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Bobot Act
Insentif Rp 26 Miliar untuk Tenaga Kesehatan Daud Achmad

Sekretaris Gugus Tugas Penanggulangan 

Covid-19 Prov. Jabar

Sekretaris Gugus Tugas Penanggulangan Covid-

19 Provinsi Jawa Barat melaporkan, pihaknya 

sudah  menyiapkan 26 miliar untuk insentif 

tenaga kesehatan di Jabar yang bertugas 

menangani pandemi Covid-19

"Sebanyak Rp 23 miliar untuk insentif dan Rp 

3 miliar untuk santunan kematian tenaga 

kesehatan yang gugur selama pandemi"

Pemkab Dirikan Sepuluh Rumah Tahfiz Taufik Hidayat

Pelaksana Tugas Bupati Indramayu

Program Satu Desa Satu Tahfiz mulai dijalankan 

Pemerintah Kabupaten Indramayu. Sebanyak 

140  Tahfiz takhasus pun dikukuhkan untuk 

menempuh untuk menempuh pendidikan di 

rumah tahfiz yang sudah disediakan pemkab

BPK Temukan Ketidaksesuaian Pekerjaan 

Peningkatan Jalan: Kerugian Negara capai 3,9 

miliar 

Sony Nurgahara

Plt. Dinas PUPR Kab. Sumedang
B.108

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa 

Barat menemukan kerugian negara pada 12 

paket pekerjaan peningkatan jalan tahun 

anggaran 2019, pada Dinas PUPR Kab. 

Sumedang senilai lebih dari Rp 3,9 miliar

"Saat ini kami bersama rekanan terkait, 

tengah merespon dan mencermati temuan 

BPK itu"
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Penerima Bantuan Sosial ( Bansos ) pangan 

melalui program jaringan pengaman sosial 

tahap dua dari pemkab Bandung Barat naik 

lebih dari 9000 kepala keluarga (KK). 

Sebenarnya tambahan yang diajukan oleh 

desa jumlanya mencapai 83.000 KK lebih, 

namun setelah dilakukan leansing, data 

tambahan yang berhak menerima banssos 

tahap dua sebanyak 9000 dimasukan 

kebantuan pemkab bandung bara dan 23.000 

diusulkan ke pemprov jabar

Revitalisasi alun-alun dilanjutkan Sekretaris dinas PUTR Kab Majalengka Agus 

Tamim

setela sempat tertunda akibat pandemi covid-

19. proyek revitalisasi alun-alun Kab 

Majalengka segera dilanjutkan

pembangunan alun-alun terkenalla akibat 

wabah virus korona

Kekayaan Negara saat ini tembus Rp 10.467 

Triliun

Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN 

kemenkeu Encep Sudarwan

Pemerintah dalam hal ini direktorat jenderal 

kekayaan negara (DIKN)  kementria keungan ( 

Kemenkeu) menyampaikan saat ini nilai aset 

negara naik 65% menjadi 10.467 tliliun dari 

sebelumnya hanyan Rp 6.325,28 triliun.

nilai tersebut merupakan hasil revaluasi 

barang milik negara (BMN) periode 2018-

2019

bantuan hingga Rp 50 Juta Untuk Pesantren Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

gubernur jawa barat ridwan kamil aka terus 

mengawasi penerapan protokol kesehatan 

pencegahan Covid-19 dipesantren yang sudah 

beroperasi ditengah pandemi

bantuan insentif untuk guru pesantren dan 

pembuatan MCK serta snitasi untuk 

pengetesan dan pembelia masker 

mengunakan dana Rp 25 juta sampai Rp 50 

juta tersebut

Korupsi Dana BOS Kerugian Negara Rp 17 

Miliar

Kajari Kota Bogor Bambang Sutisna Kota Bogor

kejaksaan negeri kota bogor mengungkap 

dugaan tindak pidana korupsi penyimpaga 

dana BOS dikota bogor. Penyimpangan dana 

tersebut berkaitan dengan pelaksanaan ujian 

kenaikan kels, ujian tengah semester, uji coba, 

dan ujian kenaikan kelas pada sekola dasar se 

kota bogor

berdasarkan pemeriksaan 20 saksi dan 

didukung alat bukti pada kita, kami sepakat 

meminta perhitungan kepada inspektorat 

kemendikbud. Kami selaku penyidik tela 

cukup bukti adanya perbuatan melawan 

hukum 

9 17/07/2020 Galamedia Pemkab Anggarkan Rp 139,93 M sekda kab bandung H teddy Kusdiana Kab Bandung 
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pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, 

