training
on Food Production and Urban Farming
Moderated by Vrameswari Omega Wati, UNPAR

The Food Policy Training is a series of 6 webinars developed from March 2022 by the 
MUFPP Secretariat and the IURC programme to enrich the knowledge of Asia Pacific 
citieson food policy development, by engaging and directly showcasing cities’ 
actions in the region. Exploiting the Regional Forum, the 4th training session focused 
on Food Production, presenting how work on urban farming can stimulate food system 
transformation, while protecting biodiversity and creating new job opportunities.

Bandung Indonesia

Starting from the quantity (96%) of food import from outside the city. In 2020, Bandung 
established the project Buruan SAE to improve urban food security and neighbourhood 
regeneration, utilizing unproductive yards and areas around the city’s districts through 
the involvement of 300 urban farming communities, while collecting biowaste to 
generate compostand start planting various food for families.

Seoul South Korea

After many years working on its food system transformation, Seoul defined its renovated 
Food Plan (2021-2025) based on 5 goals of health, food security, co-prosperity,community, 
ecology. The co-prosperity approach is related to the promotion of public food services 
for urban-rural linkages based on 3 steps: production (through regional local farms), 
distribution (with public food service centres) and consumption (in new public food 
services).

Seberang Perai Malaysia

The city developed a Green Education Centre by focusing on Digital Farming which uses 
IoT technology for hydroponic, also organizing field visits for residents and schools. On 
the 17th floor of the city hall tower avertical farming tool was implemented. Seberang 
Perai also formulated guidelines to use public land for urban farming, encouraging 
community leaders to exploit vacant spaces and develop 30 community gardens.

Surakarta Indonesia

The city is highly depending for its supply chains on the production coming from other 
regions. Based on this issue, the municipality developed many policies together with 
NGOs, universities, private sector to promote urban food security and developed 
new green productive areas within the city’s boundaries. The urban farming projects 
became more relevant during the pandemic, strengthening the commitment of the 
city on food policy development.

Gin Gin Ginanjar 
Food Security and 

Agriculture Director

Jeong Jin- Sook  
Team Leader of the 
Food Policy Division

Chew Eng Seng 
Local Agenda 21 

 Officer

Ahyani Ahyani  
General Secretary
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Parallel Sessions4

Strengthening common awarenes 
of inequality in access to healthy food 
Session co-organised by Rikolto Indonesia

Inequality is defined as the condition of being unequal, uneven, or unfair. In the 
food system, inequalities are found when looking at issues such as food access and 
availability, access to land and working conditions for farm workers. These issues 
highlight how people in different groups, or people who live in different environments, 
may experience vastly diverse outcomes.

During the session were collected practices from the attendees, focusing on the urgent 
challenge of inequalities in access to healthy food under the lens of physical availability, 
access to land and working conditions for all farmers.

Combining different UN databases, the map showed the food security performance of 
each country, demonstrating that countries such as Thailand, Singapore, Malaysia and 
the Philippines perform well, while the others experience moderate issues, with no Asia 
Pacific countries facing major food insecurity.

Strengthening the multilateral collaboration with local actors can reinforce the 
communities, combining the local culture to promote urban food security.

Rikolto Indonesia works with several cities to promote the food smart city approach, where 
food security is reinforced through innovative projects of community engagement.

Nonie Kaban 
Head of Rikolto 
Indonesia

Good

Moderate

Performance 
food security 
index
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Encouraging the young generation to be
involved in achieving urban food security 
Session co-organised by CAI Foundation

The session discussed the importance and methods to encourage the young generation 
tocare and be involved in efforts to achieve urban food security, including the creation 
of more jobs in urban system area with passion and creativity. Moving from a diagram on 
the role of young generation, the discussion focused on how to promote new narrative 
and marketing activities for youth engagement in agricultureand urban farming. 
Through innovative ideas and the promotion of technology and hydroponic it is 
possible to change the mind setthat being a farmer is a cool job and also increase the 
motivation in start farming projects.

Strengthening collaborations
nationally and internationally 
in realizing a Food Smart City
Session co-organised by IURC-EU

The key role of cities in creating more sustainable food system is also now recognized 
in international arenas such as the UN New Urban Agenda and SDGs. Inter-institutional 
coordination is required as cities have to work with other governance levels and 
reinforce their cooperation. Establishing networks nationally and globally to share 
experience and to learn from each other is necessary to stimulate peer learning and 
reinforce city officers’ capacity to confront shared problems. 
The EU funded programme, International Urban and Regional Cooperation (IURC), 
supports together with the MUFPP Secretariat such cooperation in a thematic area on 
food system.
The session explored the mechanisms of inspiring other cities in being more active in 
IURC and MUFPP, also focusing on the role of the local and global stakeholders.

Rhyma Permatasari 
Secretary General  

CAI Foundation

Dini Larsawati 
Country Coordinator 

Indonesia IURC
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Buruan SAE 
and Sein Farm field visit5

Buruan SAE
Buruan SAE (Sundanese: good garden – Healthy, Natural, Economical) is 
an integrated urban farming program that is promoted by the Food and 
Agriculture Department of Bandung City, as an effort to increase food 
security.This movement is mostly carried out by communities in the city, which 
currently has more than 300 spots spread across all urban villages. Through 
this program the community can utilize their yards for urban farming purposes 
to produce fresh food. Although the production of Buruan SAE has not been 
able to cover the daily needs of the local population, this program can be an 
effective alternative to production in urban areas.The city wants to push even 
further this great project, by raising awareness on the younger generations 
and increase interest in being directly involved in the agricultural industry. 
Indeed, the engagement of youth in urban farming can play a central role in 
promoting the city’s food security.

Scan here to discover more
https://youtu.be/aPi04PyhPeI

 A glimpse of the 
Buruan SAE fielf visit

https://youtu.be/AIMIW9sLclE
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Sein Farm
Sein Farm is an integrated farming solution, developed by the City of Bandung 
that combines elements of agriculture, livestock and fisheries. The main 
agricultural production is rice, cultivated as land optimization,maintaining 
the status of agricultural land, providing food, caring for lifeand sustainable 
agriculture.

The agricultural elements at Sein Farm include several technological 
applications ranging from conventional to modern. In addition to the 
existence of eternal rice fields, Sein Farm also applies hydroponic and 
aquaponic technologies. Hydroponics is a method of planting without soil, 
using a variety of organic and inorganic materials, the nutritional needs of 
plants are met with a nutrient solution. While aquaponics is the cultivation 
of plants and fish carried out simultaneously.

There are also agricultural innovations in a narrow area, namely Organic 
Tower Garden (OTG). OTG is three used buckets that are arranged 
vertically. The body of the bucket that has been arranged is made of holes 
for planting so that in a narrow area it can produce more vegetables. Apart 
from being a place for planting, OTG can also be a place for composting 
because in the middle of the OTG there is a sleeve for composting organic 
waste.

The jopper chicken is one of the characteristics highlighted by Sein Farm in 
the farm element. Jopper chicken is a cross between bangkok chicken and 
laying hens. Besides jopper chickens, there are also other livestock, namely 
Garut Sheep. The existence of this livestock aims to educate the public 
about good farming procedures ranging from maintenance, management 
of animal waste processing to the manufacture of alternative feeds such 
as silage.

Biofloc technology was developed in the fishery element. Biofloc 
technology aims to better control microbial activity in ponds and maximize 
feed turnover for fish growth and development. There are 55 bioflocs in 
Sein Farm with a maximum water volume of 5,000 liters/biofloc, with this 
capacity 1 biofloc can accommodate up to 2,000 small catfish.

Scan here to discover more
https://youtu.be/aPi04PyhPeI
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Bandung Indonesia

Meeting the Mayor, Mr. Yana Mulyana, was the occasion to reinforce the role 
of Bandung in increasing participation of the Asia Pacific cities, as member 
of the MUFPP Steering Committee, and deepen the Buruan SAE project.

Bangkok Thailand

As a peer city of Milan, in the framework of IURC Program, Bangkok is working 
on its food actions inventory, preliminary to the definition of its first food 
strategy of the new Governor Mr. Chadchart Sittipunt.

Chiang Mai Thailand

The meeting with the Mayor Mr. Assanee Buranupakorn and visit was 
organized by the IURC Program, showing the Agricultural Learning Center as 
an hub for promoting urban farming for the city and its schools.

Vientiane Laos

With the support of the Italian Embassy and the EU Delegation, a meeting 
was organized with Mayor Mr. Atsaphangthong Siphandone to present the 
MUFPP and involve another ASEAN country in the international community 
active on food policy.

Spurring political 
committment in Asia Pacific6
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ISTIMEWA

EVEN INTERNASIONAL: Produk kerajianan dari Jawa Barat di Pamerkan dalam ajang Pameran Handarty Korean yang digelar di Convention & Exhibition (COEX) Center Seoul, Korea Selatan.

ISTIMEWA

TRANSISI ENERGI: PT Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN persero membagikan kompor induksi (Kompor Listrik) kepada Keluarga Penerima Manfaat agar mau berganti dari Gas Elpiji 3Kg.

ISTIMEWA

MANJAKAN KONSUMEN: Di malam puncak Promo Ultah  Tokopedia pada tanggal 25 Agustus 2022, Tokopedia akan menghadirkan 
live shopping seru selama 13 jam di kanal video streaming â€˜Tokopedia Playâ€™ dengan berbagai penawaran menarik.

ISTIMEWA

NILAI EKONOMI: Produk olahan pangan dari Program Buruan Sae Pemkot Bandung 
berhasil menciptakan produk berupa Es Krim dari bahan baku sayuran Pakcoy.

JAKARTA - PT Perusahaan 
Listrik Negara atau PT PLN per-
sero membagikan kompor in-
duksi (Kompor Listrik) kepada 
Keluarga Penerima Manfaat.

Deputi Bidang Koordinasi Peng-
embangan Usaha BUMN, Riset, 
dan Inovasi Montty Girianna 
mengatakan pemberian ini dila-
kukan sebagai bentuk sosialisasi 
agar masyarakat beralih ke en-
ergi bersih ke kompor induksi. 

‘’Jadi Langkah konversi kompor 
LPG 3kg ini sejalan dengan salah 
satu isu prioritas G20 yaitu 
transisi energi,’’ kata Montty da-
lam keterangannya seperti dikutip 
di ekon.go.id, Kamis, (4/8).

Menurutnya, pemerintah 
bersama PT PLN (Persero) 
akan memberikan paket kom-
por induksi kepada Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM) 
untuk menggantikan peng-
gunaan kompor LPG 3kg.

PT PLN (Persero) saat ini se-
dang melakukan piloting pelaks-
anaan program kompor in-
duksi di Bali dan Solo dengan 
target masing-masing 1.000 KPM. 

Menuruutnya untuk target sasaran 
KPM di Bali terdiri dari 950 rumah 
tangga kecil dan 50 usaha mikro. 

Masing -masing KPM akan 
memperoleh 1 unit kompor 
induksi 2 tungku dengan daya 
1.800 watt, utensil berupa 1 
panci dan 1 penggorengan, 
alat pembaca konsumsi listrik, 
penggantian Mini Circuit Brea-
ker (MCB) untuk penambahan 
daya dan pemasangan insta-
lasi listrik kompor induksi.

Pada kesempatan tersebut, KPM 

yang dikunjungi yakni pelanggan 
PT PLN (Persero) golongan rumah 
tangga 450VA DTKS, golongan 
rumah tangga 900VA Non DTKS, 
dan usaha mikro/warung.

Langkah konversi kompor LPG 
3kg ke kompor induksi dinilai 
sangat tepat karena Pemerintah 
juga dapat menghemat Ang-
garan Pendapatan Belanja Ne-
gara (APBN) yang selama ini 
dialokasikan untuk subsidi LPG.

“Program ini sangat bagus 
dan strategis. Dengan langkah 
ini, dari sisi keuangan Pemerin-
tah, subsidinya jadi berkurang 
dan ini bisa mengurangi beban 
APBN,” ujar Montty.

Sedangkan dari sisi pengguna, 
program ini juga bermanfaat 
bagi masyarakat. Dengan me-
makai kompor induksi, masyara-
kat dapat lebih hemat dan murah.

Dalam kesempatan sama, 
Direktur Utama PT PLN (Per-
sero) Darmawan Prasodjo men-
gatakan, program konversi 
kompor induksi ini akan dapat 
menyelesaikan tiga persoalan.

Pemerintah akan diuntung-
kan dengan ketergantungan 
impor LPG, mengurangi beban 
APBN, dan menunjukkan 
komitmen transisi energi In-
donesia dalam Presidensi G20.

Dari hasil kunjungan kerja, ma-
syarakat penerima program kom-
por induksi merespon program ini. 
Masyarakat rata-rata konsumsi LPG 
3kg mereka per bulan sebanyak 2 
tabung (rumah tangga 450VA 
DTKS), 3 tabung (rumah tangga 
900VA Non DTKS), dan 3 tabung 
(usaha mikro/warung). (yan)

BANDUNG - Produk kriya 
yang berasal dari Jawa Barat 
ditampilkan dalam ajang Pa-
meran Handarty Korean yang 
digelar di Convention & Ex-
hibition (COEX) Center Seoul, 
Korea Selatan 28–31 Juli lalu.

Produk kerajinan itu, mendapaat 
atensi dari masyarakat dunia 
Internasional zyang mengge-
mari produk-produk kerajinan.

Acara yang diinisiasi oleh 
Dinas Perindustrian dan Per-
dagangan Jawa Barat bersama 
Dewan Kerajinan Nasional 
Daerah (Dekranasda) itu Jawa 
berhasil memikat pengunjung 
dalam Pameran.

Kepala Disperindag Jawa 
Barat Iendra Sofyan menga-
takan, pihaknya untuk terus 
mengangkat produk-produk 
UKM di mata dunia.

Stand pameran Jawa Barat 

yang menjadi bagian Pavilion 
Indonesia kembali mengha-
dirkan produk-produk UKM 
yang sudah terkurasi. 

“Ini merupakan partisipasi 
tahun ketiga Dekranasda Ja-
bar di pameran Handarty 
Korea,” katanya di Bandung, 
Kamis (4/8).

Handarty Korea 2022 sen-
diri merupakan pameran 
Kerajinan terbesar di Korea 
Selatan, menampilkan ber-
bagai macam karya kerajinan 
tangan, pakaian, dan lokaka-
rya kerajinan para seniman 
dari seluruh dunia.

Dikunjungi ratusan ribu pen-
gunjung dalam setiap pagela-
rannya, stand Jawa Barat men-
ghadirkan empat pelaku usaha 
kriya yakni Anggia Handmade, 
PALA Nusantara, Neby Bags 
dan Kerabat Store.

“Ini pameran bergengsi 
bagi produk UKM, tahun se-
belumnya peserta yang 
mengikuti pameran ini datang 
dari lebih dari 30 negara di 
seluruh dunia,’’ ujarnya. 

Iendra juga memastikan 
pihaknya bersama Dinas Ko-
perasi dan Usaha Kecil Pro-
vinsi Jawa Barat tengah me-
rumuskan tim khusus untuk 
merancang regulasi agar bisa 
memberi jalan lebih mudah 
pada pelaku UMKM melaku-
kan ekspor produk. 

“Ekspor Jawa Barat nomor 
satu secara nasional hampir 
98 persen, namun itu dido-
minasi manufaktur. Kita 
ingin ekspor KUMKM juga 
meningkat,” katanya.

Menurutnya dengan refor-
masi birokrasi saat ini, tu-
poksi Koperasi dan UMKM 

ada di Dinas KUK Jabar, se-
dangkan perdagangan atau 
ekspornya ada di Indag maka 
kita perlu berkolaborasi dan 
bersinergi. 

Ketua Harian Dekranasda 
Jawa Barat ini juga mengata-
kan pameran internasional 
bisa turut mendongkrak per-
kembangan UKM yang sem-
pat terpuruk selama pandemi. 

“Pameran-pameran seper-
ti INACRAFT, Handyarty men-
jadi kesempatan bagi Jabar  
untuk membangkitkan dan 
membangun kembali sektor 
ekonomi kreatif,” katanya.

