


[BANDUNG] Keberadaan 
Pelabuhan Patimban di 
Subang, Jawa Barat diha-
rapkan terintegrasi dengan 
Bandara Internasional 
J a b a r  d i  K e r t a j a t i , 
Majalengka. Tujuannya, 
supaya proses pengiriman 

logistik di wilayah utara 
Jabar menjadi efektif dan 
efisien karena mendekat-
kan pusat produksi pada 
kawasan industri di Jabar 
dengan pelabuhan. 

Terkait hal tersebut 
Penjabat Gubernur Jabar 

K o m i s a r i s  J e n d e r a l 
Mochamad Iriawan bakal 
mengecek pembebasan la-
han untuk pembangunan 
Pelabuhan Patimban, Rabu 
(11/7) besok. Pengecekan 
ini untuk mengetahui sam-
pai sejauh mana proses 
pembebasan lahan pelabuh-
an yang luasnya mencapai 
372 hektare itu. “Betul tidak 
pembebasan lahan? Mana 
buktinya? Mana (bukti) per-
temuan dengan masyara-
kat? nanti kalau saya ke  
lapangan pasti ketahuan 
(progress-nya),” ungkap 
Iriawan seusai menggelar 
rapat pimpinan di Gedung 
Sate, Bandung, Senin (9/7).

Diharapkan, Presiden 
Joko Widodo bisa hadir me-
lakukan ground breaking 
proyek nasional strategis 
yang nilai totak proyeknya 
mencapai Rp 43,22 triliun ini, 
pada akhir Juli nanti. “Saya 
belum tahu dari Jakarta,  
Pak Presiden mudah- 
mudahan bisa melakukan 
(ground breaking) itu pada 
bulan Juli ini,” tutur Iriawan. 

K e p a l a  D i n a s 
Perhubungan Jabar, Dedi 
Taufik mengungkapkan, pi-
haknya sudah mengikuti ra-

pat terkait rencana ground 
breaking itu pada pekan lalu 
di Jakarta. “Ditindaklanjuti 
rapat di Subang yang intinya 
dalam waktu dekat akan di-
lakukan kunjungan Presiden 
ke sana. Kita siapkan keselu-
ruhan,” terang Dedi. 

P royek  Pe l abuhan 
Patimban ini terbagi ke 
menjadi tiga tahap. Masing-
masing, tahap pertama fase 
satu dengan nilai proyek se-
besar Rp 17,63 triliun, tahap 
satu fase dua dengan nilai 
proyek Rp 14,16 triliun, ta-
hap dua dengan nilai proyek 
Rp 7,58 triliun, dan tahap 
III dengan nilai proyek se-
besar Rp 3,86 triliun. 

Pembangunan untuk ta-
hap satu fase satu itu menca-
kup kapasitas terminal hing-
ga 250 ribu TEUs (twent-
y-foot equivalent unit) dan 
kapasitas car terminal 242 
CBU (complete build up).

 Dedi memaparkan, 
Pemerintah Provinsi Jabar 
sudah mengantongi berbaga 
dokumen teknis terkait pro-
ses pembangunan pelabuh-
an itu. Mulai dari dokumen 
penetapan lokasi, daerah 
lingkungan kerja, tatanan 
perencanaan, amdal (analisa 
mengenai dampak ling-
kungan) hingga persiapan 
p e m b e b a s a n  l a h a n . 
“Sekarang tinggal pembe-
basan lahan dilakukan di 
Kecamatan Pusakanagara, 
Subang yang terdiri dari be-
berapa desa,” ungkap Dedi. 

Menurut Dedi, kebera-
daan pelabuhan ini dapat 
mengurangi tingkat kepa-
datan lalu lintas dengan 
pembagian arus lalu lintas. 
“Cukup strategis dari sisi 
aksesibilitas karena kebera-
daannya didukung akses 
jalan nasional Pantura, Tol 
Cikampek Palimanan, serta 
rencana akses tol dan trase 
rel kereta api,” terangnya.

