
POTENSI KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG 

I. STADION OLAHRAGA SI JALAK HARUPAT 

 

Stadion si jalak harupat 

Si Jalak Harupat adalah suatu stadion olahraga yang berlokasi di Desa Kopo dan 
Cibodas, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Nama Si Jalak Harupat 
diambil dari julukan salah seorang pahlawan nasional dari Bojongsoang, Bandung 
yaitu Otto Iskandardinata. 

Kini stadion tersebut menjadi milik Pemerintah Kabupaten Bandung. Persikab 
Bandung, yang merupakan wakil Kabupaten Bandung di Liga Indonesia menjadikan 
stadion tersebut sebagai kandangnya. Begitu pula dengan tim sekota Persikab, Persib 
yang menjadikan stadion ini sebagai homebase mereka. 

Stadion ini dibangun mulai Januari 2003 pada saat Kabupaten Bandung dipimpin 
oleh Bupati H. Obar Sobarna. Selanjutnya diresmikan pada hari jadi Kabupaten 
Bandung ke 364, tanggal 26 April 2005 oleh Agum Gumelar yang menjabat sebagai 
Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat. 

Fasilitas 

Fasilitas yang tersedia antara lain: 

 Lapangan sepak bola sebagai arena utama, dengan rumput jenis zoyzia 
matrella lin mer yang bisa meminimalkan cedera pemain bola. 

 Lampu untuk lapangan berkekuatan 1.000 lux yang memungkinkan 
dilaksanakannya pertandingan malam. 

 Papan skor (scoring board) elektronik. 
 Lintasan (track) untuk atletik dengan ukuran standar sebanyak 8 lintasan. 
 Tribun penonton yang mampu menampung 27.000 - 40.000 penonton. 
 Fasilitas komersial. 
 Fasilitas penunjang lainnya seperti toilet, kantin, ruang ganti pemain, ruang 

wasit, dan lain-lain. 

Penggunaan 

Stadion Si Jalak Harupat digunakan sebagai markas Persib dan Persikab. Pelita Jaya 
juga pernah menggunakan stadion ini setelah berpindah dari Stadion Purnawarman 
di Purwakarta. Namun, saat ini Pelita menggunakan Stadion Singaperbangsa di 
Karawang sebagai markasnya. Persib juga memakai stadion ini pada Liga Super 
Indonesia 2009-2010, Liga I, 2017 namun untuk beberapa pertandingan terakhir 
kembali menggunakan Stadion Siliwangi, karena stadion ini direnovasi untuk ajang 
Pekan Olahraga Daerah (PORDA) Jawa Barat.Pada gelaran Liga 1 kali ini, Persib 
kembali menggunakan stadion Jalak Harupat sebagai tempat untuk menunjukan jati 
dirinya dan terbukti dibeberapa kali pertandingan stadion si-Jalak Harupat 
sepertinya selalu berpihak kepada kemenangan Persib. 
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Persib Bandung mencatat kemenangan perdana pada putaran kedua Liga 1 dengan 
menumbangkan PS TNI 3-1, Sabtu (6/8/2017) malam.Kemenangan itu cukup spesial 
mengingat Persib baru saja "hijrah" ke Stadion Si Jalak Harupat (SJH). 

Manajer Persib, Umuh Muchtar, menilai, SJH mempunyai aura positif bagi Persib. 
Sebab itu, dia mengaku lebih nyaman jika Persib berlaga di SJH. 

"Alhamdulillah di sini memang Jalak Harupat membawa tempat yang 
menguntungkan, ada hokinya," ucap Umuh seusai pertandingan. 

Di putaran pertama, Persib menjadikan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) 
sebagai markas. Di GBLA, Persib mencatat hasil kurang memuaskan. 

Persib Bandung bakal hijrah dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ( GBLA). 
Mereka akan kembali menggunakan Stadion Si Jalak Harupat sebagai kandang untuk 
menghelat laga putaran kedua Liga 1. 

Manager Persib Umuh Muchtar membenarkan rencana tersebut. Ia mengatakan, 
pertimbangan utama pindah dari GBLA tak lain soal keamanan. Menurut dia, selama 
Persib bermarkas di GBLA persoalan baru kerap muncul. 