Wakil Ketua Dekranasda 
Jawa Barat Lina Marlina men-
gatakan pihaknya bangga 
bisa menghadirkan produk-
produk kriya berkualitas 
dari Jabar di pameran inter-
nasional Handyarty. (yan)

Produk UKM Jabar Pikat Pasar 
Korea di Handyarty 2022

BANDUNG - Memasuki usia 
ke-13 pada 17 Agustus 2022 
mendatang, Tokopedia, ba-
gian dari grup GoTo, terus 
berupaya mengakomodasi 
masyarakat menikmati ke-
mudahan bertransaksi online 
secara aman dan terpercaya, 
demi sekaligus mendorong 
pemerataan ekonomi secara 
digital di Indonesia. 

“Dalam perayaan tahun ke-13 
ini, sepanjang bulan Agustus 
kami akan menghadirkan bera-
gam Promo Ultah Tokopedia 
‘Semua Serba Murah’ di ber-
bagai kampanye, seperti Can-
tik Fest, Kebut GoPay, Serbu 
Official Store (SOS) dan Waktu 
Indonesia Belanja (WIB),” ung-
kap AVP of Brand and Social 
Media Tokopedia, Raditya 
Beer dalam keterangan rilis 
yang diterima, Kamis (4/9).

Diawali dengan Cantik Fest 

hingga 8 Agustus 2022, di-
mana pembeli bisa berbe-
lanja aneka produk kecantikan, 
fashion, olahraga, hingga 
rumah tangga. 

“Kami juga akan mengha-
dirkan Kejar Diskon serta live 
shopping dengan harga mulai 
dari Rp130,” tambah Raditya. 

Di sisi lain, lewat kampanye 
Kebut GoPay 9-12 Agustus 
2022, masyarakat berkesem-
patan mendapatkan cashback 
GoPay Coins hingga Rp130.000 
untuk setiap pembelanjaan 
di Tokopedia menggunakan 
GoPay dan GoPayLater.

Promo Ultah Tokopedia ‘Se-
mua Serba Murah’ lainnya, 
di minggu ke-tiga Agustus, 
ada di Serbu Official Store 
(SOS) 13-24 Agustus 2022. 
Masyarakat bisa belanja pro-
duk kebutuhan di berbagai 
official store di Tokopedia 

dengan cashback hingga Rp1,3 
juta. 

Dan seperti biasa, setiap 
tanggal 25 hingga akhir bulan, 
akan ada Waktu Indonesia 
Belanja (WIB). WIB spesial 
bulan Agustus akan meng-
gelar promo ulang tahun ‘Se-
mua Serba Murah’, serta flash 
sale mulai dari Rp130.

“Di malam puncak Promo 
Ultah Tokopedia pada tanggal 
25 Agustus 2022, kami akan 
menghadirkan live shopping 
seru selama 13 jam di kanal 
video streaming ‘Tokopedia 
Play’ dengan berbagai pena-
waran menarik,” jelas Raditya.

Selain deretan program kam-
panye di atas, masyarakat 
juga terus bisa memanfaatkan 
layanan Bebas Ongkir dari 
Tokopedia untuk  memenuhi 
berbagai kebutuhan dengan 
lebih efisien.(win/yan)

Sambut Hari Jadi ke-13, Tokopedia 
Hadirkan ‘Semua Serba Murah’ 

BANDUNG – Program buru-
an Sae yang digagas Pemerin-
tahan Kota (Pemkot Bandung) 
telah berhasil menciptakan 
produk berupa Es Krim Pakcoy.

Ketua Buruan Sae Sauyunan, 
Ambu Enok Ambu Enok men-
gatakan, Buruan Sae kelom-
pok Sauyunan berhasil mem-
buat produk unggulan dalam 
rangka pengembangan keta-
hanan pangan.

Dia menceritakan, ide di-
buatnya produk es krim be-
rawal dari melimpahnya 
sayuran pakcoy di kebun 
binaan mereka.

Untuk komposisi es krim 
pakcoy tersebut, yang sebe-
tulnya bisa anda coba buat di 

rumah. Selain pakcoy sebagai 
bahan baku dasar, ada bebe-
rapa bahan makanan lain 
sebagai komposisi.

Bahan pakcoy tadi ditamba-
hkan susu murni, tape singkong, 
pelembut kue, tepung may-
zena, garam, serta es batu. 

‘’Setelah semua bahan ter-
saji, kamu bisa menaruhnya 
di mesin pendingin kulkas,’’ 
kata Enok kepada wartawan, 
Kamis, (4/8).

Soal rasa, es krim pakcoy ala 
Buruan Sae Sauyunan ini be-
rani diadu loh! Selain rasa 
manis karena kandungan 
gula, kita bahkan nyaris tak 
begitu mengenali palet rasa 
pakcoy dalam es krim tersebut.

‘’Bagi anda yang kesulitan 
mengonsumsi sayur, es krim 
pakcoy ini bisa anda coba 
sebagai alternatif,’’ ujarnya.

Lebih lanjut lagi, es krim 
pakcoy di Buruan Sae Sauy-
unan juga diperjualbelikan. 
Satu es krim pakcoy ukuran 
kecil dibanderol Rp2.500.

Untuk penjualan es krim pak-
coy saat ini masih terbatas. 
Kelompok tani di sini pun belum 
memasarkannya secara daring. 

‘’Jadi, anda perlu datang ke 
lokasi Buruan Sae Sauyunan 
untuk menjajalnya. Kalau mau 
beli sementara masih harus 
datang ke sini. Kita belum men-
jual secara daring,” ucapnya. 

Produk es krim pakcoy 

buatan Buruan Sae Sauyunan 
ini dipuji langsung oleh Head 
of Milan Urban Food Policy 
Pact (MUFPP) Secretariat, 
Filippo Gavazzeni.

“Saya Filippo, dari Italia. 
Tadi saya coba es krim pakcoy 
di Buruan Sae Sauyunan. Ra-
sanya enak sekali,” ucapnya, 
Rabu 4 Agustus 2022.

Kehadiran Filippo di Kota 
Bandung merupakan bagian 
dari rangkaian acara Urban 
20 (U20) yang berlansung 
pada 3-4 Agustus 2022. 

Acara ini mengusung tema 
“Meningkatkan Ketahanan 
Pangan Kota dan Menciptakan 
Future work Melalui Urban 
Farming Yang Berbasis Budaya 

dan Teknologi.
Sebelumnya, kegiatan ini 

dibuka di Universitas Katolik 
Parahyangan, Selasa 3 Agus-
tus 2022. Asisten Daerah Pe-
rekonomian Setda Kota 
Bandung Eric M. Attauriq 
menyebut pada hari kedua, 
peserta seminar akan melihat 
langsung aktivitas Buruan Sae 
sebagai upaya mewujudkan 
kota Bandung yang lebih man-
diri pangan.

“Jadi mereka bisa melihat 
fakta di lapangan dan melihat 
bagaimana partisipasi masy-
arakat yang berperan serta 
aktif dalam pengembangan 
ketahanan pangan,” ujar Eric. 
(yan).

Program Buruan Sae Berhasil Ciptakan Produk Es Krim Pakcoy

PT PLN Bagikan Kompor Induksi 
untuk Kurangi Pemakaian Gas LPG

DENI ARMANSYAH/JABAR EKSPRES

GO INTERNASIONAL: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung Gin Gin 
Ginanjar, saat menghadiri Konferensi Internasional Urban 20, di Kantor DKPP Jalan Arjuna, Kamis (4/8). 

BANDUNG - Sejumlah pim-
pinan kota negara di Asia 
Pasifik meramaikan Konfe-
rensi Internasional Urban 20 
di Kota Bandung. Konferensi 
tersebut guna meningkatkan 
ketahanan pangan kota dan 
menciptakan future work, 
melalui urban farming yang 
berbasis budaya dan tekno-
logi.

Kepala Dinas Ketahanan 
Pangan dan Pertanian (DKPP) 
Bandung Gin Gin Ginanjar 
memaparkan, saat ini Kota 

Bandung memiliki sumber 
pangan yang sangat sedikit. 
Sebab, dari 96,47 persen sum-
ber pangan Kota Bandung, 
berasal dari luar wilayah. Hal 
ini tidak hanya dialami Kota 
Bandung, tetapi banyak kota 
lainnya di berbagai belahan 
negara.

Namun di sisi lain, Kota 
Bandung kata Gin Gin, per-
ekonomian sudah mulai ber-
gerak. Perekonomian kata dia, 
dibangun melalui program 
ketahanan pangan, melalui 

rumah tangga, keluarga dan 
wilayah pemukiman. 

“Dan ini sudah mulai ber-
kembang cukup maju. Walau-
pun baru berjalan tiga tahun, 
tetapi sudah diterima oleh 
masyarakat. Dan menjadi 
sumber baru ketahanan 
pangan Kota Bandung. Yang 
kita kenal sebagai program 
urban farming terintegrasi 
atau Buruan SAE,” ujar Gin 
Gin dalam konferensi pers di 
Kantor DKPP Jalan Arjuna, 
Kota Bandung, Kamis (4/8).

Kota Bandung, lanjut dia, 
menjadi salah satu anggota 
Milan Urban Food Policy Pact 
(MUFPP). MUFPP ini meru-
pakan aliansi kota-kota di 
seluruh dunia, yang memi-
liki fokus terhadap ketahanan 
pangan. Bandung kata Gin 
Gin, sejak 2020 tercatat seba-
gai anggota dan tergabung 
menjadi salah satu dari 240 
kota di dunia, dan terbilang 
sebagai anggota yang cukup 
aktif.

Perkenalkan Buruan SAE dalam 
Konferensi Internasional Urban 20

     Baca Perkenalkan... Hal 10
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BANDUNG - Belasan Dewan 
Pimpinan Anak Cabang 
(DPAC) Demokrat Kota 
Bandung menggugat Ketua 
Umum Partai Demokrat dan 
Tim Lima Dewan Pengurus 
Pusat (DPP). Gugatan terse-
but dilayangkan terkait 
penyelenggaraan dan hasil 
Musyawarah Cabang (Muscab) 
III Demokrat Kota Bandung 
ke Pengadilan Negeri Kelas 
1A Khusus Bandung, Kamis 
(4/8). 

Koordinator Tim Kuasa Hu-
kum 16 DPAC Partai Demokrat 
Kota Bandung, Rinal S Kusu-
mah mengatakan, gugatan 
dilayangkan setelah para Ke-
tua DPAC itu mendatangi DPP 
Demokrat guna memerta-
nyakan hasil Muscab III yang 
dinilai tidak demokratis dan 
melanggar Anggaran Dasar/
Anggaran Rumah Tangga (AD/
ART) partai. 

“Jadi teman-teman DPAC 
ini telah menghadap ke DPP 

untuk memertanyakan per-
masalahan ini, namun tidak 
mendapat jawaban yang me-
muaskan, sehingga memu-
tuskan menempuh jalur hu-
kum,” ujar Rinal. 

Rinal mengungkap, belasan 
DPAC itu menggugat Ketua 
Umum Demokrat dan Tim 
Lima lantaran memiliki we-
wenang melakukan evaluasi 
dan menetapkan hasil Muscab 
serentak. Termasuk Ketua DPD 
Demokrat Jawa Barat selaku 

panitia Muscab serentak. 
“Dan turut tergugat adalah 

Aan Andi Purnama dan Entang 
Suryaman. Karena Pak Entang 
ini sebagai Ketua DPC Partai 
Demokrat saat itu berdasarkan 
Surat Instruksi Nomor 05/INT/
DPP.PD/II/2022 tanggal 19 
Februari 2022 jo Surat In-
struksi Nomor 050/INT/DPD.
PD/JB/VI/2022, mengundang 
dan menghadirkan para DPAC 
ini ke Muscab,” papar Rinal. 

Resmi! Belasan DPAC Gugat 
Ketum dan Tim Lima Demokrat

ISTIMEWA

TUNTUT KEADILAN DEMOKRASI: Tim Kuasa Hukum 16 DPAC Demokrat Kota Bandung saat 
menunjukkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung, Kamis (4/8).      Baca Resmi... Hal 10

Dishub Kota Bandung 
Lakukan Uji Petik

BANDUNG – Sebanyak 445 
unit mesin parkir yang ter-
sebar di berbagai titik Kota 
Bandung mulai dioptimali-
sasi untuk mendongkrak 
pendapatan retsibusi parkir. 
Dinas Perhubungan (Dishub) 
Kota Bandung melakukan 
optimalisasi berupa uji petik 
untuk mendongkrak penda-
patan retribusi tersebut.

Kepala UPT Parkir  Dis-

hub  Kota Bandung, Yogi 
Mamesa menyebut, pi-
haknya mengumpulkan 
sebesar Rp 500 juta per 
tahun dari hasil pendapatan 
mesin parkir itu. Dana ter-
sebut didapat dari hasil uji 
petik mesin parkir selama 
periode Januari hingga 
Juli tahun ini.

Tak sia-sia, hasil uji petik 
tersebut dapat mendongkrak 
retribusi parkir keseluruhan 
sebesar 40 persen di 2022 
tahun ini. 

Mesin Parkir Untung 
Rp 500 Juta

Keuntungan Mesin Parkir Per Tahun 

2021 sebesar Rp 300 juta

2022 sebesar Rp 500 juta 
periode Januari-Juli

Jumlah Mesin 
Parkir 445 Unit

Retribusi Parkir Per Tahun
2021 sebesar Rp 6 M

2021 sebesar Rp 4,8 m 
periode Januari-Juli

BANDUNG - Kota Bandung 
terkenal dengan inovasi dan 
kulinernya. Kelompok tani 
di Buruan Sae Sawargi mis-
alnya, yang membuat es krim 
pakcoy nikmat.

Tak tanggung-tanggung, es 
krim pakcoy buatan mereka 
dipuji langsung oleh Head 
of Milan Urban Food Policy 
Pact (MUFPP) Secretariat, 
Filippo Gavazzeni.

“Saya Filippo, dari Italia. 
Tadi saya coba es krim pak-
coy di Buruan Sae Sauyunan. 
Rasanya enak sekali,” ucap-
nya, Rabu 4 Agustus 2022.

Kehadiran Filippo di Ko-
ta Bandung merupakan 
bagian dari rangkaian aca-
ra Urban 20 (U20) yang 
berlansung pada 3-4 Agus-
tus 2022. Acara ini mengus-
ung tema “Meningkatkan 
Ketahanan Pangan Kota dan 

Menciptakan Future work 
Melalui Urban Farming Yang 
Berbasis Budaya dan Tek-
nologi”.

Sebelumnya, kegiatan ini 
dibuka di Universitas Ka-
tolik Parahyangan, Selasa 
3 Agustus 2022. Asisten 
Daerah Perekonomian 
Setda Kota Bandung Eric 
M. Attauriq menyebut pada 
hari kedua, peserta seminar 
akan melihat langsung ak-
tivitas Buruan Sae sebagai 
upaya mewujudkan kota 
Bandung yang lebih man-
diri pangan.

“Jadi mereka bisa melihat 
fakta di lapangan dan me-
lihat bagaimana partisi-
pasi masyarakat yang ber-
peran serta aktif dalam 
pengembangan ketahanan 
pangan,” ujar Eric.

Es Krim Pakcoy Dapat 
Pujian dari Italia

BANDUNG - Keberadaan 
Kebun Binatang Bandung 
memiliki sejarah yang panjang. 
Dosen Pendidikan Sejarah 
Sekolah Pascasarjana UPI dan 
Kepala Museum Pendidikan 
Nasional UPI, Leli Yulifar ke-
pada Humas Kota Bandung, 
Kamis 4 Agustus 2022 men-
gungkapkan kisah berdirinya 
Kebun Binatang Bandung.

Cerita dimulai pada tahun 
1900, Bupati R.A.A. Martane-
gara mendirikan Kebun Bi-
natang di Cimindi. Semen-
tara itu, sejumlah pecinta 
satwa mendirikan Kebun 
binatang di Bukit Dago. 

Sejarah mencatat, 1 April 
1906 Bandung menjadi ge-
meente (kotapraja) yang di-
pimpin seorang walikota 
(Burgermaster). 

Kemudian, pada tahun 1920 
Berdiri Bandoeng Vooruit 

(Bandung Maju) yakni per-
kumpulan swasta yang men-
jadi partner pemerintah dalam 
menata gemeente khusus di 
bidang pariwisata, yang ter-
diri dari orang-orang Belanda. 

