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Negara juga 
harus hadir dalam 

memberikan 
perlindungan, 

termasuk dalam 
pemulangan 

jenazah ke Tanah 
air. 

ADI WIJAYA
KOORDINATOR TRC PPA KABUPATEN 

INDRAMAYU

Jenazah Ruri 
Tertahan

di Malaysia
XX TKI Asal Indramayu Tewas Dalam  
Perjalanan Pulang ke Tanah Air

INDRAMAYU, TRIBUN - 
Kabar duka datang lagi dari 
tenaga kerja Indonesia (TKI). 
Ruri Alfath Mujaida (25), TKI  
asal Indramayu di Malaysia 
meninggal dunia dalam per-
jalanan pulang ke Tanah Air.

Kakak kandung Ruri, Juju 
Juhaeriyah (41). mengatakan 
adiknya meninggal karena 
penyakit tuberkulosis (TB) 
yang diderita dalam 5 bulan 
terakhir.

“Wafatnya Senin (19/10), 
pukul 08.00, di Batam, da-
lam perjalanan pulang. Ruri 
meninggal di jalan di dalam 
mobil, mobilnya kembali  ke 
rumah sakit,” ujar Juju saat 
ditemui Tribub Jabar,  di ru-
mah orang tua Ruri, di Desa 
Parean Girang, Kecamatan 
Kandanghaur, Kabupaten 
Indramayu, Selasa (20/10).

Ruri, kata Juju, diberang-
katkan ke Malaysia oleh se-
orang calo bernama Ropiko, 
melalui jalur laut dari Batam. 
Juju mengatakan adiknya 
tidak dibekali visa saat be-
rangkat ke Malaysia.

Menurut Juju,  jenazah 
Ruri tertahan di rumah sakit 
di Malaysia. Keluarga Ruri 
berharap jenazah kerabatnya 

itu bisa segera dipulangkan 
ke Tanah Air.

Juju mengatakan dia ter-
akhir kali berdialog dengan 
Ruri menggunakan telepon se-
luler, saat adiknya sakit. Juju 
mengatakan adiknya meminta 
dibantu untuk pulang.

“Yayu, tolong Ruri pengen 
pulang. Saya sakit gak bisa 
apa-apa, menggerakkan kaki 
juga gak bisa,: kata Juju me-
nirukan permintaan adiknya.

“Percakapan itu terjadi se-

bulan lalu,” katanya.
Ruri meninggalkan dua 

anak, yaitu Ilham Maulana 
(8) dan Kaelah Alfaturahman 
(4). Anak Ruri diasuh nenek 
mereka dan seorang lagi dia-
suh oleh mantan suami Ruri.

Tim Reaksi Cepat Per-
lindungan Perempuan dan 
Anak (TRC PPA) Kabupaten 
Indramayu menyatakan pi-
haknya tengah mengupaya-
kan agar jenazah Ruri bias 
dipulangkan ke Tanah Air.

Koordinator TRC PPA Ka-
bupaten Indramayu Adi Wi-
jaya mengatakan pihaknya 
sedang di Jakarta untuk 
mengurus dokumen pemu-
langan jenazah Ruri

Walau diberangkatkan 
melalui jalur ilegal, kata Adi, 
Ruri merupakan warga ne-
gara Indonesia yang berhak 
pulang ke Tanah Air.

“Negara juga harus hadir 
dalam memberikan perlin-
dungan, termasuk dalam 
pemulangan jenazah ke Ta-
nah air,” kata Adi sambil 
mengatakan dia akan berko-
munikasi dengan Kementeri-
an Luar Negeri dalam upaya 
memulangkan jenazah Ruri.
(handika rahman)

Enam Kecamatan Belum Terlayani
 z Purwakarta Hanya Punya 400 Petugas untuk Mengatasi Sampah

PURWAKARTA, TRIBUN  - 
Pemerintah Kabupaten Pur-
wakarta melalui Dinas Ling-
kungan Hidup (DLH) berisiap 
mengantisipasi banjir akibat 
masalah sampah. 

Kepala Bidang Pengelo-
laan Sampah pada DLH 
Purwakarta Acep Yuli me-
ngatakan pihaknya bersi-
aga kauh sebelum musim 
hujan tiba, seperti menyia-
gakan petugas kebersihan 
untuk menjaga lingkungan 
Purwakarta. Acep menya-
takan Purwakarta memiliki 
400 orang yang bertugas 
mengurusi sampah, mulai 
penyapu jalan hingga petu-
gas yang mengangkut sam-

pah ke tempat pembuangan 
akhir (TPA) Cikolotok.

“Kami siagakan petugas 
kebersihan untuk hadapi 
musim hujan. Kami belum 
bisa menambah jumlah pe-
tugas, jumlahnya masih 400 
orang,” kata Acep, Selasa 
(20/10).

Menurut Acep,  400 petu-
gas kebersihan belum ideal 
untuk menjaga kebersihan 
di wilayah seluas Purwakar-
ta. Namun, Acep betekad 
mengoptimalkan kinerja pe-
tugas yang ada.

“Dari 17 kecamatan di 
Purwakarta, baru 11 keca-
matan yang kami layani da-
lam hal pengangkuta sam-

pah. Petugas penyapu jalan 
hanya kami tempatkan di 
wilayah kota, itu pun tak di 
semua jalan,” ujarnya.

Soal luapan air sungai yang 
sering mengakibatkan ban-
jir di beberapa lokasi, Acep 
mengatakan pihaknya hanya 
menjaga aliran air Sungai 
Cimunjul dengan memben-
tuk satu tim beranggotakan 
15 orang . Tim ini bertuhas 
membersihkan sampah di 
adaerah aliran sungai.

