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1th Anniversary Subang Sepeda Lipat
SUBANG KOTA- Satu tahun sudah Subang Sepeda
Lipat (Supel) ini eksis. Komunitas sepeda lipat di Kabupaten Subang, Minggu
25 Oktober 2020 menggelar
1th Anniversary-nya. Acara
ini dikemas dalam gowes
PASUDAN EKSPRES
bareng keliling dalam kota
SYUKURAN 1 TAHUN SUPEL. Sedikitnya dua ratusan pesepda lipat Subang yang tergabung dalam SUPEL Subang sepanjang 9 km.
menggelar 1th Anniversary di Ciheuleut Subang.
Acara dibuka gowes den-

Aset
Pesawat di Gedung
Juang 45 Akan Ditarik
SUBANG-Pesawat yang berada di Gedung Juang
- Subang jalan Jaya Wisastra Kelurahan Cigadung,
kondisinya tidak terurus. Pemkab Subang berkordinasi dengan Lanud suryadarma akan menarik
dan memperbaiki pesawat tersebut.
Kepala Bidang Aset BKAD Subang Tatang
Saefulloh mengatakan, banyak pertanyaan
mengenai adanya status kepemilikan pesawat
yang ada di Gedung Juang 45. Tatang mengklaim,
kepemilikan status pesawat tersebut tidak jelas
sampai saat ini. Sebab, kepemilikan pesawat
tersebut di Pemda Subang bagian Aset daerah
tidak tercantum. Hanya saja ada informasi pesawat tersebut dihibahkan ke para pejuang
Kabupaten Subang. “Di Pemda pesawat tersebut
tidak tercatat. Beredar infromasi, kalau pesawat
tersebut dihibahkan kepara pejuang Kabupaten
Subang,” ungkapnya n

gan mengambil start dan
finish di Kolam Renang
Ciheuleut Subang itu dibuka Wakil Bupati Subang
Agus Masykur Rosyadi.
Kemeriahan dalam kesederhanaan Anniversary
pertam kalinya tersebut
diikuti sedikitnya 200 pesepeda lipat.
Ketua Umum Supel

Leksy Trihikmat didampingi Ketua Pelaksana Rey
Fauzan mengaku bersyukur acara bisa berjalan
dengan lancar. Dalam
kegiatan tersebut semua
peserta dan panitia juga
wajib menggunakan
masker. “Kami wajibkan
semua yang ikut acara
1th Anniversar y Supel

ini menggunakan masker
selain tertib bersepeda di
jalan raya,” ujar Leksi kepada Pasundan Ekspres.
Kegiatan yang juga
diisi potong tumpeng
tersebut, lanjut dia, juga
diikuti anggota sepeda
lipat luar daerah sebagai
undangan n

De’Ranch dan Astro Diduga
Ancam Kawasan Lindung
Sekda: Jangan Semenamena Bangun Wisata
SUBANG-Sekda Sekaligus Ketua Tim Koordinasi Perencanaan
Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Subang H. Aminudin, mengakui jika Perda tersebut
dinilai masih kurang

jelas dan belum rinci. Sehingga
diperlukan pembahasan untuk
mengejawantahkan poin-poin
yang ada di dalamnya.
“Iya, ini penting dan memang
sangat berpengaruh terhadap kondisi alam di Subang Selatan n
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TIDAK TERURUS: Pesawat yang ada di Gedung Juang 45
dikabarkan tidak terdaftar aset Pemkab Subang.