Bandoeng Vooruit adalah 
partner gementee dalam 
membangun, menata kota dan 
membenahi kota, khususnya 
untuk bidang pariwisata. 

Pada tanggal 1 Oktober 1926, 
Bandung sebagai gemeente 
menjadi Kotapraja mandiri 
(Stadgemeente). Sehingga 
tidak ada lagi dualisme (an-
tara pemerintah pribumi dan 
Kolonial).

Kota Bandung sebagai kota 
mungil yang awalnya hanya 
desa kecil didirikan untuk 
kepentingan penduduk Ero-
pa, dengan mengadopsi in-
frastruktur kota di Eropa. 

Mengenal Sejarah Kebun 
Binatang Bandung

ISTIMEWA

ABADIKAN MOMEN: Sejumlah warga tampak akrab dengan hewan peliharaan yang ada di 
Kebun Binatang Kota Bandung sambil mengambil foto-foto.     Baca Mengenal... Hal 10      Baca Es... Hal 10
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BANDUNG -  Mayoritas 
hewan ternak yang terin-
feksi penyakit mulut dan 
kuku (PMK) di Kota Bandung 
telah sembuh.  Sisanya, 
delapan ekor hewan ternak 
yang masih sakit dan tengah 
menjalani tahap pengobatan.

"Dari 150 yang terkonfir-
masi,  300 lebih yang ter-
duga. Sekarang tinggal 
delapan ekor lagi yang ma-
sih sakit. Tingkat kesembu-
hannya  lebih dari 90 persen. 
Ini menjadi satu keberha-
silan," ujar Kepala Dinas 
Ketahanan Pangan dan 
Pertanian (DKPP) Kota 
Bandung Gin Gin Ginanjar, 
Jumat (5/8).

Menurut Gin Gin Ginanjar, 

penurunan angka hewan 
ternak yang terinfeksi PMK 
disebabkan karena proses 
penanganan dan penyem-
buhan dilakukan melalui 
pemberian vitamin dan bio 
security, serta memelihara 
kesehatan hewan mulai 
dari kebersihan kandang.

"Sudah menjadi pola pe-
rilaku dari para peternak, 
jadi mereka sudah paham 
itu. Kemudian menjaga mo-
bilitas hewan supaya tidak 
terlalu tinggi arus lalu lin-
tasnya, bahkan jangan men-
datangkan hewan dari luar. 
Itu mendorong percepatan 
kesembuhan. Ini menjadi 
salah satu langkah untuk 
mempertahankan kondisi 

yang relatif stabil di Kota 
Bandung," bebernya.

Gin Gin menyebut, saat ini 
pihaknya juga sedang mela-
kukan vaksinasi hewan ter-
nak tahap kedua dengan 
dosis mencapai 400. Sebe-
lumnya tahap pertama he-
wan ternak sudah mendapat 
suntik vaksin untuk 200 
dosis yang diprioritaskan 
ke lokasi terinfeksi.

"Kita sudah vaksinasi kedua 
untuk PMK. Dari 200 vaksin 
yang sudah diberikan sebe-
lumnya untuk dosis satu, 
sekarang sudah 400 dosis 
lagi diberikan untuk dosis 
kedua. Dan dengan adanya 
kurban sebenarnya men-
jadi berkurang kuantitas 

populasi," tandasnya.
Gin gin menambahkan, 

pihaknya juga telah menda-
patkan bantuan untuk 
penanganan PMK dari dana 
bantuan tidak terduga (BTT). 
Beberapa diantaranya alat 
perlindungan diri untuk 
petugas maupun peternak 
yang disebar seusai prioritas.

"Kita mendapatkan ban-
tuan untuk pembelian obat, 
alat kesehatan, APD, semua 
dikhususkan untuk PMK. 
Itu sifatnya bukan bantuan 
yang disebar, tapi kita yang 
kendalikan, kita yang mela-
kukan pengobatan. Karena 
tidak semua peternak bisa 
melakukan injeksi," pung-
kasnya. (rrr)

Mayoritas Hewan Ternak Sembuh dari PMK

TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG 

MEMERIKSA:  Petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung memeriksa hewan 
saat pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Kota Bandung, beberapa waktu lalu.

BANDUNG - Setelah mener-
tibkan dan merapikan kabel 
fiber optik (FO) Udara di Jalan 
Dago atau Ir. Djuanda, Pemerin-
tah Kota (Pemkot) Bandung 
kembali menertibkan kabel 
fiber optik udara di Jalan Cianjur 
tepatnya di depan Mal Pelaya-
nan Publik (MPP) Jalan Cianjur.

Penertiban tersebut ditandai 
dengan pemotongan kabel udara 
oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung, 
Ema Sumarna, Jumat (5/8).

"Hari ini kita memotong kabel 
yang melintas di sepanjang jalan 
Cianjur yang melewati Mal Pe-
layanan Publik," kata Ema.

Ema mengatakan, penertiban 
ini sebagai upaya untuk mening-
katkan nilai estetika dan kenya-
manan di Mal Pelayanan Publik.

"Targetnya Minggu ini sudah 
bersih dan hal ini menunjang 
aspek estetika di Mal Pelayanan 
Publik," katanya.

Ema mengungkapkan, Pemkot 
Bandung melalui Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD) PT. BII 
sedang menyelesaikan penerti-
ban kabel udara di 13 ruas jalan 
serta ratusan ruas jalan lainnya.

"Kedepan kita melangkah ke 
jalan Riau dan pelaksaannya 
oleh PT BII, sesuai perwal 363 
tahun 2018 tentang penugasan 
PT BII. Sudah masuk dalam 
RUPS sekarang sudang dalam 
proses lelang. Mereka akan 
melakukan penertiban di 13 
ruas jalan dan ratusan jalan 
lainnya," ujarnya.

Ema berharap, Kota Bandung 
akan segera terbebas dari se-
merawutnya kabel udara se-
hingga bisa meningkatkan 
nilai estetika kota.

"Kita berharap Kota Bandung 
akan bebas dari kabel udara 
yang dapat meningkatkan nilai 
estetika kota," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas 
Komunikasi dan Informatika 
Kota Bandung, Yayan Ahmad 
Brilyana mengaku telah memo-

tong 31 kabel FO di depan MPP.
"Kita memotong 31 kabel FO. 

Kita sudah informasikan jauh-jauh 
hari ke Apjatel (Asosiasi Penyel-
enggara Jaringan Telekomuni-
kasi) bahwa akan memotong 
kabel FO di sepanjang Jalan Cianjur 
utamanya yang melintang di MPP 
kerena mal ini adalah arena publik 
untuk mendapatkan layanan jadi 
harus tampak indah dan rapih," 
ujar Yayan.

Yayan menegaskan akan terus 
menertibkan kabel udara ilegal. 

"Kita akan terus kontrol apabila 
ada operator yang membandel,"

Yayan mengatakan, Pemkot 
Bandung telah menyelesaikan 
proses penyambungan melalui 
ducting dan crossing di sepan-
jang Jalan Dago.

Untuk itu, Yayan mengimbau 
bagi seluruh provider yang 
belum melakukan penyam-
bungan untuk segera melaku-
kan penyembungan kabel 
bawah tanah (ducting). (apt)

Pemkot Kembali Tertibkan Kabel Udara

HUMAS

PENERTIBAN:  Proses penertiban dan perapian kabel Fiber Optik (FO) di Jalan Dago atau Ir. Djuanda.

BANDUNG -  Kolong Flyover 
Kopo akan ditata sedemkian 
rupa agar nyaman dipandang 
dan   tidak digunakan untuk 
fasilitas pribadi. Salah satunya 
akan menjadi Ruang Terbuka 
Hijau (RTH).

 "Penataan kolong Flyover 
Kopo akan menjadi Ruang 
Terbuka Hijau. Itu dimaksud-
kan agar area tersebut tidak 
dipergunakan kepentingan 
lain seperti parkir dan peda-
gang," ujar Sekda Kota Bandung 
Ema Sumarna, Jumat (5/8).

Ia mengaku,  sejauh ini tidak 
ada potensi dimanfaatkan 
untuk jasa travel atau siapapun 
yang dijadikan garasi. Menurut 
Ema Sumarna, beberapa ba-
gian ruang terbuka pada ujung 
kolong Flyover Kopo kondisi-
nya kini telah ditutup dinding 
dan dicat dengan lambang 
Kementerian PUPR. 

"Koordinasi dengan Kadishub 
itu untuk bisa memanfaatkan 
ruang di bawah untuk ditanami 
pohon, sehingga nanti tidak ada 
ruang bagi siapapun untuk 
beraktivitas tidak sesuai dengan 
semestinya. Misalnya ada PKL 
dan lain sebagainya," ucapnya.

Di lain sisi, Ema Sumarna 
menuturkan pada jalur naik 
Flyover Kopo dari arah timur 
perlu dilakukan perluasan area 
dengan pembebasan lahan. 
Karena dikhawatirkan bagi 

pengendara dari arah timur, 
harus lebih berhati-hati lagi 
ketika menggunakan jalur 
tersebut.

"Di jalan dekat Bank Man-
diri itu perlu ada penambahan, 
pembebasan lahan. Karena 
kalau orang akan masuk ke 
flyover atau di sampingnya itu 
masih jadi persoalan. Kalau 
menurut saya, agak kurang 
nyaman bagi penggunanya. 
Itu harus hati-hati," pungkas 
dia. (apt)

TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG

RTH: Pemkot Bandung akan menata kolong Flyover Kopo menjadi Ruang Terbuka Hijau.

Kolong Flyover Kopo akan 
Dijadikan RTH

Penataan kolong Flyover Kopo 
akan menjadi Ruang Terbuka 
Hijau. Itu dimaksudkan agar 

area tersebut tidak 
dipergunakan kepentingan lain seperti 
parkir dan pedagang.”
Ema Sumarna  / Sekda Kota Bandung

BANDUNG - Kota Bandung 
menjadi tuan rumah Konfe-
rensi Internasional Ketahanan 
Pangan U-20 dengan tema "Me-
ningkatkan Ketahanan Pangan 
Kota dan Menciptakan Future 
work Melalui Urban Farming 
Yang Berbasis Budaya dan Tek-
nologi" yang diselenggarakan 
di Auditorium Arnts Geise Buil-
ding, Universitas Katolik Para-
hyangan pada Rabu (3/8). Tidak 
kurang dari 18 negara regional 
Asia Pasifik yang hadir dan be-
berapa Walikota, mulai Wali-
kota Bogor yang merangkap 
sebagai Ketua Apeksi, Bima Arya, 
Walikota Tarakan, Walikota 
Gorontalo, Makassar, Bontang, 
Banjarbaru dan Sebrang Perai, 
Malaysia, juga banyak lagi yang 
hadir dari kota - kota lain.

Hari kedua, Kamis (4/8) kegia-
tan berlanjut dengan tamu yang 
hadir berkunjung ke dua lokasi 
Buruan Sae di Kecamatan Sari-
jadi dan Kecamatan Pajajaran. 
Beberapa kali dan tak henti - hen-
tinya semua tamu merasa kagum 
dan takjub akan keberadaan 
Buruan Sae termasuk sambutan 
luar biasa dari semua kelompok 
Buruan Sae dan siswa sekolah 
yang menyambut gegap gem-
pita dengan mengibarkan bende-
ra negara - negara yang ikut 
konferensi ini.

Setelah kedua kunjungan ter-
sebut selesai, acara berlanjut di 
Kantor DKPP Kota Bandung.  
Salah satu agendanya, yakni 
meresmikan monumen keta-
hanan pangan sebagai hasil 
rekomendasi dari hasil konfe-
rensi dan sebagai tempat peng-
ingat bersama bahwa di Bandung 
pernah terjadi event dunia yang 
berbicara pangan di masa depan. 

Perlu diketahui Program 
Buruan Sae ini dimulai awal 
2020. Namun, perjuangan dalam 
mengenalkan Buruan Sae ini 
tidaklah mudah sebab awalnya 
banyak skeptis. 

Tapi, DKPP Kota Bandung yang 
dipimpin oleh Gin Gin Ginanjar 
tidak menyerah dan terus me-
nerus mengenalkan Buruan Sae 
ini kepada masyarakat luas. 
Hasilnya selama 3 tahun berja-
lan, perkembangannya cukup 
cepat dan diterima, sebab sudah 
335 RW tergabung.

Bahkan warga sangat terban-
tu karena bisa menanam sen-
diri komoditas yang memang 
dibutuhkan. Saatnya Buruan 
Sae menjadi pola hidup warga 
Bandung. Dunia saat ini men-

jerit akan kekurangan pangan, 
Kota Bandung tampil dengan 
Buruan Sae.

Kerja keras selama ini terbay-
arkan dengan program Buruan 
Sae ini dilirik oleh Milan Urban 
Food Policy Pact (MUFPP) juga 
Uni Eropa dan ditampilkan pro-
ses terbangunnya program ini 
dalam konferensi internasional.

Kepala DKPP Kota Bandung, 
Gin Gin Ginanjar mengatakan 
acara ini diadakan untuk mem-
bahas isu ketahanan pangan 
dan hasilnya akan menjadi 
masukan di G-20.

"Kebetulan Bandung ini men-
jadi ketua atau Steering Com-
mittee untuk region Asia Pasifik 
yang salah satu tugasnya me-
nyelenggarakan event ini di-
tambah ada G-20 juga ada 
misi memang harus menguat-
kan jejaring, tadi juga ada 7 
kota yang baru bergabung. Di-
situ awalnya dan isu pangan 
memang sekarang menjadi isu 
yang sedang diperbincangkan. 
Hasil dari U-20 diharapkan 
menjadi sebuah masukan untuk 
G-20," terangnya.

Konferensi ini juga menjadi 
ajang unjuk gigi bagi program 
Buruan Sae yang bisa menjadi 
solusi untuk ketahanan pangan 
dan juga menjadi tempat ber-
bagi pengalaman. 

"Justru Buruan Sae ini menjadi 
best practice. Kami juga hari ini 
mempresentasikan tentang pen-
galaman bagaimana Buruan Sae 
ini terbangun. Karena memang 
salah satu misi dari pertemuan 
ini saling berbagi pengalaman 
terbaik," ucapnya.

"Ini menjadi apresiasi bagi 

kami dan meyakini bahwa apa 
yang dilakukan di Bandung ini 
memang salah satu solusi untuk 
bagaimana membangun keta-
hanan pangan," tambahnya.

Bahkan, kunjungan ke dua 
tempat Buruan Sae itu atas per-
mintaan MUFPP dan Uni Eropa.

"Acara berkunjung ke kelom-
pok - kelompok Buruan Sae itu 
yang mereka minta khususnya 
dari Italia ingin berkunjung," 
tukasnya.

Gin Gin berharap hasil dari 
acara ini bisa mengembangkan 
program Buruan Sae. Tujuan 
akhirnya adalah adanya kesada-
ran setiap warga di halamannya 
untuk bertanam dan mengurangi 
ketergantungan pangan.

"Memang harapannya dan 
secara lokal, kami akan terus 
mengembangkan Buruan Sae. 
Selain dari sisi jumlah maupun 
dari sisi kualitas. (Tujuan) akhir-
nya, semua masyarakat Bandung, 
rumah tangga itu punya ke-
mauan atau punya kebiasaan 

untuk membangun lingkungan-
nya halamannya untuk bertanam 
Buruan Sae. Jadi, Bandung yang 
ketergantungan tangannya 
tinggi paling tidak bisa mengu-
rangi dan tidak terlalu banyak 
tergantung apalagi di saat se-
karang ya semua daerah pun 
memerlukan pangan jadi ten-
tunya ketahanan ini perlu di-
bangun dari dalam," ucapnya.

Selain itu tujuannya adalah 
mendorong komitmen ber-
sama negara-negara anggota 
G20 dan MUFPP untuk lakukan 
gerakan urban farming. Ter-
akhir, memperkuat jejaring 
dan kolaborasi baik skala na-
sional atau internasional dalam 
wujudkan kota cerdas pangan 
(Food Smart City).

Gin gin mengatakan saatnya 
Buruan Sae menjadi pilar hidup 
warga Bandung. 