“Air Sungai Cimunjul kan 
mengalir ke tengah kota. 
Jadi, kami fokus pada Su-
ngai Cimunjul. Aliran su-
ngai yang lain berakhir ke 
Citarum,” kata Acep.

Acep mengatakan petu-
gas sampah di Purwakarta 
akan mengangkut sampah 
setiap pukul 07.00 pagi. Un-
tuk itu, warga diimbah un-
tuk menyimpan sampah di 
lingkungan masing-masing  
mulai pukul 18.00 WIB 
sampai 06.00 WIB. 

DLH Purwakarta memi-
liki 60 mobil pengangkut 
sampah guna melayani 
pengangkutan sampah di 
11 kecamatan. Beberapa 
kecamatan yang belum ter-
layani mobil mengangkutan 
sampah adalah Kecamatan 
Sukasari, Maniis, Tegalwa-
ru, Darangdan, Bojong, dan 
Kiarapedes.(nandri)

Sistem Pembayaran Digital 
Diterapkan

 z Tahap Pertama Diberlakukan di Lima Objek Wisata
KUNINGAN, TRIBUN - 
Lima objek wisata di Kabu-
paten Kuningan menerapkan 
sistem pembayaran secara 
digital. “Penerapan ini meru-
pakan terobosan perusahaan 
daerah Kuningan dalam me-
ngelola sejumlah objek wisa-
ta,” kata Bupati Kuningan  H 
Acep Purnama saat meresmi-
kan  Kantor Perumda AU, di 
Objek Wisata Waduk Darma,  
Kabupaten Kuningan,  Sela-
sa (20/10).

Acep mengapreasiasi per-
usahaan daerah Kuningan 
dalam tata kelola manajemn 
untuk perkembamgan usa-

ha. “Dalam 100 hari kerja 
pertama di bawah kepemim-
pinan Bapak Nana Sutisna, 
Perumda AU melakukan 
restrukturisasi sarana dan 
prasarana penunjang,” kata 
Acep.

Pembayaran secara digi-
tal, kata Acep, diberlaku-
kan di objek wisata yang 
dikelola Permuda Aneka 
Usaha.

Menurut Acep, pene-
rapan pembayaran secara 
non-tunai ini merupakan 
kerja sama Pemda Kuning-
an dengan BRI. “Setelah 
penggunaan digital pay-

ment akan disusul pene-
rapan QR ode Scan di se-
tiap tujuan destinasi wisa-
ta,” kata orang nomor satu 
di Kuningan itu.

Acep berharap penerimaan 
sistem pembayaran digital 
akan memberikan jasa la-
yanan perbankan data yang 
lebih transparan serta me-
ngurangi sirkulasi uang kar-
tal atau uang fisik. “Semoga 
hal ini dapat meningkatkan 
kesejahteraan dan juga da-
pat meningkatkan sisi akun-
tabilitas dari Perumda Aneka 
Usaha,” katanya.(ahmad ri-
pai)

Gudang Peralatan Tambak
Hangus Terbakar

CIREBON, TRIBUN - Si 
jago merah melalap gudang 
penyimpanan peralatan tam-
bak udang, di  Desa Bungko 
Lor, Kecamatan Kapetakan, 
Kabupaten Cirebon, Minggu 
(18/10) malam.

Kasi Tanggap Darurat 
Kebakaran Dinas Pema-
dam Kebakaran (Damkar) 
Kabupaten Cirebon Eno 
Sujana mengatakan belum 
diketahui penyebab keba-
karan yang menghangus-

kan gudang milik Kamsudi 
itu. Namun, menurut Eno, 
mobil truk dan sedan ludes 
terbakar.

“Ada dua mobil, truk dan 
sedan, yang disimpan di 
gudang hangus,” ujar Eno 
melalui pesan singkatnya, 
Senin (19/10) pagi.

Ia mengatakan banyak-
nya barang yang mudah 
terbakar yang disimpan di 
gudang tersebut membuat 
api cepat membesar.

Eno mengatakan Damkar 
Kabupaten Cirebon  menge-
rahkan sembilan mobil dam-
kar untuk mematikan api.

Proses pemadaman, ujar 
Eno, baru selesai pada Se-
nin dinihari dan dilanjutkan 
pendinginan hingga menje-
lang azan subuh.

“Seluruh barang yang 
disimpan di gudang seper-
ti kayu fiber, paralon, dan 
lain-lain juga ludes,” ujar-
nya.

Eno menyatakan laporan 
kebakaran diterima jajaran-
nya kira-kira pukul 19.45 
WIB dan langsung mener-
junkan mobil damkar dari 
Pos Jaga Gunungjati.

Namun, saat tiba di lokasi 
api membesar sehingga mo-
bil damkar dari pos jaga lain 
juga dikerahkan. Tidak ada 
korban jiwa dalam peristiwa 
tersebut. “Kerugian belum 
diketahui,” kata Eno.(ah-
mad imam baehaqi)

TRIBUN JABAR/HANDIKA RAHMAN

TKI  - Juju Juhaeriyah menunjukkan foto adiknya, Ruri Alfah Mujaida, tenaga kerja Indonesia asal Desa Parean Girang, Kecamatan 
Kandanghaur, Kabupaten Indramayu,  yang meninggal di Malaysia, Senin (20/10). Keluarga Ruri berharap jenazah Ruri bisa dipulangka 
ke Tanah Air.