opini
Menakar Reinkarnasi Partai Buruh
dalam Peta Politik Indonesia
Oleh: Dian Hadiana
(Komisioner KPU Kabupaten Purwakarta)
M un g k i nk a h
Partai Buruh hadir
kembali di Indonesia?
Pertanyaan tersebut
layak mengemuka
di tengah ramainya demonstrasi penolakan Omnibus
Law di beberapa
w i l a y a h t a n a h a i r.
Bagaimanapun, dalam kaca mata awam,
adanya Partai Buruh
bisa jadi wadah penyalur aspirasi politik bagi
kaum buruh sehingga apa pun yang terkait
kepentingan buruh akan bisa terakomodasi.
Pertanyaannya kemudian apakah memang
seperti itu? Tulisan ini mencoba untuk memberikan tinjauan historis dan yuridis tentang
menakar reinkarnasi Partai Buruh dalam peta
politik Indonesia.
Tinjaun Historis Partai Buruh di Indonesia
Dalam sejarah partai politik di Indonesia, Partai
Buruh sudah hadir pada awal kemerdekaan n
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WISATA BARU: Lokasi pembangunan kawasan wisata De Ranch di blok Bendungan Desa Ciater di Subang Selatan.

Warga Desa Sidamulya Sambut Musim Tanam Padi

Pawai Traktor Ramaikan Ruwat Bumi
Puluhan traktor dari sejumlah kampung di Desa Sidamulya Kecamatan Cipunagara ramaikan acara Ruwat
Bumi, Minggu (25/10). Ruwatan Bumi merupakan tradisi tahunan menyambut musim tanam padi, adapula
sebagian menyebutnya Sedekah Bumi.
DADAN RAMDAN, Cipunagara-Subang
Wa r g a d a r i s e t i a p
kampungpun tumpah
ruah di lapangan Desa
Sidamulya. Selain memb awa t ra kt o r ya ng d i hiasi buah-buahan dan
hasil bumi lainnya, juga

DADAN RAMDAN/PASUNDAN EKSPRES

PAWAI TRAKTOR: Kepala Desa Sidamulya bersama para petani desa naik traktor keliling kampung saat acara
Ruwat Bumi, Minggu (25/10).

membawa tumpeng yang
disajikan saat Istighosah doa bersama, yang
diikuti oleh tokoh agama,
tokoh adat, petani dan
masyarakat setempat n
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Puncak Arus Mudik 28 Oktober,
160.000 Aparat Dikerahkan
JAKARTA–Puncak arus
mudik pada long weekend akan terjadi pada 28
Oktober. Untuk pengamanan Polri mengerahkan
sedikitnya 160 ribu personel gabungan.
Menteri Perhubungan
(Menhub) Budi Karya Sumadi memprediksi puncak arus mudik libur panjang akhir pekan atau long
weekend jatuh pada Rabu
(28/10). Diprediksi akan
terjadi arus kepadatan kendaraan.
Karenanya, diharapkan
masyarakat yang ingin berlibur jangan bertumpu di
satu hari tersebut. Selain
mengurangi kepadatan
juga mencegah potensi terjadi penularan Covid-19.
“Atur perjalanan Anda
dengan baik untuk
menghindari kepadatan
masyarakat yang berpotensi terjadinya penularan
pandemi,” katanya dalam
keterangannya.
Dia memprediksi potensi
kepadatan terjadi di tiga
titik yaitu, pertama, Jalan
dari arah Jakarta menuju
ke arah timur (Jawa Barat,
Tengah, dan Timur). Kedua, kapal penyeberangan ke
arah Sumatera, dan ketiga
di Bandara.
Menurutnya hal tersebut
terjadi karena masyarakat
akan melakukan perjalanan menggunakan semua
jenis transportasi pada
libur panjang akhir Oktober
nanti. “Kami prediksi akan
terjadi peningkatan pergerakan orang dan kendaraan sekitar 10-20 persen,”
ungkapnya.
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“Kami berterimakasih
kepada Tim Seli Cirebon
(Selibon), Tim Seli Purwakarta (Selita), Tim Seli
Majalengka (Slim), dari
Garut dan daerah lain,”
tuturnya.
Pihaknya juga panitia menyampaikan terimakasih
dan penghargaan kepada
anggota Supel Subang dan
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Pada pemilu pertama tahun 1955, Partai Buruh
tercatat menjadi peserta
pemilu, walaupun perolehan suara saat itu tidak terlalu signifikan, yakni hanya
memperoleh 224.167 suara
untuk pemilihan DPR. Setelah itu, ketika ingar bingar
politik era Orde Baru dengan upayanya memperkecil
jumlah partai politik menjadi tiga golongan, yakni
golongan spiritualis, golongan nasionalis, dan golongan karya. Maka kemudian muncullah tiga nama
partai besar, yakni Partai
Persatuan Pembangunan
(PPP), Golongan Karya,
dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Nama-nama
partai politik yang lainnya
melebur, tenggelam ataupun menghilang, termasuk
Parta Buruh.
Pasca-Reformasi, Partai
Buruh kembali hadir dan
berhasil menjadi peserta
pada Pemilu 1999 dengan
nama Partai Buruh Nasional. Pada Pemilu tersebut, Partai Buruh Nasional
memperoleh nomor urut
37 dan mendapatkan suara sebanyak 140.980 atau
0,13% dari jumlah suara
sah. Hasil tersebut seakan
menjadi bukti awal bahwa
buruh di Indonesia belum
sepenuhnya ikut mendukung partai yang bertujuan
menyuarakan aspirasinya.
Dalam perkembangan
selanjutnya, pada Pemilu