"Di saat dunia menjerit akan 
kekurangan pangan Kota Bandung 
tampil dengan Buruan  SAE," 
pungkasnya. (adv/rrr/b)

Tamu dari Milan dan Peserta Konferensi 
Internasional Kagum Atas Buruan Sae

RAMADHAN/RADAR BANDUNG

BERPOSE: Tuan rumah dan peserta Konferensi Internasional Ketahanan Pangan U-20 berfoto bersama.
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“Bandung menguatkan ke-
tahanan pangan dan akhirnya 
Bandung dipilih sebagai pen-
gurus regional Asia Pasifik 
2021-2023. Dan dua hal yang 
menjadi tugas kepengurusan 
ini. Bandung bersama Seoul, 
adalah kami diwajibkan mem-
perluas jejaring kota-kota yang 
akan menjadi anggota MUF-
PV, bersyukur kita sudah ber-
hasil merekrut anggota baru 

khususnya kota-kota di Indo-
nesia,” ungkapnya.

Indonesia, beber Gin Gin, 
saat ini menjadi tuan rumah 
G20 dengan salah satu pro-
gram kegiatan yaitu Urban 
20. Dan sebagai tuan rumah 
yang merupakan Gubernur 
Jawa Barat bersama Guber-
nur DKI.

“Isu pangan menjadi topik 
prioritas yang akan dibicara-
kan di G20, jadi inisiatif kita 
diterima. Kita melakukan 
kerjasama dengan berbagai 

pihak, selain Pemkot Bandung 
yang sudah memiliki kota 
cerdas pangan,” papar Gin 
Gin.

Lebih jauh Gin Gin mema-
parkan, program tersebut 
juga merupakan bukti untuk 
menunjukan bagaimana ma-
syarakat Bandung sudah mu-
lai bergerak dan merasakan 
manfaat dari Buruan SAE.

“Makanya hari ini (kemarin, 
red) kita (para perwakilan 
kota negara-negara) sudah 
berkeliling ke dua lokasi, di 

Sarijadi dan Padjajaran dan 
berakhir disini,” tegasnya.

“Saya berusaha agar mema-
sukkan ini sebagai agenda G20 
dan perjungannya memang 
cukup panjang dan akhirnya 
direspon, karena pemikiran 
dari U20 dengan G20 sama-
sama akan membahas tentang 
ancaman krisis pangan, ma-
kanya inisiasi kita sangat di-
respon dan mendapat ba-
nyak dukungan dari lembaga 
internasional,” tandas Gin Gin. 
(arv/tur)

 PERKENALKAN
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Bandung Terpilih Pengurus Regional Asia Pasifik 

Rinal pun menilai, Muscab 
III yang digelar pada 15-16 
Juni 2022 lalu cacat hukum 
dan bertentangan dengan 
hukum karena tidak sesuai 
AD/ART Partai Demokrat. 
Pasalnya, dalam AD/ART 
partai tidak mengenal nomen-
klatur muscab serentak. 

“Penyelenggaraan musyawa-
rah cabang harusnya diselen-
ggarakan oleh DPC bukan DPD 
sebagaimana surat instruksi 
tersebut,” jelas Rinal. 

Selain itu, hak-hak demo-
krasi para Ketua DPAC itu telah 
dirampas. Ketua DPC dipilih 
oleh Tim Lima yang berisikan 
Ketua Umum, Sekretaris Jen-
deral, Ketua Badan Pembinaan 

Organisasi, Kaderisasi dan 
Keanggotaan, serta Ketua dan 
Sekretaris DPD Demokrat Jawa 
Barat. Hal itu dinilai berten-
tangan dengan iklim demo-
krasi yang sudah terbangun di 
Partai Demokrat selama ini. 

“Parameter pemilihan yang 
dilakukan Tim Lima sangat 
subjektif, karena dalam sistem 
demokrasi, apabila musya-
warah tidak tercapai, suara 
terbanyak lah yang dipilih 
sebagai ketua. Seperti kita 
ketahui, dalam Muscab ter-
sebut ada dua orang calon 
Ketua DPC Demokrat Kota 
Bandung, yakni Aan Andi 
Purnama dengan 12 dukungan 
suara dan Entang Suryaman 
dengan 18 dukungan suara. 
Namun yang diberikan Surat 
Keputusan (SK) adalah calon 

dengan suara paling sedikit,” 
terang Rinal. 

Rinal menekankan, gugatan 
yang dilayangkan oleh belasan 
DPAC tersebut semata-mata 
merupakan wujud cinta dari 
para kader yang bertahun-
tahun telah memerjuangkan 
Demokrat di Kota Bandung. 
Gugatan ini juga untuk me-
merbaiki sistem demokrasi 
yang berada di titik nadir ke-
matian, serta mengembalikan 
nama besar partai. 

“Ini sebagai bentuk koreksi 
kepada DPP, dan bentuk ke-
cintaan para DPAC ini ke-
pada Partai Demokrat, se-
hingga ada perbaikan dalam 
tata cara dan proses pelaks-
anaan demokrasi secara in-
ternal di masa mendatang,” 
pungkasnya. (tur)

 RESMI
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Rampas Hak-Hak Demokrasi DPAC

Es krim pakcoy buatan 
Buruan Sae Sauyunan ini mu-
lai diproduksi sejak 2022. 
Ketua Buruan Sae Sauyunan, 
Ambu Enok menyebut, ide 
dibuatnya produk es krim 
berawal dari melimpahnya 
sayuran pakcoy di kebun bi-
naan mereka.

Ia juga membocorkan kom-
posisi es krim pakcoy tersebut, 
yang sebetulnya bisa anda 
coba buat di rumah. Selain 
pakcoy sebagai bahan baku 
dasar, ada beberapa bahan 
makanan lain sebagai kom-

posisi.
Kata Enok, bahan pakcoy 

tadi ditambahkan susu mur-
ni, tape singkong, pelembut 
kue, tepung mayzena, garam, 
serta es batu. Setelah semua 
bahan tersaji, kamu bisa me-
naruhnya di mesin pending-
in kulkas.

Soal rasa, es krim pakcoy ala 
Buruan Sae Sauyunan ini be-
rani diadu loh! Selain rasa 
manis karena kandungan 
gula, kita bahkan nyaris tak 
begitu mengenali palet rasa 
pakcoy dalam es krim tersebut.

Bagi anda yang kesulitan 
mengonsumsi sayur, es krim 
pakcoy ini bisa anda coba 

sebagai alternatif.
Lebih lanjut lagi, es krim 

pakcoy di Buruan Sae Sauy-
unan juga diperjualbelikan. 
Satu es krim pakcoy ukuran 
kecil dibanderol Rp 2.500.

Namun, Enok menjelaskan, 
penjualan es krim pakcoy di 
sini masih dalam jangkauan 
terbatas saja. Kelompok tani 
di sini pun belum memasar-
kannya secara daring. Jadi, 
anda perlu datang ke lokasi 
Buruan Sae Sauyunan untuk 
menjajalnya.

“Kalau mau beli sementara 
masih harus datang ke sini. 
Kita belum menjual secara 
daring,” ucapnya. (rls)

 ES
Sambungan dari hal 9

Dibanderol Rp 2.500 Ukuran Kecil

Karena itu, Pemerintah Ko-
tapraja Bandung (gemeente) 
mendirikan perumahan dalam 
skala real estate, gedung pe-
merintahan, motel/hotel, 
instansi pendidikan, tempat 
hiburan, serta taman-taman 
kota. 

Satu di antara taman yang 
didirikan gemeente tersebut 
adalah Jubileum Park, yang 
membentang dari ujung pa-
ling utara daerah Lebak Gede 
Barat sampai dengan Cika-
pundung Timur. 

Jubileum Park, atau taman 
ulang tahun adalah taman 
botanik yang berupa tanaman 
keras dan tanaman hias, di-
dirikan pada tahun 1923 da-
lam rangka memperingati 50 
tahun Ratu Wilhelmina me-
merintah. 

Selanjutnya pada tahun 1933, 
atas prakarsa Bandoeng Voo-
ruit, kedua kebun binatang 
yang didirikan di Cimindi dan 
Bukit Dago tersebut disatukan 
dengan pindah ke wilayah 
bagian selatan Taman Botanik 
(Jubileumpark). 

“Artinya Kebun binatang 
tersebut berdiri pada seba-
gian tanah gemeente (Pemerin-
tah Kota Bandung), yang 

terletak di Huygensweg (Se-
karang Jl. Tamansari),” ujar 
Leli.

Pendirian ini disahkan Gu-
bernur Jendral Hindia Be-
landa pada 12 april 1933 
dengan nama Bandoengsche 
Zoologisch Park pimpinan 
Hogland, Kepala bank Bank 
DENNIS yang sekarang BJB, 
yang secara ekonomi sangat 
kuat untuk menjadi pen-
support dana dalam mengelo-
la taman hewan tersebut. 

Pendirian Bandoengsche 
Zoologisch Park, tertulis pada 
Kandang Gajah yang dibangun 
pada tahun yang sama oleh 
kontraktor Thio Tjoan Tek yang 
berkantor di Ost Eindeweg 
(Jl. Sunda). 

Pendirian kebun binatang 
dan taman-taman di Bandung, 
sama dengan tujuan didiri-
kannya Jubileum park, yakni 
merupakan bagian dari kel-
engkapan infrastruktur kota, 
di samping taman-taman lain, 
seperti Insulinde Park (Taman 
Lalu lintas), Molukken Park 
(Taman Maluku), Ijzerman 
Park (Taman Ganesa), dan 
Pieter Park (Taman Merdeka).

Ketika tahun 1942, Jepang 
mendarat dan melakukan 
pendudukan, banyak orang 
Belanda (termasuk Hoogland) 
ditahan pihak Jepang, dan 

berada di tempat penam-
pungan (camp interniran).

Kebun Binatang diurus oleh 
sekelompok kaum pribumi, 
satu di antaranya R. Ema Bra-
takoesoema, dalam kondisi 
keterbatasan biaya tentunya. 

Saat chaos, jangankan me-
mikirkan binatang, manusia-
pun dalam kondisi darurat 
pangan, sandang dan papan

Saat kemerdekaan dicapai 
bangsa ini pada 17 Agustus 
1945, kelompok interniran 
(termasuk Hogland) Kem-
bali ke negaranya (Belanda).

Rentang waktu 1945-1950. 
Satwa penghuni Kebun Bina-
tang semakin tidak terurus 
dan memprihatinkan. Karena 
Indonesia saat itu dalam 
keadaan mempertahankan 
kemerdekaan dan menghada-
pi Agresi Militer I dan II dari 
pihak Belanda. 

Pada saat yang bersamaan, 
terjadi ketidakstabilan politik 
dan ekonomi yang disebabkan 
jatuh bangunnya kabinet. 
Maka, kondisi Kebun Binatang 
Bandung makin merana. 

Pada tahun 1956, Hogland 
Kembali ke Bandung, dan 
melihat bahwa Taman Hewan 
sudah tampak seperti hutan, 
dengan tumbuhan liar, serta 
sedikit hewan yang bisa dise-
lamatkan. Saat itu, terdapat 

kesepakatan dengan R. Ema 
Bratakoesoema, yakni :

1. Pembubaran Taman He-
wan (Bandoengsche Zoolo-
gisch Park);

2. Melikuidasi sisa kekayaan 
Taman Hewan;

3. Mendirikan Badan Hukum 
yang dinamai Yayasan Mar-
gasatwa Tamansari (Bandoeng 
Zoolical Garden), dengan 
Hogland sebagai Ketua Yaya-
san dan di dalamnya ada 
beberapa orang Belanda yang 
dulu terlibat di Bandoengsche 
Zoologisch Park. 

Pada akhir 1957, Hogland 
bersama rekannya yang lain 
Kembali ke Belanda, Sehing-
ga Yayasan tersebut dipimpin 
oleh R. Ema Bratakoesoema 
sampai meninggal tahun 1984. 
Selanjutnya YTM dilanjutkan 
kepengurusannya oleh para 
ahli warisnya.

Medio 1990. Kebun Binatang 
nyaris dipindahkan ke Ja-
tinangor, karena saat itu Pem-
kot Bandung akan menyera-
hkan wilayah tersebut ke-
pada ITB, yang akan diguna-
kan sebagai perluasan kampus 
ITB. 

Tetapi karena permasalahan 
dana, rencana tersebut ter-
tunda. Malahan, saat ini Kam-
pus ITB yang sebagian kampus-
nya berada di Jatinangor. (rls)

Sempat Diurus Sekelompok Kaum Pribumi
 MENGENAL
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SAMBUNGAN
2023, Target Retribusi Parkir Rp 10 M

“Kita tidak memindahkan me-
sin kita baru, uji petik aja. Kita 
ingin tahu dari juru parkir (jukir) 
ke mandor itu setoran, pengha-
silan dan yang parkir (hasilnya) 
berapa,” ujar Yogi kepada Jabar 
Ekspres, Kamis (4/8).

Dia optimis, pendapatan 
retribusi parkir dari hasil uji 
petik itu akan bertambah 
hingga akhir tahun ini. Pasal-
nya, beber dia, uji petik yang 
dilakukan pihaknya masih 
menyisakan waktu untuk di-

garapnya.
Sementara, lanjutnya, se-

cara keseluruhan pendapatan 
retribusi parkir mencapar Rp 
4,8 miliar hingga Juli di tahun 
ini. Jumlah tersebut diyakini 
Yogi, akan terus bertambah 
hingga Rp 10 miliar sampai 
akhir tahun. Sedangkan se-
panjang tahun 2021, retri-
busi parkir hanya mencapai 
Rp 6 miliar. Padahal, menurut 
Anggara DPRD Kota Bandung 
Agus Gunawan, potensi ret-
ribusi parkir di Kota Bandung 
bisa mencapai Rp 60 miliar.

“Saya optimis di akhir tahun 

retribusi parkir bisa tercapai 
Rp 10 miliar,” sebut Yogi.

Ia pun berjanji akan terus 
mengoptimalkan pendapatan 
retribusi parkir dengan uji 
petik mesin parkir tersebut. 
Yogi mengatakan, pihaknya 
akan mengadakan relokasi 
untuk memindahkan mesin 
parkir yang tidak terpakai ke 
tempat yang lebih strategis.

“Seperti tempat yang ramai, 
agar mendorong pendapatan 
parkir meningkat. Memasuki 
tahun 2023 kita tingkatkan 
lagi semoga bisa melebihi 
dari itu,” terangnya.

 MESIN
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Sementara itu, Yogi me-
nyebut, juru parkir di Kota 
Bandung berjumlah 1.300. 
Sedangkan untuk pendapatan 
mesin parkir sebelum opti-
malisasi sekira hanya Rp 300 

juta per tahun. Setelah opti-
malisasi digencarkan, penda-
patan meningkat tajam men-
jadi 500 juta per tahun.

“Ke depannya kita tetap 
edukasi sosialisasi kepada 

jukir mudah-mudahan bisa 
sampai Rp 700-800 pendapa-
tan mesin parkir per tahun,” 
harap Yogi.

Dia menambahkan, edu-
kasi penggunaan mesin par-

kir akan terus digencarkan 
baik kepada jukir dan juga 
kepada  pengguna jasa parkir. 
“Semua pengguna jasa parkir 
lebih diutamakan mengguna-
kan TPE,” tegasnya. (arv/tur)

Peluncuran Wisata 
Kuliner Halal Libatkan BI

BANDUNG  – Wisata  kuli-
ner  halal di Kota Bandung, 
masih terus dicanangkan. Saat 
ini baru satu tempat (spot) yang 
bakal menjadi calon lokasi 
wisata kuliner halal, yakni di 
kawasan pedagang kaki lima 
(PKL) Jalan Malabar, Taman 
Valkenet.

Sub Koordinator Promosi Pro-
duk Budaya dan Kesenian pada 
Disbudpar Kota Bandung, 
Hendi Rohendi menyebut, ter-

dapat beberapa kesulitan dalam 
penentuan wilayah tersebut.

Di antaranya, kesulitan untuk 
sarana prasarana serta lokasi 
yang memang dirasa cocok. 
“Kita belum bisa menentukan 
wilayah mana untuk jadi spot 
wisata halal,” ungkap Hendi 
kepada Jabar Ekspres, kemarin.