menyataka siap menyelenggarakan pemilihan 

kepala daerah ( pilkada) 2020 yang rencananya 

akan diselenggarakan pada 9 desember 

mendatang

dari total NPHD tersebut, diperuntukan KPU 

(Komisi Pemilihan Umum) sebesar Rp 99,032 

miliar, untuk bawaslu (badan pengawas 

pemilu) sekitar Rp 28,9 miliar dan ada 

tambahan hibah sekitar 12 miliar untuk 

penyelenggaraan kantibmas (keamana 

ketertiban masyarakat) bagi aparat keamanan

tahun ini pemkab perbaiki 2.607 rutilahu Bupati Bandung Dadang Naser

anggaran renovasi tersebut diantaranya 

bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah (APBD) untuk 236 unit, APBD 

provinsi jawa barat sebanyak 620, dana alokasi 

khusus (DAK) anggaran pendapatan belanja 

negara (APBN) 201 unit dan bantuan stimulan 

perumahan swadaya (BSPS) kementrian 

pekerjaan umum dan perumahan rakyat 

(PUPR) sebanyak 1550 unit

bantuan ang diberikian dapat membantu 

pemerintah daerah dalam mengurangi angka 

kemiskinan

arah kebijakan dana desa tahun 2021 wakil ketua badan anggaran DPR RI Cucun 

Ahmad Sjamsurijal

kebijakan dana desa tahun 2021 adalah 

melakukan reformulasi pengalokasian 

penyaluran dengan meningkatkan porsi alokasi 

formula.

arah kebijakan dana desa tahun 2021 

mengagendakan penguatan kesinambungan 

program padat karya tunai, pemberdayaan 

UKM, dan sektor usaha pertania didesa 

21/07/2020 Pikiran Rakyat (PR) DPRD Jabar Soroti Penyerapan Anggaran Ketua DPRD Jawa Barat Taufik Hidayat

dewan perwakilan rakyat daerah jawa barat 

melayangkan sejumla pernyataan kepada 

gubernuar jawa barat ridwan kamil terkait 

penyerapan anggaran yang dianggap 

bermasalah. Berbagai pertanyaan tersebut 

dilontarkan dalam sidang paripurna yang 

digelar di gedung DPRD Jawa Barat

pertanyaan mengenai penggunaan anggaran 

daerah yang dinilai bermasalah itu untuk 

merespon aggota DPRD Jawa Barat terhadap 

nota pengantar pertangungjawaban 

pelaksanaan APBD Jawa Barat TA 2019 pada 

14 Juli lalu

Lawatan Mencurigakan Para Amtenar Ketua BPK Agung Firman Sampurna

penyimpanga senilai Rp 102,76 miliar 

ditemukan dalam perjalanan dinas tahun lalu

temuan tersebut baru didasarkan pada 

kewajaran informasi dan kepatuhan terhadap 

perundang-undangan. BPK belum melalui 

pemeriksaan mendalam.

15 22/07/2020 Tribun Jabar puluhan miliar masuk ke rekening pribadi Ketua BPK Agung Firman Sampurna jakarta
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badan pemeriksa keuangan (BPK) menyatakan 

lima kementrian dan lembaga menyimpan 

uang negara direkening pribadi

hasil pemeriksaan dan temuan tersebut 

menunjuka fakta pengunaan rekening pribadi 

dilima kementrian dan lembaga itu untuk 

pengelolaan anggaran pendapatan dan 

belanja negara (APBN)

pekerjaan tahap II skywalk cihampelas tertunda kepala dinas PU Kota Bandung Didi Ruswandi

pembangunan tahap II skywalk cihampelas 

sampai rampung berlanjut pada 2021. 

pemerintah kota bandung sempat 

mengalokasika anggaran RP 5 miliar untuk 

merampungkan pekerjaan tahap II skywalk 

pada 2020. akan tetapi alokasi anggaran untuk 

sisa pembanguana tahap II skywalk cihampelas 

termasuk bagian yang tekena realokasi 

penanganan pandei Covid-19

progres pembangunan skywalk cihampelas 

saat ini terhenti mencapai 92 persen, sekitar 

8 persen lagi mencakup penyelesaian 

kontruksi juga pemasangan asesoris seperti 

tempat duduk. Perbaikan aksesorispun 

termasuk dalam sisa 8 peren itu

penerima JKN-KIS bertambah 17.217 orang Walikota Cimahi Ajay M Priatna

jumlah penerima jaminan kesehatan nasional 

kartu indonesia sehat (JKN-KIS) yang bersetatus 

penerima bantuan iuran (PBI) dikota cimahi 

betambah 17.217 orang.seingga total peserta 

PBI yang dibiayai oleh APBD kota cimahi 

sebayak 38.737 orang

tujuan dari kegiatan ini untuk memberika 

perlindungan kesehatan bagi seluruh 

masyarakat miskin kota cimahi melalui JKN, 

dengan harapan kota cimahi dapat mencapai 

cita-cita besar yaitu seluruh warga kota cmahi 

tercover JKN

wali kota berharap ada peningkatan 

pendapatan

wali kota bandung Oded M Daniel

penandatanganan perjanjian kerjasama antara 

pemerintah provinsi jawa barat dan 

pemerintah kota bandung (pemkot) bandung 

mengenai pajak daerah dapat meningkatkan 

pendapatan bagi kota bandung

tahun 2020 pendapatan kota bandun terjun 

bebas karena pandemi korona. Hotel, 

restoran, tempat hiburan dan wisata tidak 

ada kegiatan seingga tidak ada pajak masuk

19 27/07/2020 Koran Tempo manipulasi perjalanan dinas BPK Jakarta
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persoalan klasik dari tahun ke ahin 

penyimpangan biaya perjalanan dinas aparat 

pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan atau 

BPK menemukan lonjakan jumlah kasus 

penyelewengan ini pada tahun lalu. 