Reklamasi 
Pembangunan pelabuh-

an utama direncanakan un-
tuk area pelabuhan pada sisi 
laut seluas 300 hektare de-
ngan reklamasi. Fasilitas 
pendukung pada sisi darat 
seluas 356 hektare oleh 
Kementerian Perhubungan, 
serta pembangunan jalan 
akses sepanjang 8 kilometer 
dengan lebar 30 meter oleh 
Kementerian Pekerjaaan 
Umum dan Perumahan 
Rakyat. Sedangkan pela-
buhan dan pendukung area 
dihubungkan dengan cause 
way dan trestle sepanjang 
980 meter. 

Dedi memaparkan pem-
bebasan lahan akan disele-
saikan pada tahun 2018 se-
luas 356 hektare pada dua 
kecamatan dan 6 desa di 
Kabupaten Subang. Pem-
bangunan dan pengem- 
bangan pelabuhan utama 
Patimban dilakukan berta-
hap untuk jangka pendek 
pada 2019 direncanakan 
mempunyai  kapas i tas 
250.000 TEUs, jangka me-
nengah tahun 2025 sebesar 
2,5 juta TEUs, dan jangka 
panjang pada tahun 2036 
sebesar 7,5 juta TEUs. [153]
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[ K U PA N G ]  K o m i s i 
Pemilihan Umum (KPU) di 
tiga provinsi, yakni Nusa 
Tenggara Timur (NTT), 
Maluku dan Papua, pada 
Senin (9/7) malam ak-
hirnya menuntaskan reka-
pitulasi penghitungan su-
ara. Dengan demikian, 
lengkap sudah hasil reka-
pitulasi di 17 provinsi yang 
menggelar pemilihan gu-
bernur (Pilgub) pada 27 
Juni 2018 lalu.

Hasil pleno rekapitulasi 
penghitungan suara yang 
dilakukan KPU NTT di 
Kota Kupang, berakhir ke-
marin, dan merupakan ke-
lanjutan dari rapat pleno 
penghitungan suara pada 
Sabtu (7/7) lalu. Ketua 
KPU NTT Maryanti Adoe 
mengungkapkan, pleno 
rekapitulasi Senin, meru-
pakan kelanjutan untuk de-
lapan kabupaten, termasuk 
Sumba Barat Daya yang 
melakukan pemungutan  
suara hilang.

Hasil akhir menempat-
kan  Pasangan  Vik tor 
Bungtilu Laiskodat-Josef 
Nae Soi (Vicktory-Joss) 
meraih suara terbanyak di 
Pilgub NTT dengan mem-
peroleh 838.213 suara. 
Selanjutnya pasangan 
Mar ianus  Sae-Emel ia 
Nomleni (603.822 suara), 
diikuti Esthon L Foenay-
Christian Rotok (469.025 
suara), dan Benny Harman-
Benny Litelnoni meraih 
447.796 suara. 

Di Kota Ambon, KPU 
Provinsi  Maluku juga 
menuntaskan  rekapitulasi 
penghitungan suara dari se-
tiap kabupaten dan kota di 
tingkat provinsi dalam 
Pilgub Maluku. Ketua KPU 
Maluku Samsul Rifan 
Kubangun membacakan 
keputusan KPU Maluku 
Nomor :  712 /HK.031 /
KPT/81 Prov/VII/2018 ten-
tang penetapan hasil reka-
pitulasi penghitungan suara 
Pilgub Maluku 2018.

Hasi lnya pasangan 
Murad Ismail-Barnabas 
Ornoyang (Baileo) memper-
o leh  328 .982  sua ra . 
Kemudian Said Assagaff-
Anderias Rentranubun 
(Santu) memperoleh 251.036 
suara, dan pasangan indepen-
den Herman Koedoeboen-

Abdullah Vanath (Hebat) 
meraih 225.636 suara.

Ia melanjutkan, data 
pemilih disabilitas atau 
penyandang cacat untuk 
laki-laki 1.020 orang, dan 
perempuan 1.351 orang, to-
tal 2.371 orang, dan mereka 
yang menggunakan hak 
pilih terdiri dari laki-laki 
958 dan perempuan 1.312, 
jumlahnya 2.270.