Dia menambahkan, sejauh 
inipun lokasi yang baru dipilih 
yaitu Taman Valkenet di Jalan 
Malabar. Hal itu bisa digarap 
berkat kerjasama masif yang 
dilakukan pihaknya bersama 
instansi terkait.

“Dalam hal ini Dinas KUKM, 

kebetulan Disbudpar juga di-
undang pada saat itu, dengan 
Bank Indonesia (BI), mungkin 
dalam waktu dekat ini ada ke-
giatan,” tambahnya.

Dirinya menuturkan, persia-
pan itu bahkan sudah digarap 
dari jauh-jauh hari. “Sudah 
lama, karena kami kan diundang 
ya dan itu sudah beberapa pe-
kan lalu. Jadi kalau seluruhnya 
mungkin sudah beberapa bu-
lan lalu,” tuturnya.

Wisata halal di Kota Bandung, 
kata Hendi, mesti dapat bersaing 
dengan negara tetangga, Ma-
laysia. Sebab, katanya, jumlah 

muslim di Negeri Jiran dengan 
Kota Bandung tidak jauh ber-
beda.

“(Makanya) kita sedang ngo-
brol dan sedang kerja sama 
dengan beberapa pihak agar 
bisa menyediakan wisata halal 
di Kota Bandung,” katanya.

Sementara itu, seusai adanya 
launching wisata kuliner halal 
yang akan dilakukan dalam 
waktu dekat, pihaknya bakal 
melakukan evaluasi kembali.

“Karena setiap kegiatan ha-
rus ada evaluasi untuk menge-
tahui dampaknya,” pungkas-
nya. (zar/tur)

Kesulitan Tentukan Spot 
DOK/JABAR EKSPRES

BURSA MAKANAN: Streetfood PKL di Taman Valkenet, Jalan Malabar, Kota Bandung. Lokasi tersebut kini ditentukan menjadi wisata kuliner halal.

BANDUNG - Ketua Divisi Percepatan Vaksinasi Pro-
vinsi Jawa Barat (Jabar), Dedi Supandi mengakui, pen-
capaian vaksin booster untuk pelajar maupun remaja 
masih rendah. Dedi pun menyebut, angkanya masih 
48 persen.

”Merka bukan enggak mau dibooster. Tapi pada saat 
itu vaksin booster lebih dikedepankan untuk lansia dan 
layanan publik (nakes),” ujar Dedi saat ditemui Jabar 
Eskpres di Sport Jabar, Arcamanik, Kota Bandung, Kamis 
(4/8).

Berbeda dengan pelajar, pencapaian vaksin booster 
untuk orang tua dan anak-anak sudah mencapai angka 
96 persen. Dedi menuturkan, pihaknya berencana akan 
kembali melakukan akselerasi di sekolah-sekolah se-
perti pemberian dosis 1 dan 2 yang dilaksanakan pada 
beberapa waktu kebelakang. 

“Setelah melakukan akselerasi BIAN (Bulan Imuni-
sasi Anak), kita akan lakukan kepada remaja (pembe-
rian booster). Jadi harus kita kejar adalah vaksin boos-
ter buat remaja,” imbuhnya.

Berdasarkan pantauan Jabar Ekspres di halaman pi-
kobar.jabarprov.go.id. untuk capaian vaskin dosis ke-3 
atau booster Jawa barat, hingga saat ini baru tereali-
sasi diangka 36.1 persen atau setara dengan 13.649.770 
dosis. (san/tur)

DENI ARMANSYAH/JABAR EKSPRES

HINDARI VIRUS: Salah seorang remaja saat mendapatkan 
vaksin Covid-19 dengan cara disuntik bagian lengan kirinya. 

Vaksin Booster 
Pelajar Rendah

Dalam hal ini Dinas 
KUKM, kebetulan 
Disbudpar juga 

diundang pada saat 
itu, dengan Bank 

Indonesia (BI), mung-
kin dalam waktu 

dekat ini ada keg-
iatan,”

Hendi Rohendi
Sub Koordinator Promosi Produk 

Budaya dan Kesenian pada 
Disbudpar Kota Bandung

KESEHATAN

DENI ARMANSYAH/JABAR EKSPRES

GO INTERNASIONAL: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung Gin Gin 
Ginanjar, saat menghadiri Konferensi Internasional Urban 20, di Kantor DKPP Jalan Arjuna, Kamis (4/8). 

BANDUNG - Sejumlah pim-
pinan kota negara di Asia 
Pasifik meramaikan Konfe-
rensi Internasional Urban 20 
di Kota Bandung. Konferensi 
tersebut guna meningkatkan 
ketahanan pangan kota dan 
menciptakan future work, 
melalui urban farming yang 
berbasis budaya dan tekno-
logi.

Kepala Dinas Ketahanan 
Pangan dan Pertanian (DKPP) 
Bandung Gin Gin Ginanjar 
memaparkan, saat ini Kota 

Bandung memiliki sumber 
pangan yang sangat sedikit. 
Sebab, dari 96,47 persen sum-
ber pangan Kota Bandung, 
berasal dari luar wilayah. Hal 
ini tidak hanya dialami Kota 
Bandung, tetapi banyak kota 
lainnya di berbagai belahan 
negara.

Namun di sisi lain, Kota 
Bandung kata Gin Gin, per-
ekonomian sudah mulai ber-
gerak. Perekonomian kata dia, 
dibangun melalui program 
ketahanan pangan, melalui 

rumah tangga, keluarga dan 
wilayah pemukiman. 

“Dan ini sudah mulai ber-
kembang cukup maju. Walau-
pun baru berjalan tiga tahun, 
tetapi sudah diterima oleh 
masyarakat. Dan menjadi 
sumber baru ketahanan 
pangan Kota Bandung. Yang 
kita kenal sebagai program 
urban farming terintegrasi 
atau Buruan SAE,” ujar Gin 
Gin dalam konferensi pers di 
Kantor DKPP Jalan Arjuna, 
Kota Bandung, Kamis (4/8).

Kota Bandung, lanjut dia, 
menjadi salah satu anggota 
Milan Urban Food Policy Pact 
(MUFPP). MUFPP ini meru-
pakan aliansi kota-kota di 
seluruh dunia, yang memi-
liki fokus terhadap ketahanan 
pangan. Bandung kata Gin 
Gin, sejak 2020 tercatat seba-
gai anggota dan tergabung 
menjadi salah satu dari 240 
kota di dunia, dan terbilang 
sebagai anggota yang cukup 
aktif.

Perkenalkan Buruan SAE dalam 
Konferensi Internasional Urban 20

     Baca Perkenalkan... Hal 10
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BANDUNG - Belasan Dewan 
Pimpinan Anak Cabang 
(DPAC) Demokrat Kota 
Bandung menggugat Ketua 
Umum Partai Demokrat dan 
Tim Lima Dewan Pengurus 
Pusat (DPP). Gugatan terse-
but dilayangkan terkait 
penyelenggaraan dan hasil 
Musyawarah Cabang (Muscab) 
III Demokrat Kota Bandung 
ke Pengadilan Negeri Kelas 
1A Khusus Bandung, Kamis 
(4/8). 

Koordinator Tim Kuasa Hu-
kum 16 DPAC Partai Demokrat 
Kota Bandung, Rinal S Kusu-
mah mengatakan, gugatan 
dilayangkan setelah para Ke-
tua DPAC itu mendatangi DPP 
Demokrat guna memerta-
nyakan hasil Muscab III yang 
dinilai tidak demokratis dan 
melanggar Anggaran Dasar/
Anggaran Rumah Tangga (AD/
ART) partai. 

“Jadi teman-teman DPAC 
ini telah menghadap ke DPP 

untuk memertanyakan per-
masalahan ini, namun tidak 
mendapat jawaban yang me-
muaskan, sehingga memu-
tuskan menempuh jalur hu-
kum,” ujar Rinal. 

Rinal mengungkap, belasan 
DPAC itu menggugat Ketua 
Umum Demokrat dan Tim 
Lima lantaran memiliki we-
wenang melakukan evaluasi 
dan menetapkan hasil Muscab 
serentak. Termasuk Ketua DPD 
Demokrat Jawa Barat selaku 

panitia Muscab serentak. 
“Dan turut tergugat adalah 

Aan Andi Purnama dan Entang 
Suryaman. Karena Pak Entang 
ini sebagai Ketua DPC Partai 
Demokrat saat itu berdasarkan 
Surat Instruksi Nomor 05/INT/
DPP.PD/II/2022 tanggal 19 
Februari 2022 jo Surat In-
struksi Nomor 050/INT/DPD.
PD/JB/VI/2022, mengundang 
dan menghadirkan para DPAC 
ini ke Muscab,” papar Rinal. 

Resmi! Belasan DPAC Gugat 
Ketum dan Tim Lima Demokrat

ISTIMEWA

TUNTUT KEADILAN DEMOKRASI: Tim Kuasa Hukum 16 DPAC Demokrat Kota Bandung saat 
menunjukkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung, Kamis (4/8).      Baca Resmi... Hal 10

Dishub Kota Bandung 
Lakukan Uji Petik

BANDUNG – Sebanyak 445 
unit mesin parkir yang ter-
sebar di berbagai titik Kota 
Bandung mulai dioptimali-
sasi untuk mendongkrak 
pendapatan retsibusi parkir. 
Dinas Perhubungan (Dishub) 
Kota Bandung melakukan 
optimalisasi berupa uji petik 
untuk mendongkrak penda-
patan retribusi tersebut.

Kepala UPT Parkir  Dis-

hub  Kota Bandung, Yogi 
Mamesa menyebut, pi-
haknya mengumpulkan 
sebesar Rp 500 juta per 
tahun dari hasil pendapatan 
mesin parkir itu. Dana ter-
sebut didapat dari hasil uji 
petik mesin parkir selama 
periode Januari hingga 
Juli tahun ini.

Tak sia-sia, hasil uji petik 
tersebut dapat mendongkrak 
retribusi parkir keseluruhan 
sebesar 40 persen di 2022 
tahun ini. 

Mesin Parkir Untung 
Rp 500 Juta

Keuntungan Mesin Parkir Per Tahun 

2021 sebesar Rp 300 juta

2022 sebesar Rp 500 juta 
periode Januari-Juli

Jumlah Mesin 
Parkir 445 Unit

Retribusi Parkir Per Tahun
2021 sebesar Rp 6 M

2021 sebesar Rp 4,8 m 
periode Januari-Juli

BANDUNG - Kota Bandung 
terkenal dengan inovasi dan 
kulinernya. Kelompok tani 
di Buruan Sae Sawargi mis-
alnya, yang membuat es krim 
pakcoy nikmat.

Tak tanggung-tanggung, es 
krim pakcoy buatan mereka 
dipuji langsung oleh Head 
of Milan Urban Food Policy 
Pact (MUFPP) Secretariat, 
Filippo Gavazzeni.

“Saya Filippo, dari Italia. 
Tadi saya coba es krim pak-
coy di Buruan Sae Sauyunan. 
Rasanya enak sekali,” ucap-
nya, Rabu 4 Agustus 2022.

Kehadiran Filippo di Ko-
ta Bandung merupakan 
bagian dari rangkaian aca-
ra Urban 20 (U20) yang 
berlansung pada 3-4 Agus-
tus 2022. Acara ini mengus-
ung tema “Meningkatkan 
Ketahanan Pangan Kota dan 

Menciptakan Future work 
Melalui Urban Farming Yang 
Berbasis Budaya dan Tek-
nologi”.

Sebelumnya, kegiatan ini 
dibuka di Universitas Ka-
tolik Parahyangan, Selasa 
3 Agustus 2022. Asisten 
Daerah Perekonomian 
Setda Kota Bandung Eric 
M. Attauriq menyebut pada 
hari kedua, peserta seminar 
akan melihat langsung ak-
tivitas Buruan Sae sebagai 
upaya mewujudkan kota 
Bandung yang lebih man-
diri pangan.

“Jadi mereka bisa melihat 
fakta di lapangan dan me-
lihat bagaimana partisi-
pasi masyarakat yang ber-
peran serta aktif dalam 
pengembangan ketahanan 
pangan,” ujar Eric.

Es Krim Pakcoy Dapat 
Pujian dari Italia

BANDUNG - Keberadaan 
Kebun Binatang Bandung 
memiliki sejarah yang panjang. 
Dosen Pendidikan Sejarah 
Sekolah Pascasarjana UPI dan 
Kepala Museum Pendidikan 
Nasional UPI, Leli Yulifar ke-
pada Humas Kota Bandung, 
Kamis 4 Agustus 2022 men-
gungkapkan kisah berdirinya 
Kebun Binatang Bandung.

Cerita dimulai pada tahun 
1900, Bupati R.A.A. Martane-
gara mendirikan Kebun Bi-
natang di Cimindi. Semen-
tara itu, sejumlah pecinta 
satwa mendirikan Kebun 
binatang di Bukit Dago. 

Sejarah mencatat, 1 April 
1906 Bandung menjadi ge-
meente (kotapraja) yang di-
pimpin seorang walikota 
(Burgermaster). 

Kemudian, pada tahun 1920 
Berdiri Bandoeng Vooruit 

(Bandung Maju) yakni per-
kumpulan swasta yang men-
jadi partner pemerintah dalam 
menata gemeente khusus di 
bidang pariwisata, yang ter-
diri dari orang-orang Belanda. 

Bandoeng Vooruit adalah 
partner gementee dalam 
membangun, menata kota dan 
membenahi kota, khususnya 
untuk bidang pariwisata. 

Pada tanggal 1 Oktober 1926, 
Bandung sebagai gemeente 
menjadi Kotapraja mandiri 
(Stadgemeente). Sehingga 
tidak ada lagi dualisme (an-
tara pemerintah pribumi dan 
Kolonial).

Kota Bandung sebagai kota 
mungil yang awalnya hanya 
desa kecil didirikan untuk 
kepentingan penduduk Ero-
pa, dengan mengadopsi in-
frastruktur kota di Eropa. 

Mengenal Sejarah Kebun 
Binatang Bandung

ISTIMEWA

ABADIKAN MOMEN: Sejumlah warga tampak akrab dengan hewan peliharaan yang ada di 
Kebun Binatang Kota Bandung sambil mengambil foto-foto.     Baca Mengenal... Hal 10      Baca Es... Hal 10
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HASILKAN UANG:Seorang petugas parkir sedang mengaplikasilkan mesin parkir yang berada di pinggir jalan raya Kota Bandung.

METROPOLITANJUMAT
5 AGUSTUS 202210

“Bandung menguatkan ke-
tahanan pangan dan akhirnya 
Bandung dipilih sebagai pen-
gurus regional Asia Pasifik 
2021-2023. Dan dua hal yang 
menjadi tugas kepengurusan 
ini. Bandung bersama Seoul, 
adalah kami diwajibkan mem-
perluas jejaring kota-kota yang 
akan menjadi anggota MUF-
PV, bersyukur kita sudah ber-
hasil merekrut anggota baru 

khususnya kota-kota di Indo-
nesia,” ungkapnya.

Indonesia, beber Gin Gin, 
saat ini menjadi tuan rumah 
G20 dengan salah satu pro-
gram kegiatan yaitu Urban 
20. Dan sebagai tuan rumah 
yang merupakan Gubernur 
Jawa Barat bersama Guber-
nur DKI.

“Isu pangan menjadi topik 
prioritas yang akan dibicara-
kan di G20, jadi inisiatif kita 
diterima. Kita melakukan 
kerjasama dengan berbagai 

pihak, selain Pemkot Bandung 
yang sudah memiliki kota 
cerdas pangan,” papar Gin 
Gin.

Lebih jauh Gin Gin mema-
parkan, program tersebut 
juga merupakan bukti untuk 
menunjukan bagaimana ma-
syarakat Bandung sudah mu-
lai bergerak dan merasakan 
manfaat dari Buruan SAE.

“Makanya hari ini (kemarin, 
red) kita (para perwakilan 
kota negara-negara) sudah 
berkeliling ke dua lokasi, di 

Sarijadi dan Padjajaran dan 
berakhir disini,” tegasnya.