Selain itu, dia juga mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memperingatkan agar melakukan
antisipasi pada libur panjang akhir Oktober. Tujuannya agar tidak terjadi
peningkatan laju penularan
Covid-19, seperti libur panjang Tahun Baru Islam,
Agustus lalu.
Karenanya, dia menegaskan akan berkoordinasi
dengan para operator transportasi untuk konsisten
memberlakukan protokol
kesehatan ketat dari mulai
awal keberangkatan, pada
saat perjalanan, hingga
sampai di tujuan. Pihaknya
ju ga a k a n m e l a ku k a n
pengecekan secara acak.
“Para operator mempunyai peran penting dalam
memfasilitasi pergerakan
orang antar kota, antar
wilayah. Kalau mereka
tidak taat, khawatir akan
timbul penularan yang
tidak kita inginkan. Tunjukkan kita harus disiplin dan
tidak kompormi terhadap
protokol kesehatan. Kalau
memang ada yang ditemukan reaktif atau positif ya
harus dilarang berangkat,”
tegasnya.
Budi juga meminta operator transportasi meningkatan
frekuensi perjalanan. Hal itu
untuk mencegah penumpukan penumpang.
Selain itu, lanjut Menhub,
pihaknya juga berkoordinasi
dengan para Kepala Dinas
Perhubungan (Kadishub) di
daerah untuk melakukan pengawalan penerapan protokol
kesehatan dengan ketat.
Terpisah, Kepala Bagian

FAJAR INDONESIA NETWORK

PREDIKSI: Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memprediksi puncak arus mudik libur panjang akhir pekan atau long weekend
jatuh pada Rabu (28/10).

Penerangan Umum Divhumas Polri, Kombes Pol
Ahmad Ramadhan, mengatakan sedikitnya 160.000
personel gabungan TNI,
polisi, dan unsur terkait
untuk berjaga pada libur
panjang bertepatan dengan
peringatan Maulid Nabi
Muhammad SAW. “Pengamanan melibatkan personel gabungan TNI-Polri
dan unsur terkait yakni
mencapai 160.916 orang,”
katanya.
Dijelaskannya,
masyarakat akan melakukan mudik ke kampung halaman atau liburan rekreasi.
Karenanya, Korps Lalulintas Polri telah menyiapkan rencana pengamanan
dan lain-lain, sebagai upaya memutus penyebaran
Covid-19.
Untuk pos pengamanan

dan pos terpadu telah disiapkan sebanyak 645 pos.
Dengan fokus pengamanan
di tol, kawasan istirahat,
jalan arteri, lokasi wisata,
jalur alternatif dan tempat
penyeberangan ASDP.
Untuk mengantisipasi
kemacetan arus kendaraan,
polisi akan menyiapkan
sejumlah langkah antisipasi di antaranya dengan menerapkan rekayasa
lawan arus lalu-lintas di
jalan tol Jakarta-Cikampek,
membatasi truk sumbu tiga
ke atas agar tidak melewati jalan tol dan mengatur
buka tutup masuk kawasan
istirahat.
“Kemudian memperbanyak petugas pembaca kartu
di gerbang-gerbang tol dan
mengatur penyeberangan
kapal ASDP,” katanya.(gw/
fin/vry)