Pemerintah semestinya tidak memperbesar 

peluang penelewengan dengan program rapat 

di luar kota yang kini digalakan pada masa 

pandemi 

penyelewengan realisasi biaya perjalanan 

dinas pada 43 kementrian/lembaga 

sepanjang 2019 mencapai Rp 102,76 miliar.

setelah 10 Tahun, menpora RI zainudin berhasil 

ubah kemenpora raih opini wajar tanpa 

pengecualian dari BPK RI

Menpora RI Zainudin Amali

opini WTP merupaka opini audit yang 

diterbitkan BPK jika laporan keuangan 

dianggap memberikan informasi yang bebas 

dari salah saji material.

untuk meraih WTP adalah suatu usaha yang 

besar, menurut saya mempertahankan jauh 

lebih berat dan lebih besar terhadap image 

yang kurang baik di masyarakat tentang 

kemenpora.

tahun ini 8 Ruas Jalan Akan diperbaiki kepala Bidang bina marga DPUPR kota cimahi 

Wilman sugiansyah

sebanyak delapan ruas jalan di kota cimahi 

akan diperbaiki tahun ini dengan menggunakan 

dana alokasi khusus (DAK) tahun2020 dari 

kementrian keuangan (kemenkeu) RI sekitar 11 

miliar lebih.

proses lelang saat ini tengah dilaukan bagian 

pengadaan barang dan jasa setda kota cimahi 

secara online

dana perbaikan jalan tahun depan RP 285 

miliar

kabid jalan dan jembatan Dinas PU dan PUPR 

KBB AAN Sopian

perbaikan infrastruktur jala yang tertunda 

akibat pandemi covid-19 rencananya 

dilanjutkan tahun 2021. anggaran yang 

dialokasikan mencapai Rp 285 miliar lebih dan 

bersumber dari pinjaman daerah pemkab 

Bandung Barat kepada PT Sarana Mlti 

Infrastruktur (persero)

yang digeser hanya waktu pelaksanaannya, 

ruasnya tetap sama dengan perencanaan 

tahun ini

jabar dapat Rp 10 Triliun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

jawa barat menerima bantuan dana dari 

pemerintah pusat total 10 triliun untuk 

pemulihan ekonomi di provinsi jawa barat 

pasca pandemi covid-19 

diharapkan Jabar-DKI (jakarta) yang 

merupakan portal hampir di atas 30 persen 

ekonomi indonesia bangkit duluan

25 28/07/2020 Pikiran Rakyat (PR) Bank BJB Terima Dana PEN Direktur Utama Bank BJB yuddy Renaldi Provinsi Jawa Barat
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PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 

Banten, Tbk (Bank BJB) ditunjukan oleh 

pemerintah pusat menjadi penerima simpanan 

dana pemerintah

Bank BJB akan menggnakan dana Rp2,5 triliun 

tersebut sesuai dengan peruntukan yang 

diharapkan 

insentif Guru Honorer tertahan kepala BPTK disdik KBB

pandemi covid-19 yang terjadi beberapa bulan 

terakhir meberikan dampak buruk bagi tenaga 

pendidik dan kependidikan atau guru honorer 

dikabupaten bandung barat

karena anggaran belum cair terpaksa insentif 

untuk tenaga pendidik dan kependidika 

dikabupaten bandung barat tahun 2020 ini 

jadi tertunda 

27 30/07/2020 Republika akhirnya bisa dapat tunjangan profesi guru Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Provinsi Jawa Barat

sebanyak 1.461 guru non-pegawai negeri sipil 

(PNS) tigkat SMA/SMK/SLB wilayah jawa barat 

(jabar) akirnya bisa mendapatkan tunjangan 

profesi guru. Hal ini bisa terwujud setelah 

keluarnya surat keputusan (SK) dari gubernur 

jawa barat ridwan kamil 

SK tersebut menjadi sangat penting dala 

upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Hal 

ini diharapkan seiring meningkatnya 

kesejahteraan guru, khususnya tenaga guru 

honorer, perjungan sangat pajang bagi guru-

guru non PNS untuk mendapatkan 

kesejahteraan yang layak.

Galamedia29/07/202026 Kab Bandung Barat