“Saya berusaha agar mema-
sukkan ini sebagai agenda G20 
dan perjungannya memang 
cukup panjang dan akhirnya 
direspon, karena pemikiran 
dari U20 dengan G20 sama-
sama akan membahas tentang 
ancaman krisis pangan, ma-
kanya inisiasi kita sangat di-
respon dan mendapat ba-
nyak dukungan dari lembaga 
internasional,” tandas Gin Gin. 
(arv/tur)

 PERKENALKAN
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Bandung Terpilih Pengurus Regional Asia Pasifik 

Rinal pun menilai, Muscab 
III yang digelar pada 15-16 
Juni 2022 lalu cacat hukum 
dan bertentangan dengan 
hukum karena tidak sesuai 
AD/ART Partai Demokrat. 
Pasalnya, dalam AD/ART 
partai tidak mengenal nomen-
klatur muscab serentak. 

“Penyelenggaraan musyawa-
rah cabang harusnya diselen-
ggarakan oleh DPC bukan DPD 
sebagaimana surat instruksi 
tersebut,” jelas Rinal. 

Selain itu, hak-hak demo-
krasi para Ketua DPAC itu telah 
dirampas. Ketua DPC dipilih 
oleh Tim Lima yang berisikan 
Ketua Umum, Sekretaris Jen-
deral, Ketua Badan Pembinaan 

Organisasi, Kaderisasi dan 
Keanggotaan, serta Ketua dan 
Sekretaris DPD Demokrat Jawa 
Barat. Hal itu dinilai berten-
tangan dengan iklim demo-
krasi yang sudah terbangun di 
Partai Demokrat selama ini. 

“Parameter pemilihan yang 
dilakukan Tim Lima sangat 
subjektif, karena dalam sistem 
demokrasi, apabila musya-
warah tidak tercapai, suara 
terbanyak lah yang dipilih 
sebagai ketua. Seperti kita 
ketahui, dalam Muscab ter-
sebut ada dua orang calon 
Ketua DPC Demokrat Kota 
Bandung, yakni Aan Andi 
Purnama dengan 12 dukungan 
suara dan Entang Suryaman 
dengan 18 dukungan suara. 
Namun yang diberikan Surat 
Keputusan (SK) adalah calon 

dengan suara paling sedikit,” 
terang Rinal. 

Rinal menekankan, gugatan 
yang dilayangkan oleh belasan 
DPAC tersebut semata-mata 
merupakan wujud cinta dari 
para kader yang bertahun-
tahun telah memerjuangkan 
Demokrat di Kota Bandung. 
Gugatan ini juga untuk me-
merbaiki sistem demokrasi 
yang berada di titik nadir ke-
matian, serta mengembalikan 
nama besar partai. 

“Ini sebagai bentuk koreksi 
kepada DPP, dan bentuk ke-
cintaan para DPAC ini ke-
pada Partai Demokrat, se-
hingga ada perbaikan dalam 
tata cara dan proses pelaks-
anaan demokrasi secara in-
ternal di masa mendatang,” 
pungkasnya. (tur)

 RESMI
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Rampas Hak-Hak Demokrasi DPAC

Es krim pakcoy buatan 
Buruan Sae Sauyunan ini mu-
lai diproduksi sejak 2022. 
Ketua Buruan Sae Sauyunan, 
Ambu Enok menyebut, ide 
dibuatnya produk es krim 
berawal dari melimpahnya 
sayuran pakcoy di kebun bi-
naan mereka.

Ia juga membocorkan kom-
posisi es krim pakcoy tersebut, 
yang sebetulnya bisa anda 
coba buat di rumah. Selain 
pakcoy sebagai bahan baku 
dasar, ada beberapa bahan 
makanan lain sebagai kom-

posisi.
Kata Enok, bahan pakcoy 

tadi ditambahkan susu mur-
ni, tape singkong, pelembut 
kue, tepung mayzena, garam, 
serta es batu. Setelah semua 
bahan tersaji, kamu bisa me-
naruhnya di mesin pending-
in kulkas.

Soal rasa, es krim pakcoy ala 
Buruan Sae Sauyunan ini be-
rani diadu loh! Selain rasa 
manis karena kandungan 
gula, kita bahkan nyaris tak 
begitu mengenali palet rasa 
pakcoy dalam es krim tersebut.

Bagi anda yang kesulitan 
mengonsumsi sayur, es krim 
pakcoy ini bisa anda coba 

sebagai alternatif.
Lebih lanjut lagi, es krim 

pakcoy di Buruan Sae Sauy-
unan juga diperjualbelikan. 
Satu es krim pakcoy ukuran 
kecil dibanderol Rp 2.500.

Namun, Enok menjelaskan, 
penjualan es krim pakcoy di 
sini masih dalam jangkauan 
terbatas saja. Kelompok tani 
di sini pun belum memasar-
kannya secara daring. Jadi, 
anda perlu datang ke lokasi 
Buruan Sae Sauyunan untuk 
menjajalnya.

“Kalau mau beli sementara 
masih harus datang ke sini. 
Kita belum menjual secara 
daring,” ucapnya. (rls)

 ES
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Dibanderol Rp 2.500 Ukuran Kecil

Karena itu, Pemerintah Ko-
tapraja Bandung (gemeente) 
mendirikan perumahan dalam 
skala real estate, gedung pe-
merintahan, motel/hotel, 
instansi pendidikan, tempat 
hiburan, serta taman-taman 
kota. 

Satu di antara taman yang 
didirikan gemeente tersebut 
adalah Jubileum Park, yang 
membentang dari ujung pa-
ling utara daerah Lebak Gede 
Barat sampai dengan Cika-
pundung Timur. 

Jubileum Park, atau taman 
ulang tahun adalah taman 
botanik yang berupa tanaman 
keras dan tanaman hias, di-
dirikan pada tahun 1923 da-
lam rangka memperingati 50 
tahun Ratu Wilhelmina me-
merintah. 

Selanjutnya pada tahun 1933, 
atas prakarsa Bandoeng Voo-
ruit, kedua kebun binatang 
yang didirikan di Cimindi dan 
Bukit Dago tersebut disatukan 
dengan pindah ke wilayah 
bagian selatan Taman Botanik 
(Jubileumpark). 

“Artinya Kebun binatang 
tersebut berdiri pada seba-
gian tanah gemeente (Pemerin-
tah Kota Bandung), yang 

terletak di Huygensweg (Se-
karang Jl. Tamansari),” ujar 
Leli.

Pendirian ini disahkan Gu-
bernur Jendral Hindia Be-
landa pada 12 april 1933 
dengan nama Bandoengsche 
Zoologisch Park pimpinan 
Hogland, Kepala bank Bank 
DENNIS yang sekarang BJB, 
yang secara ekonomi sangat 
kuat untuk menjadi pen-
support dana dalam mengelo-
la taman hewan tersebut. 

Pendirian Bandoengsche 
Zoologisch Park, tertulis pada 
Kandang Gajah yang dibangun 
pada tahun yang sama oleh 
kontraktor Thio Tjoan Tek yang 
berkantor di Ost Eindeweg 
(Jl. Sunda). 

Pendirian kebun binatang 
dan taman-taman di Bandung, 
sama dengan tujuan didiri-
kannya Jubileum park, yakni 
merupakan bagian dari kel-
engkapan infrastruktur kota, 
di samping taman-taman lain, 
seperti Insulinde Park (Taman 
Lalu lintas), Molukken Park 
(Taman Maluku), Ijzerman 
Park (Taman Ganesa), dan 
Pieter Park (Taman Merdeka).

Ketika tahun 1942, Jepang 
mendarat dan melakukan 
pendudukan, banyak orang 
Belanda (termasuk Hoogland) 
ditahan pihak Jepang, dan 

berada di tempat penam-
pungan (camp interniran).

Kebun Binatang diurus oleh 
sekelompok kaum pribumi, 
satu di antaranya R. Ema Bra-
takoesoema, dalam kondisi 
keterbatasan biaya tentunya. 

Saat chaos, jangankan me-
mikirkan binatang, manusia-
pun dalam kondisi darurat 
pangan, sandang dan papan

Saat kemerdekaan dicapai 
bangsa ini pada 17 Agustus 
1945, kelompok interniran 
(termasuk Hogland) Kem-
bali ke negaranya (Belanda).

Rentang waktu 1945-1950. 
Satwa penghuni Kebun Bina-
tang semakin tidak terurus 
dan memprihatinkan. Karena 
Indonesia saat itu dalam 
keadaan mempertahankan 
kemerdekaan dan menghada-
pi Agresi Militer I dan II dari 
pihak Belanda. 

Pada saat yang bersamaan, 
terjadi ketidakstabilan politik 
dan ekonomi yang disebabkan 
jatuh bangunnya kabinet. 
Maka, kondisi Kebun Binatang 
Bandung makin merana. 

Pada tahun 1956, Hogland 
Kembali ke Bandung, dan 
melihat bahwa Taman Hewan 
sudah tampak seperti hutan, 
dengan tumbuhan liar, serta 
sedikit hewan yang bisa dise-
lamatkan. Saat itu, terdapat 

kesepakatan dengan R. Ema 
Bratakoesoema, yakni :

1. Pembubaran Taman He-
wan (Bandoengsche Zoolo-
gisch Park);

2. Melikuidasi sisa kekayaan 
Taman Hewan;

3. Mendirikan Badan Hukum 
yang dinamai Yayasan Mar-
gasatwa Tamansari (Bandoeng 
Zoolical Garden), dengan 
Hogland sebagai Ketua Yaya-
san dan di dalamnya ada 
beberapa orang Belanda yang 
dulu terlibat di Bandoengsche 
Zoologisch Park. 

Pada akhir 1957, Hogland 
bersama rekannya yang lain 
Kembali ke Belanda, Sehing-
ga Yayasan tersebut dipimpin 
oleh R. Ema Bratakoesoema 
sampai meninggal tahun 1984. 
Selanjutnya YTM dilanjutkan 
kepengurusannya oleh para 
ahli warisnya.

Medio 1990. Kebun Binatang 
nyaris dipindahkan ke Ja-
tinangor, karena saat itu Pem-
kot Bandung akan menyera-
hkan wilayah tersebut ke-
pada ITB, yang akan diguna-
kan sebagai perluasan kampus 
ITB. 

Tetapi karena permasalahan 
dana, rencana tersebut ter-
tunda. Malahan, saat ini Kam-
pus ITB yang sebagian kampus-
nya berada di Jatinangor. (rls)

Sempat Diurus Sekelompok Kaum Pribumi
 MENGENAL
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SAMBUNGAN
2023, Target Retribusi Parkir Rp 10 M

“Kita tidak memindahkan me-
sin kita baru, uji petik aja. Kita 
ingin tahu dari juru parkir (jukir) 
ke mandor itu setoran, pengha-
silan dan yang parkir (hasilnya) 
berapa,” ujar Yogi kepada Jabar 
Ekspres, Kamis (4/8).

Dia optimis, pendapatan 
retribusi parkir dari hasil uji 
petik itu akan bertambah 
hingga akhir tahun ini. Pasal-
nya, beber dia, uji petik yang 
dilakukan pihaknya masih 
menyisakan waktu untuk di-

garapnya.
Sementara, lanjutnya, se-

cara keseluruhan pendapatan 
retribusi parkir mencapar Rp 
4,8 miliar hingga Juli di tahun 
ini. Jumlah tersebut diyakini 
Yogi, akan terus bertambah 
hingga Rp 10 miliar sampai 
akhir tahun. Sedangkan se-
panjang tahun 2021, retri-
busi parkir hanya mencapai 
Rp 6 miliar. Padahal, menurut 
Anggara DPRD Kota Bandung 
Agus Gunawan, potensi ret-
ribusi parkir di Kota Bandung 
bisa mencapai Rp 60 miliar.

“Saya optimis di akhir tahun 

retribusi parkir bisa tercapai 
Rp 10 miliar,” sebut Yogi.

Ia pun berjanji akan terus 
mengoptimalkan pendapatan 
retribusi parkir dengan uji 
petik mesin parkir tersebut. 
Yogi mengatakan, pihaknya 
akan mengadakan relokasi 
untuk memindahkan mesin 
parkir yang tidak terpakai ke 
tempat yang lebih strategis.

“Seperti tempat yang ramai, 
agar mendorong pendapatan 
parkir meningkat. Memasuki 
tahun 2023 kita tingkatkan 
lagi semoga bisa melebihi 
dari itu,” terangnya.

 MESIN
Sambungan dari hal 9

Sementara itu, Yogi me-
nyebut, juru parkir di Kota 
Bandung berjumlah 1.300. 
Sedangkan untuk pendapatan 
mesin parkir sebelum opti-
malisasi sekira hanya Rp 300 

juta per tahun. Setelah opti-
malisasi digencarkan, penda-
patan meningkat tajam men-
jadi 500 juta per tahun.

“Ke depannya kita tetap 
edukasi sosialisasi kepada 

jukir mudah-mudahan bisa 
sampai Rp 700-800 pendapa-
tan mesin parkir per tahun,” 
harap Yogi.

Dia menambahkan, edu-
kasi penggunaan mesin par-

kir akan terus digencarkan 
baik kepada jukir dan juga 
kepada  pengguna jasa parkir. 
“Semua pengguna jasa parkir 
lebih diutamakan mengguna-
kan TPE,” tegasnya. (arv/tur)

Peluncuran Wisata 
Kuliner Halal Libatkan BI

BANDUNG  – Wisata  kuli-
ner  halal di Kota Bandung, 
masih terus dicanangkan. Saat 
ini baru satu tempat (spot) yang 
bakal menjadi calon lokasi 
wisata kuliner halal, yakni di 
kawasan pedagang kaki lima 
(PKL) Jalan Malabar, Taman 
Valkenet.

Sub Koordinator Promosi Pro-
duk Budaya dan Kesenian pada 
Disbudpar Kota Bandung, 
Hendi Rohendi menyebut, ter-

dapat beberapa kesulitan dalam 
penentuan wilayah tersebut.

Di antaranya, kesulitan untuk 
sarana prasarana serta lokasi 
yang memang dirasa cocok. 
“Kita belum bisa menentukan 
wilayah mana untuk jadi spot 
wisata halal,” ungkap Hendi 
kepada Jabar Ekspres, kemarin.

Dia menambahkan, sejauh 
inipun lokasi yang baru dipilih 
yaitu Taman Valkenet di Jalan 
Malabar. Hal itu bisa digarap 
berkat kerjasama masif yang 
dilakukan pihaknya bersama 
instansi terkait.

“Dalam hal ini Dinas KUKM, 

kebetulan Disbudpar juga di-
undang pada saat itu, dengan 
Bank Indonesia (BI), mungkin 
dalam waktu dekat ini ada ke-
giatan,” tambahnya.

Dirinya menuturkan, persia-
pan itu bahkan sudah digarap 
dari jauh-jauh hari. “Sudah 
lama, karena kami kan diundang 
ya dan itu sudah beberapa pe-
kan lalu. Jadi kalau seluruhnya 
mungkin sudah beberapa bu-
lan lalu,” tuturnya.

Wisata halal di Kota Bandung, 
kata Hendi, mesti dapat bersaing 
dengan negara tetangga, Ma-
laysia. Sebab, katanya, jumlah 

muslim di Negeri Jiran dengan 
Kota Bandung tidak jauh ber-
beda.

“(Makanya) kita sedang ngo-
brol dan sedang kerja sama 
dengan beberapa pihak agar 
bisa menyediakan wisata halal 
di Kota Bandung,” katanya.

Sementara itu, seusai adanya 
launching wisata kuliner halal 
yang akan dilakukan dalam 
waktu dekat, pihaknya bakal 
melakukan evaluasi kembali.

“Karena setiap kegiatan ha-
rus ada evaluasi untuk menge-
tahui dampaknya,” pungkas-
nya. (zar/tur)

Kesulitan Tentukan Spot 
DOK/JABAR EKSPRES

BURSA MAKANAN: Streetfood PKL di Taman Valkenet, Jalan Malabar, Kota Bandung. Lokasi tersebut kini ditentukan menjadi wisata kuliner halal.