Pilgub Papua
Di Kota Jayapura, sejak 

Minggu (8/7) hingga kema-
rin, KPU Papua menggelar 
rapat pleno rekapitulasi ha-
sil penghitungan suara 
Pilgub Papua. Hasil ak-
h i r n y a  m e n e m p a t k a n 
pasangan Lukas Enembe-
Klemen Tinal (Lukmen) 
menggungguli pesaingnya 

Jhon Wempi Wetipo-Habel 
Suwae (Josua).

Lukmen meraih seban-
yak 1.939.539 suara atau 
67,54% dari total suara sah 
2.871.547 suara.Sedangkan 
pasangan Josua hanya mem-
peroleh 932.008 suara atau 
32,45% dari total suara sah.

Rapat pleno itu berlang-
sung di salah satu hotel yang 
berlokasi di Distrik Abepura, 
Kota Jayapura, Papua, yang 
dipimpin oleh Ketua KPU 
Papua Theodorus Kossay, 
dan dihadiri para komisioner 
lainnya.

Dalam rapat pleno itu 
terungkap, dari 29 kabu-
paten/kota yang ada di 
Papua pasangan calon 
Lukmen meraih suara ter-
banyak di 20 kabupaten. 
[Ant/YOS/154/L-9]
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[DENPASAR] Polda 
Bali masih menyelidikip 
penyebab terbakarnya 40 
kapal ikan Pelabuhan 
Benoa, Bali.  Sampai 
Selasa (10/7), sejumlah 
13 orang saksi sudah di-
periksa polisi, terdi dari 
kapten dan anak buah ka-
pal (ABK).

Kabid Humas Polda 
Bali Kombes Pol Hengky 
Widjaja menyatakan, se-
lain memeriksa saksi, 
Polda Bali juga menda-
tangkan tim  dari pusat 
laboratorium forensik 
(Puslabfor) Mabes Polri 
untuk membantu penyeli-
dikan secara forensik. 

“Masih dalam penye-
lidikan, penyebabnya 
(kebakaran) kita belum 
tahu karena antara dua, 
terbakar atau ada pemba-
karan,” kata  Hengky 
Widjaja.

Sebanyak 40 kapal 
ikan tersebut, terbakar 

Senin (9/7) dini hari, na-
mun tidak ada korban ji-
wa dalam peristiwa itu. 
Hanya kerugian ditaksir 
mencapai ratusan miliar, 
karena harga satu kapal 
ditaksir mencapai Rp 3 
miliar per unit.

Hengky Widjaja me-
ngatakan, selain kapten 
kapal dan ABK, tidak  
tertutup kemungkinan  
pemilik kapal  serta staf 
pelabuhan akan ikut  
diperiksa. 

Sebelumnya Senin si-
ang, Kapolda Bali Irjen 
Petrus R Golose mengata-
kan,   berdasarkan laporan 
awal yang diterima,  ke-
bakaran yang diakibatkan 
oleh kelalaian para  ABK. 
“Kami sudah siapkan tim 
untuk meneliti penyebab 
kebakaran ini. Mereka  
diturunkan setelah api 
berhasil dipadamkan,” 
kata Petrus Golose.

Terkait peristiwa itu, 
Kapolda  mengimbau  pa-
ra pemilik kapal dan nela-
yan di pelabuhan itu agar 
selalu berhati-hati, meng-
ingat sistem keamanan  
di kawasan pelabuhan  
seperti  fire hydrant  rata-
rata masih sangat lemah.

“Tapi saya juga meng-
apresiasi upaya petugas 
pemadam kebakaran yang 
bekerja keras dengan war-
ga yang juga membantu 
proses pemadaman api 
yang membakar kapal pa-
da hari ini,” ujarnya. [137]

13 Saksi Diperiksa Terkait 
Terbakarnya 40 Kapal Ikan
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