"Putaran kedua diusahakan di Jalak. Keputusan nanti dibicarakan. Karena banyak 
motor hilang sudah berapa tuh, apalagi ada musibah seperti ini (pengeroyokan Ricko). 
Karena di GBLA terlalu banyak masalah," ucap Umuh, Senin (24/7/207). 

Umuh menilai, meski secara desain tak semegah Stadion GBLA, menggelar laga 
kandang di Stadion Jalak Harupat relatif lebih kondusif. 

"Terutama faktor keamanan apalagi orang daerah (lingkungan stadion) sendiri kalau 
di Jalak itu mendukung di sana aman tidak pernah ada kejadian," ungkpanya. 

"Saya meminta maaf kepada Pak Dada Rosada (mantan Wali Kota Bandung) sebagai 
yang membuat GBLA, kami akan pindah dulu ke Jalak Harupat," ujarnya. 

II. Gerbang tol seroja 100 meter dari  Stadion Sijalak Harupat 

Salah satu faktor yang menyebabkan perubahan secara cepat di Kutawaringin adalah 

di bangunnya ruas jalan tol “Saroja”.  Penbangunan tol Soroja yang memakan 

anggaran Rp. 1.786 Triliun berimbas Kutawaringin berubah menjadi limpahan dolar 

bagi warganya yang kebetulan terkena dampak pembebasan lahan, “Kaya mendadak”. 

Harga tanah dalam hitungan 2-3 tahun sangat melambung tinggi sekitar 15-30 juta, 

kata ibu Dede warga muara yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan lokasi 

proyek pembangunan jalan tol. 

Gran design Kutawaringin  dilengkapi dengan sarana penunjang, hotel, restauran, 

tempat wisata, sarana olah raga dll. Sehingga ke depan diharapkan Kutawaringin 

menjadi kota baru kebanggaaan  masyarakat Kabupaten Bandung, demikian 

disampaikan drs.Meman Nurjaman, Camat Kutawaringin dalam sebuah kesempatan. 
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III. Bumi Perkemahan Andes 
Bumi Perkemahan Andes terletak di Desa Cilame Kecamatan Kutawaringin berada 
pada ketinggian 1.100 dpl merupakan salah satu aset potensi wisata di kecamatan 
Kutawaringin Kabupaten Bandung. Namun saat ini Buper tersebut pemanfaatan nya 
masih kurang optimal dan kurang terekpose keluar, hal ini di akibatkan rendahnya 
minat para pencinta alam maupun kegiatan Pramuka atau masyarakat yang ingin 
memanfaatkan kawasan tersebut. 
 
Bumi Perkemahan Andes merupakan Aset milik Pemerintah Desa Cilame, karena 
kawasan tersebut statusnya merupakan Tanah Kas Desa / Carik Desa Cilame 
sehingga Pemerintah Daerah kabupaten Bandung Kesulitan secara aturan apabila 
hendak mengembangkan kawasan tersebut menjadi suatu kawasan wisata umum 
seperti kawasan wisata lainnya.. sementara Pemerintah Desa Cilame untuk menata 
kawasan tersebut memiliki banyak keterbatasan Pendanaan.  



 
Sebagai langkah awal penataan kawasan Wisata Bumi Perkemahan Andes, pada 
Tahun 2009 telah dialokasikan Bantuan Dana Pusat untuk pembangunan Infra 
struktur jalan dan pendukung lainnya sementara dari APBD Kabupaten Bandung 
melalui Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata diberikan dukungan Pembangunan 
Gapura / Gerbang masuk Bumi Perkemahan ANDES. Dengan harapan jauh kedepan 
pemerintah Desa Cilame sedikit demi sedikit dapat memasarkan kepada para peminat 
wisata alam dan mampu bekerja sama dengan penyelenggara wisata lainnya dalam 
hal ini yang paling cocok adalah penyelenggaraan Wisata Terbang Layang / Gantole. 
 
Apabila ada peminat yang akan memanfaatkan kawasan ini sebagai arena Terbang 
Layang.. kami persilahkan untuk menghubungi Kecamatan Kutawaringin di Jalan 
Soreang Cipatik Km. 14,5 phone/fax 022 85873789 atau email ke 
kutawaringin@gmail.com. ( Deka, sept 2017),sumber : PR,Berita rakyat, Kompas 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