BANDUNG - Ketua Divisi Percepatan Vaksinasi Pro-
vinsi Jawa Barat (Jabar), Dedi Supandi mengakui, pen-
capaian vaksin booster untuk pelajar maupun remaja 
masih rendah. Dedi pun menyebut, angkanya masih 
48 persen.

”Merka bukan enggak mau dibooster. Tapi pada saat 
itu vaksin booster lebih dikedepankan untuk lansia dan 
layanan publik (nakes),” ujar Dedi saat ditemui Jabar 
Eskpres di Sport Jabar, Arcamanik, Kota Bandung, Kamis 
(4/8).

Berbeda dengan pelajar, pencapaian vaksin booster 
untuk orang tua dan anak-anak sudah mencapai angka 
96 persen. Dedi menuturkan, pihaknya berencana akan 
kembali melakukan akselerasi di sekolah-sekolah se-
perti pemberian dosis 1 dan 2 yang dilaksanakan pada 
beberapa waktu kebelakang. 

“Setelah melakukan akselerasi BIAN (Bulan Imuni-
sasi Anak), kita akan lakukan kepada remaja (pembe-
rian booster). Jadi harus kita kejar adalah vaksin boos-
ter buat remaja,” imbuhnya.

Berdasarkan pantauan Jabar Ekspres di halaman pi-
kobar.jabarprov.go.id. untuk capaian vaskin dosis ke-3 
atau booster Jawa barat, hingga saat ini baru tereali-
sasi diangka 36.1 persen atau setara dengan 13.649.770 
dosis. (san/tur)

DENI ARMANSYAH/JABAR EKSPRES

HINDARI VIRUS: Salah seorang remaja saat mendapatkan 
vaksin Covid-19 dengan cara disuntik bagian lengan kirinya. 

Vaksin Booster 
Pelajar Rendah

Dalam hal ini Dinas 
KUKM, kebetulan 
Disbudpar juga 

diundang pada saat 
itu, dengan Bank 

Indonesia (BI), mung-
kin dalam waktu 

dekat ini ada keg-
iatan,”

Hendi Rohendi
Sub Koordinator Promosi Produk 

Budaya dan Kesenian pada 
Disbudpar Kota Bandung

KESEHATAN

EKONOMI & BISNIS JUMAT
5 AGUSTUS 2022  15

ISTIMEWA

EVEN INTERNASIONAL: Produk kerajianan dari Jawa Barat di Pamerkan dalam ajang Pameran Handarty Korean yang digelar di Convention & Exhibition (COEX) Center Seoul, Korea Selatan.

ISTIMEWA

TRANSISI ENERGI: PT Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN persero membagikan kompor induksi (Kompor Listrik) kepada Keluarga Penerima Manfaat agar mau berganti dari Gas Elpiji 3Kg.

ISTIMEWA

MANJAKAN KONSUMEN: Di malam puncak Promo Ultah  Tokopedia pada tanggal 25 Agustus 2022, Tokopedia akan menghadirkan 
live shopping seru selama 13 jam di kanal video streaming â€˜Tokopedia Playâ€™ dengan berbagai penawaran menarik.

ISTIMEWA

NILAI EKONOMI: Produk olahan pangan dari Program Buruan Sae Pemkot Bandung 
berhasil menciptakan produk berupa Es Krim dari bahan baku sayuran Pakcoy.

JAKARTA - PT Perusahaan 
Listrik Negara atau PT PLN per-
sero membagikan kompor in-
duksi (Kompor Listrik) kepada 
Keluarga Penerima Manfaat.

Deputi Bidang Koordinasi Peng-
embangan Usaha BUMN, Riset, 
dan Inovasi Montty Girianna 
mengatakan pemberian ini dila-
kukan sebagai bentuk sosialisasi 
agar masyarakat beralih ke en-
ergi bersih ke kompor induksi. 

‘’Jadi Langkah konversi kompor 
LPG 3kg ini sejalan dengan salah 
satu isu prioritas G20 yaitu 
transisi energi,’’ kata Montty da-
lam keterangannya seperti dikutip 
di ekon.go.id, Kamis, (4/8).

Menurutnya, pemerintah 
bersama PT PLN (Persero) 
akan memberikan paket kom-
por induksi kepada Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM) 
untuk menggantikan peng-
gunaan kompor LPG 3kg.

PT PLN (Persero) saat ini se-
dang melakukan piloting pelaks-
anaan program kompor in-
duksi di Bali dan Solo dengan 
target masing-masing 1.000 KPM. 

Menuruutnya untuk target sasaran 
KPM di Bali terdiri dari 950 rumah 
tangga kecil dan 50 usaha mikro. 

Masing -masing KPM akan 
memperoleh 1 unit kompor 
induksi 2 tungku dengan daya 
1.800 watt, utensil berupa 1 
panci dan 1 penggorengan, 
alat pembaca konsumsi listrik, 
penggantian Mini Circuit Brea-
ker (MCB) untuk penambahan 
daya dan pemasangan insta-
lasi listrik kompor induksi.

Pada kesempatan tersebut, KPM 

yang dikunjungi yakni pelanggan 
PT PLN (Persero) golongan rumah 
tangga 450VA DTKS, golongan 
rumah tangga 900VA Non DTKS, 
dan usaha mikro/warung.

Langkah konversi kompor LPG 
3kg ke kompor induksi dinilai 
sangat tepat karena Pemerintah 
juga dapat menghemat Ang-
garan Pendapatan Belanja Ne-
gara (APBN) yang selama ini 
dialokasikan untuk subsidi LPG.

“Program ini sangat bagus 
dan strategis. Dengan langkah 
ini, dari sisi keuangan Pemerin-
tah, subsidinya jadi berkurang 
dan ini bisa mengurangi beban 
APBN,” ujar Montty.

Sedangkan dari sisi pengguna, 
program ini juga bermanfaat 
bagi masyarakat. Dengan me-
makai kompor induksi, masyara-
kat dapat lebih hemat dan murah.

Dalam kesempatan sama, 
Direktur Utama PT PLN (Per-
sero) Darmawan Prasodjo men-
gatakan, program konversi 
kompor induksi ini akan dapat 
menyelesaikan tiga persoalan.

Pemerintah akan diuntung-
kan dengan ketergantungan 
impor LPG, mengurangi beban 
APBN, dan menunjukkan 
komitmen transisi energi In-
donesia dalam Presidensi G20.

Dari hasil kunjungan kerja, ma-
syarakat penerima program kom-
por induksi merespon program ini. 
Masyarakat rata-rata konsumsi LPG 
3kg mereka per bulan sebanyak 2 
tabung (rumah tangga 450VA 
DTKS), 3 tabung (rumah tangga 
900VA Non DTKS), dan 3 tabung 
(usaha mikro/warung). (yan)

BANDUNG - Produk kriya 
yang berasal dari Jawa Barat 
ditampilkan dalam ajang Pa-
meran Handarty Korean yang 
digelar di Convention & Ex-
hibition (COEX) Center Seoul, 
Korea Selatan 28–31 Juli lalu.

Produk kerajinan itu, mendapaat 
atensi dari masyarakat dunia 
Internasional zyang mengge-
mari produk-produk kerajinan.

Acara yang diinisiasi oleh 
Dinas Perindustrian dan Per-
dagangan Jawa Barat bersama 
Dewan Kerajinan Nasional 
Daerah (Dekranasda) itu Jawa 
berhasil memikat pengunjung 
dalam Pameran.

Kepala Disperindag Jawa 
Barat Iendra Sofyan menga-
takan, pihaknya untuk terus 
mengangkat produk-produk 
UKM di mata dunia.

Stand pameran Jawa Barat 

yang menjadi bagian Pavilion 
Indonesia kembali mengha-
dirkan produk-produk UKM 
yang sudah terkurasi. 

“Ini merupakan partisipasi 
tahun ketiga Dekranasda Ja-
bar di pameran Handarty 
Korea,” katanya di Bandung, 
Kamis (4/8).

Handarty Korea 2022 sen-
diri merupakan pameran 
Kerajinan terbesar di Korea 
Selatan, menampilkan ber-
bagai macam karya kerajinan 
tangan, pakaian, dan lokaka-
rya kerajinan para seniman 
dari seluruh dunia.

Dikunjungi ratusan ribu pen-
gunjung dalam setiap pagela-
rannya, stand Jawa Barat men-
ghadirkan empat pelaku usaha 
kriya yakni Anggia Handmade, 
PALA Nusantara, Neby Bags 
dan Kerabat Store.

“Ini pameran bergengsi 
bagi produk UKM, tahun se-
belumnya peserta yang 
mengikuti pameran ini datang 
dari lebih dari 30 negara di 
seluruh dunia,’’ ujarnya. 

Iendra juga memastikan 
pihaknya bersama Dinas Ko-
perasi dan Usaha Kecil Pro-
vinsi Jawa Barat tengah me-
rumuskan tim khusus untuk 
merancang regulasi agar bisa 
memberi jalan lebih mudah 
pada pelaku UMKM melaku-
kan ekspor produk. 

“Ekspor Jawa Barat nomor 
satu secara nasional hampir 
98 persen, namun itu dido-
minasi manufaktur. Kita 
ingin ekspor KUMKM juga 
meningkat,” katanya.

Menurutnya dengan refor-
masi birokrasi saat ini, tu-
poksi Koperasi dan UMKM 

ada di Dinas KUK Jabar, se-
dangkan perdagangan atau 
ekspornya ada di Indag maka 
kita perlu berkolaborasi dan 
bersinergi. 

Ketua Harian Dekranasda 
Jawa Barat ini juga mengata-
kan pameran internasional 
bisa turut mendongkrak per-
kembangan UKM yang sem-
pat terpuruk selama pandemi. 

“Pameran-pameran seper-
ti INACRAFT, Handyarty men-
jadi kesempatan bagi Jabar  
untuk membangkitkan dan 
membangun kembali sektor 
ekonomi kreatif,” katanya.

Wakil Ketua Dekranasda 
Jawa Barat Lina Marlina men-
gatakan pihaknya bangga 
bisa menghadirkan produk-
produk kriya berkualitas 
dari Jabar di pameran inter-
nasional Handyarty. (yan)

Produk UKM Jabar Pikat Pasar 
Korea di Handyarty 2022

BANDUNG - Memasuki usia 
ke-13 pada 17 Agustus 2022 
mendatang, Tokopedia, ba-
gian dari grup GoTo, terus 
berupaya mengakomodasi 
masyarakat menikmati ke-
mudahan bertransaksi online 
secara aman dan terpercaya, 
demi sekaligus mendorong 
pemerataan ekonomi secara 
digital di Indonesia. 

“Dalam perayaan tahun ke-13 
ini, sepanjang bulan Agustus 
kami akan menghadirkan bera-
gam Promo Ultah Tokopedia 
‘Semua Serba Murah’ di ber-
bagai kampanye, seperti Can-
tik Fest, Kebut GoPay, Serbu 
Official Store (SOS) dan Waktu 
Indonesia Belanja (WIB),” ung-
kap AVP of Brand and Social 
Media Tokopedia, Raditya 
Beer dalam keterangan rilis 
yang diterima, Kamis (4/9).

Diawali dengan Cantik Fest 

hingga 8 Agustus 2022, di-
mana pembeli bisa berbe-
lanja aneka produk kecantikan, 
fashion, olahraga, hingga 
rumah tangga. 

“Kami juga akan mengha-
dirkan Kejar Diskon serta live 
shopping dengan harga mulai 
dari Rp130,” tambah Raditya. 

Di sisi lain, lewat kampanye 
Kebut GoPay 9-12 Agustus 
2022, masyarakat berkesem-
patan mendapatkan cashback 
GoPay Coins hingga Rp130.000 
untuk setiap pembelanjaan 
di Tokopedia menggunakan 
GoPay dan GoPayLater.

Promo Ultah Tokopedia ‘Se-
mua Serba Murah’ lainnya, 
di minggu ke-tiga Agustus, 
ada di Serbu Official Store 
(SOS) 13-24 Agustus 2022. 
Masyarakat bisa belanja pro-
duk kebutuhan di berbagai 
official store di Tokopedia 

dengan cashback hingga Rp1,3 
juta. 

Dan seperti biasa, setiap 
tanggal 25 hingga akhir bulan, 
akan ada Waktu Indonesia 
Belanja (WIB). WIB spesial 
bulan Agustus akan meng-
gelar promo ulang tahun ‘Se-
mua Serba Murah’, serta flash 
sale mulai dari Rp130.

“Di malam puncak Promo 
Ultah Tokopedia pada tanggal 
25 Agustus 2022, kami akan 
menghadirkan live shopping 
seru selama 13 jam di kanal 
video streaming ‘Tokopedia 
Play’ dengan berbagai pena-
waran menarik,” jelas Raditya.

Selain deretan program kam-
panye di atas, masyarakat 
juga terus bisa memanfaatkan 
layanan Bebas Ongkir dari 
Tokopedia untuk  memenuhi 
berbagai kebutuhan dengan 
lebih efisien.(win/yan)

Sambut Hari Jadi ke-13, Tokopedia 
Hadirkan ‘Semua Serba Murah’ 

BANDUNG – Program buru-
an Sae yang digagas Pemerin-
tahan Kota (Pemkot Bandung) 
telah berhasil menciptakan 
produk berupa Es Krim Pakcoy.

Ketua Buruan Sae Sauyunan, 
Ambu Enok Ambu Enok men-
gatakan, Buruan Sae kelom-
pok Sauyunan berhasil mem-
buat produk unggulan dalam 
rangka pengembangan keta-
hanan pangan.

Dia menceritakan, ide di-
buatnya produk es krim be-
rawal dari melimpahnya 
sayuran pakcoy di kebun 
binaan mereka.

Untuk komposisi es krim 
pakcoy tersebut, yang sebe-
tulnya bisa anda coba buat di 

rumah. Selain pakcoy sebagai 
bahan baku dasar, ada bebe-
rapa bahan makanan lain 
sebagai komposisi.

Bahan pakcoy tadi ditamba-
hkan susu murni, tape singkong, 
pelembut kue, tepung may-
zena, garam, serta es batu. 

‘’Setelah semua bahan ter-
saji, kamu bisa menaruhnya 
di mesin pendingin kulkas,’’ 
kata Enok kepada wartawan, 
Kamis, (4/8).

Soal rasa, es krim pakcoy ala 
Buruan Sae Sauyunan ini be-
rani diadu loh! Selain rasa 
manis karena kandungan 
gula, kita bahkan nyaris tak 
begitu mengenali palet rasa 
pakcoy dalam es krim tersebut.

‘’Bagi anda yang kesulitan 
mengonsumsi sayur, es krim 
pakcoy ini bisa anda coba 
sebagai alternatif,’’ ujarnya.

Lebih lanjut lagi, es krim 
pakcoy di Buruan Sae Sauy-
unan juga diperjualbelikan. 
Satu es krim pakcoy ukuran 
kecil dibanderol Rp2.500.

Untuk penjualan es krim pak-
coy saat ini masih terbatas. 
Kelompok tani di sini pun belum 
memasarkannya secara daring. 

‘’Jadi, anda perlu datang ke 
lokasi Buruan Sae Sauyunan 
untuk menjajalnya. Kalau mau 
beli sementara masih harus 
datang ke sini. Kita belum men-
jual secara daring,” ucapnya. 

Produk es krim pakcoy 

buatan Buruan Sae Sauyunan 
ini dipuji langsung oleh Head 
of Milan Urban Food Policy 
Pact (MUFPP) Secretariat, 
Filippo Gavazzeni.

“Saya Filippo, dari Italia. 
Tadi saya coba es krim pakcoy 
di Buruan Sae Sauyunan. Ra-
sanya enak sekali,” ucapnya, 
Rabu 4 Agustus 2022.

Kehadiran Filippo di Kota 
Bandung merupakan bagian 
dari rangkaian acara Urban 
20 (U20) yang berlansung 
pada 3-4 Agustus 2022. 

Acara ini mengusung tema 
“Meningkatkan Ketahanan 
Pangan Kota dan Menciptakan 
Future work Melalui Urban 
Farming Yang Berbasis Budaya 

dan Teknologi.
Sebelumnya, kegiatan ini 

dibuka di Universitas Katolik 
Parahyangan, Selasa 3 Agus-
tus 2022. Asisten Daerah Pe-
rekonomian Setda Kota 
Bandung Eric M. Attauriq 
menyebut pada hari kedua, 
peserta seminar akan melihat 
langsung aktivitas Buruan Sae 
sebagai upaya mewujudkan 
kota Bandung yang lebih man-
diri pangan.

“Jadi mereka bisa melihat 
fakta di lapangan dan melihat 
bagaimana partisipasi masy-
arakat yang berperan serta 
aktif dalam pengembangan 
ketahanan pangan,” ujar Eric. 
(yan).

Program Buruan Sae Berhasil Ciptakan Produk Es Krim Pakcoy

PT PLN Bagikan Kompor Induksi 
untuk Kurangi Pemakaian Gas LPG
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RADAR BANDUNG

BANDUNG -  Mayoritas 
hewan ternak yang terin-
feksi penyakit mulut dan 
kuku (PMK) di Kota Bandung 
telah sembuh.  Sisanya, 
delapan ekor hewan ternak 
yang masih sakit dan tengah 
menjalani tahap pengobatan.

"Dari 150 yang terkonfir-
masi,  300 lebih yang ter-
duga. Sekarang tinggal 
delapan ekor lagi yang ma-
sih sakit. Tingkat kesembu-
hannya  lebih dari 90 persen. 
Ini menjadi satu keberha-
silan," ujar Kepala Dinas 
Ketahanan Pangan dan 
Pertanian (DKPP) Kota 
Bandung Gin Gin Ginanjar, 
Jumat (5/8).

Menurut Gin Gin Ginanjar, 

penurunan angka hewan 
ternak yang terinfeksi PMK 
disebabkan karena proses 
penanganan dan penyem-
buhan dilakukan melalui 
pemberian vitamin dan bio 
security, serta memelihara 
kesehatan hewan mulai 
dari kebersihan kandang.

"Sudah menjadi pola pe-
rilaku dari para peternak, 
jadi mereka sudah paham 
itu. Kemudian menjaga mo-
bilitas hewan supaya tidak 
terlalu tinggi arus lalu lin-
tasnya, bahkan jangan men-
datangkan hewan dari luar. 
Itu mendorong percepatan 
kesembuhan. Ini menjadi 
salah satu langkah untuk 
mempertahankan kondisi 

yang relatif stabil di Kota 
Bandung," bebernya.

Gin Gin menyebut, saat ini 
pihaknya juga sedang mela-
kukan vaksinasi hewan ter-
nak tahap kedua dengan 
dosis mencapai 400. Sebe-
lumnya tahap pertama he-
wan ternak sudah mendapat 
suntik vaksin untuk 200 
dosis yang diprioritaskan 
ke lokasi terinfeksi.

"Kita sudah vaksinasi kedua 
untuk PMK. Dari 200 vaksin 
yang sudah diberikan sebe-
lumnya untuk dosis satu, 
sekarang sudah 400 dosis 
lagi diberikan untuk dosis 
kedua. Dan dengan adanya 
kurban sebenarnya men-
jadi berkurang kuantitas 

populasi," tandasnya.
Gin gin menambahkan, 

pihaknya juga telah menda-
patkan bantuan untuk 
penanganan PMK dari dana 
bantuan tidak terduga (BTT). 
Beberapa diantaranya alat 
perlindungan diri untuk 
petugas maupun peternak 
yang disebar seusai prioritas.

"Kita mendapatkan ban-
tuan untuk pembelian obat, 
alat kesehatan, APD, semua 
dikhususkan untuk PMK. 
Itu sifatnya bukan bantuan 
yang disebar, tapi kita yang 
kendalikan, kita yang mela-
kukan pengobatan. Karena 
tidak semua peternak bisa 
melakukan injeksi," pung-
kasnya. (rrr)

Mayoritas Hewan Ternak Sembuh dari PMK
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MEMERIKSA:  Petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung memeriksa hewan 
saat pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Kota Bandung, beberapa waktu lalu.

BANDUNG - Setelah mener-
tibkan dan merapikan kabel 
fiber optik (FO) Udara di Jalan 
Dago atau Ir. Djuanda, Pemerin-
tah Kota (Pemkot) Bandung 
kembali menertibkan kabel 
fiber optik udara di Jalan Cianjur 
tepatnya di depan Mal Pelaya-
nan Publik (MPP) Jalan Cianjur.

Penertiban tersebut ditandai 
dengan pemotongan kabel udara 
oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung, 
Ema Sumarna, Jumat (5/8).

"Hari ini kita memotong kabel 
yang melintas di sepanjang jalan 
Cianjur yang melewati Mal Pe-
layanan Publik," kata Ema.

Ema mengatakan, penertiban 
ini sebagai upaya untuk mening-
katkan nilai estetika dan kenya-
manan di Mal Pelayanan Publik.

"Targetnya Minggu ini sudah 
bersih dan hal ini menunjang 
aspek estetika di Mal Pelayanan 
Publik," katanya.

Ema mengungkapkan, Pemkot 
Bandung melalui Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD) PT. BII 
sedang menyelesaikan penerti-
ban kabel udara di 13 ruas jalan 
serta ratusan ruas jalan lainnya.

"Kedepan kita melangkah ke 
jalan Riau dan pelaksaannya 
oleh PT BII, sesuai perwal 363 
tahun 2018 tentang penugasan 
PT BII. Sudah masuk dalam 
RUPS sekarang sudang dalam 
proses lelang. Mereka akan 
melakukan penertiban di 13 
ruas jalan dan ratusan jalan 
lainnya," ujarnya.

Ema berharap, Kota Bandung 
akan segera terbebas dari se-
merawutnya kabel udara se-
hingga bisa meningkatkan 
nilai estetika kota.

"Kita berharap Kota Bandung 
akan bebas dari kabel udara 
yang dapat meningkatkan nilai 
estetika kota," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas 
Komunikasi dan Informatika 
Kota Bandung, Yayan Ahmad 
Brilyana mengaku telah memo-

tong 31 kabel FO di depan MPP.
"Kita memotong 31 kabel FO. 

Kita sudah informasikan jauh-jauh 
hari ke Apjatel (Asosiasi Penyel-
enggara Jaringan Telekomuni-
kasi) bahwa akan memotong 
kabel FO di sepanjang Jalan Cianjur 
utamanya yang melintang di MPP 
kerena mal ini adalah arena publik 
untuk mendapatkan layanan jadi 
harus tampak indah dan rapih," 
ujar Yayan.

Yayan menegaskan akan terus 
menertibkan kabel udara ilegal. 

"Kita akan terus kontrol apabila 
ada operator yang membandel,"

Yayan mengatakan, Pemkot 
Bandung telah menyelesaikan 
proses penyambungan melalui 
ducting dan crossing di sepan-
jang Jalan Dago.

Untuk itu, Yayan mengimbau 
bagi seluruh provider yang 
belum melakukan penyam-
bungan untuk segera melaku-
kan penyembungan kabel 
bawah tanah (ducting). (apt)

Pemkot Kembali Tertibkan Kabel Udara

HUMAS

PENERTIBAN:  Proses penertiban dan perapian kabel Fiber Optik (FO) di Jalan Dago atau Ir. Djuanda.

BANDUNG -  Kolong Flyover 
Kopo akan ditata sedemkian 
rupa agar nyaman dipandang 
dan   tidak digunakan untuk 
fasilitas pribadi. Salah satunya 
akan menjadi Ruang Terbuka 
Hijau (RTH).

 "Penataan kolong Flyover 
Kopo akan menjadi Ruang 
Terbuka Hijau. Itu dimaksud-
kan agar area tersebut tidak 
dipergunakan kepentingan 
lain seperti parkir dan peda-
gang," ujar Sekda Kota Bandung 
Ema Sumarna, Jumat (5/8).

Ia mengaku,  sejauh ini tidak 
ada potensi dimanfaatkan 
untuk jasa travel atau siapapun 
yang dijadikan garasi. Menurut 
Ema Sumarna, beberapa ba-
gian ruang terbuka pada ujung 
kolong Flyover Kopo kondisi-
nya kini telah ditutup dinding 
dan dicat dengan lambang 
Kementerian PUPR. 

"Koordinasi dengan Kadishub 
itu untuk bisa memanfaatkan 
ruang di bawah untuk ditanami 
pohon, sehingga nanti tidak ada 
ruang bagi siapapun untuk 
beraktivitas tidak sesuai dengan 
semestinya. Misalnya ada PKL 
dan lain sebagainya," ucapnya.

Di lain sisi, Ema Sumarna 
menuturkan pada jalur naik 
Flyover Kopo dari arah timur 
perlu dilakukan perluasan area 
dengan pembebasan lahan. 
Karena dikhawatirkan bagi 

pengendara dari arah timur, 
harus lebih berhati-hati lagi 
ketika menggunakan jalur 
tersebut.

"Di jalan dekat Bank Man-
diri itu perlu ada penambahan, 
pembebasan lahan. Karena 
kalau orang akan masuk ke 
flyover atau di sampingnya itu 
masih jadi persoalan. Kalau 
menurut saya, agak kurang 
nyaman bagi penggunanya. 
Itu harus hati-hati," pungkas 
dia. (apt)
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RTH: Pemkot Bandung akan menata kolong Flyover Kopo menjadi Ruang Terbuka Hijau.

Kolong Flyover Kopo akan 
Dijadikan RTH

Penataan kolong Flyover Kopo 
akan menjadi Ruang Terbuka 
Hijau. Itu dimaksudkan agar 

area tersebut tidak 
dipergunakan kepentingan lain seperti 
parkir dan pedagang.”
Ema Sumarna  / Sekda Kota Bandung

BANDUNG - Kota Bandung 
menjadi tuan rumah Konfe-
rensi Internasional Ketahanan 
Pangan U-20 dengan tema "Me-
ningkatkan Ketahanan Pangan 
Kota dan Menciptakan Future 
work Melalui Urban Farming 
Yang Berbasis Budaya dan Tek-
nologi" yang diselenggarakan 
di Auditorium Arnts Geise Buil-
ding, Universitas Katolik Para-
hyangan pada Rabu (3/8). Tidak 
kurang dari 18 negara regional 
Asia Pasifik yang hadir dan be-
berapa Walikota, mulai Wali-
kota Bogor yang merangkap 
sebagai Ketua Apeksi, Bima Arya, 
Walikota Tarakan, Walikota 
Gorontalo, Makassar, Bontang, 
Banjarbaru dan Sebrang Perai, 
Malaysia, juga banyak lagi yang 
hadir dari kota - kota lain.

Hari kedua, Kamis (4/8) kegia-
tan berlanjut dengan tamu yang 
hadir berkunjung ke dua lokasi 
Buruan Sae di Kecamatan Sari-
jadi dan Kecamatan Pajajaran. 
Beberapa kali dan tak henti - hen-
tinya semua tamu merasa kagum 
dan takjub akan keberadaan 
Buruan Sae termasuk sambutan 
luar biasa dari semua kelompok 
Buruan Sae dan siswa sekolah 
yang menyambut gegap gem-
pita dengan mengibarkan bende-
ra negara - negara yang ikut 
konferensi ini.

Setelah kedua kunjungan ter-
sebut selesai, acara berlanjut di 
Kantor DKPP Kota Bandung.  
Salah satu agendanya, yakni 
meresmikan monumen keta-
hanan pangan sebagai hasil 
rekomendasi dari hasil konfe-
rensi dan sebagai tempat peng-
ingat bersama bahwa di Bandung 
pernah terjadi event dunia yang 
berbicara pangan di masa depan. 

Perlu diketahui Program 
Buruan Sae ini dimulai awal 
2020. Namun, perjuangan dalam 
mengenalkan Buruan Sae ini 
tidaklah mudah sebab awalnya 
banyak skeptis. 

Tapi, DKPP Kota Bandung yang 
dipimpin oleh Gin Gin Ginanjar 
tidak menyerah dan terus me-
nerus mengenalkan Buruan Sae 
ini kepada masyarakat luas. 
Hasilnya selama 3 tahun berja-
lan, perkembangannya cukup 
cepat dan diterima, sebab sudah 
335 RW tergabung.

Bahkan warga sangat terban-
tu karena bisa menanam sen-
diri komoditas yang memang 
dibutuhkan. Saatnya Buruan 
Sae menjadi pola hidup warga 
Bandung. Dunia saat ini men-

jerit akan kekurangan pangan, 
Kota Bandung tampil dengan 
Buruan Sae.

Kerja keras selama ini terbay-
arkan dengan program Buruan 
Sae ini dilirik oleh Milan Urban 
Food Policy Pact (MUFPP) juga 
Uni Eropa dan ditampilkan pro-
ses terbangunnya program ini 
dalam konferensi internasional.

Kepala DKPP Kota Bandung, 
Gin Gin Ginanjar mengatakan 
acara ini diadakan untuk mem-
bahas isu ketahanan pangan 
dan hasilnya akan menjadi 
masukan di G-20.

"Kebetulan Bandung ini men-
jadi ketua atau Steering Com-
mittee untuk region Asia Pasifik 
yang salah satu tugasnya me-
nyelenggarakan event ini di-
tambah ada G-20 juga ada 
misi memang harus menguat-
kan jejaring, tadi juga ada 7 
kota yang baru bergabung. Di-
situ awalnya dan isu pangan 
memang sekarang menjadi isu 
yang sedang diperbincangkan. 
Hasil dari U-20 diharapkan 
menjadi sebuah masukan untuk 
G-20," terangnya.

Konferensi ini juga menjadi 
ajang unjuk gigi bagi program 
Buruan Sae yang bisa menjadi 
solusi untuk ketahanan pangan 
dan juga menjadi tempat ber-
bagi pengalaman. 

"Justru Buruan Sae ini menjadi 
best practice. Kami juga hari ini 
mempresentasikan tentang pen-
galaman bagaimana Buruan Sae 
ini terbangun. Karena memang 
salah satu misi dari pertemuan 
ini saling berbagi pengalaman 
terbaik," ucapnya.

"Ini menjadi apresiasi bagi 

kami dan meyakini bahwa apa 
yang dilakukan di Bandung ini 
memang salah satu solusi untuk 
bagaimana membangun keta-
hanan pangan," tambahnya.

Bahkan, kunjungan ke dua 
tempat Buruan Sae itu atas per-
mintaan MUFPP dan Uni Eropa.

"Acara berkunjung ke kelom-
pok - kelompok Buruan Sae itu 
yang mereka minta khususnya 
dari Italia ingin berkunjung," 
tukasnya.

Gin Gin berharap hasil dari 
acara ini bisa mengembangkan 
program Buruan Sae. Tujuan 
akhirnya adalah adanya kesada-
ran setiap warga di halamannya 
untuk bertanam dan mengurangi 
ketergantungan pangan.

"Memang harapannya dan 
secara lokal, kami akan terus 
mengembangkan Buruan Sae. 
Selain dari sisi jumlah maupun 
dari sisi kualitas. (Tujuan) akhir-
nya, semua masyarakat Bandung, 
rumah tangga itu punya ke-
mauan atau punya kebiasaan 

untuk membangun lingkungan-
nya halamannya untuk bertanam 
Buruan Sae. Jadi, Bandung yang 
ketergantungan tangannya 
tinggi paling tidak bisa mengu-
rangi dan tidak terlalu banyak 
tergantung apalagi di saat se-
karang ya semua daerah pun 
memerlukan pangan jadi ten-
tunya ketahanan ini perlu di-
bangun dari dalam," ucapnya.

Selain itu tujuannya adalah 
mendorong komitmen ber-
sama negara-negara anggota 
G20 dan MUFPP untuk lakukan 
gerakan urban farming. Ter-
akhir, memperkuat jejaring 
dan kolaborasi baik skala na-
sional atau internasional dalam 
wujudkan kota cerdas pangan 
(Food Smart City).

Gin gin mengatakan saatnya 
Buruan Sae menjadi pilar hidup 
warga Bandung. 

"Di saat dunia menjerit akan 
kekurangan pangan Kota Bandung 
tampil dengan Buruan  SAE," 
pungkasnya. (adv/rrr/b)

Tamu dari Milan dan Peserta Konferensi 
Internasional Kagum Atas Buruan Sae
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BERPOSE: Tuan rumah dan peserta Konferensi Internasional Ketahanan Pangan U-20 berfoto bersama.
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