doorprize. Seperti alat kelengkapan sepeda, alat rumah tangga, kulkas dan
hadiah utama sepeda lipat
element Troy.
Pihak panitia juga menyampaikan terimakasih
kepada semua pihak,
khususnya Kep o l i sia n
Sektor Kota Subang, para
donatur dan pihak- pihak

yang telah mendukung
acara tersebut.
“Sekali lagi kami ucapkan banyak terimaksih
atas kerjasama semua
pihak juga support moril
dan materil,” pungkasnya
di acara yang juga dihadiri Kapolsek Subang Kota
Kompol Yayah Rokayah.
(red)

Menakar Reinkarnasi...
2004, Partai Buruh Nasional
berganti nama menjadi Partai Buruh Sosial Demokrat
( P B S D ) . Pa d a Pe m i l u
tersebut, PBSD memperoleh nomor urut 2 dengan
perolehan suara 636.397
atau 0,56 % dari total suara
sah. Terdapat kenaikan
perolehan jumlah suara
dibanding Pemilu sebelumnya. Namun, perolehan
suara tersebut masih jauh
jika dibandingkan dengan
jumlah buruh atau tenaga
kerja pada saat tersebut
yang berjumlah sampai
mendekati 50 juta orang,
baik tenaga kerja/buruh di
Indonesia dan buruh migran di Luar Negeri. Hal ini
semakin memperkuat bukti
bahwa Partai Buruh belum
sepenuhnya didukung oleh
kaum buruh.
Selanjutnya, pada Pemilu
2009, Partai Buruh pada tahap seleksi awal tidak lulus
verifikasi untuk mengikuti
Pemilu. Namun, dengan
adanya gugatan 4 partai
gurem pada Pemilu 2004
kepada Mahkamah Konstitusi, akhirnya 4 Partai
politik gurem ini disahkan
juga menjadi Parpol peserta pemilu, termasuk di
antaranya adalah Partai
Buruh. Pada Pemiliu tahun
2009 tersebut Partai Buruh
mendapat nomor urut 44
dengan perolehan suara
265.203 atau 0,25% dari
seluruh suara sah. Angka
yang menunjukkan penu-
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runan signifikan dibanding
Pemilu sebelumnya.
Pencapaian Partai
Buruh di Negara Lain
Nama Partai Buruh, atau
yang sejenisnya, tidak hanya dikenal di Indonesia
tetapi juga digunakan oleh
beberapa partai politik di
beberapa negara di dunia.
Partai ini umumnya terdapat di negara-negara
Persemakmuran. Biasanya,
tetapi tidak secara eksklusif, sosial demokrat atau
sosialis demokrat, bersekutu dengan gerakan buruh
dan serikat buruh. Banyak
partai buruh yang menjadi anggota dari Sosialis Internasional. Sebagai
contoh, sebut saja Partai
Buruh di Inggris yang merupakan partai kiri tengah
dan digambarkan sebagai
aliansi sosial demokrat,
sosialis demokrat, dan serikat buruh. Dalam semua
pemilihan umum sejak
1922, Partai Buruh di Inggris telah menjadi partai
yang memerintah, pun
demikian menjadi oposisi
resmi. Tercatat ada enam
Perdana Menteri yang berasal dari Partai Buruh dan
tiga belas menteri berasal
dari buruh.
Contoh yang lain adalah Partai Buruh Australia
(ALP). ALP merupakan
partai politik tertua di Australia. ALP, yang dikenal
juga sebagai Labour, ada-

JAKARTA–Pemerintah
menjawab penghapusan
Pasal 46 dalam UndangUndang Cipta Kerja.
Aturan terkait minyak
dan gas bumi memang
seharusnya dihapus dari
UU sapu jagat tersebut.
UU Migas itu berkaitan
dengan tugas Badan
Pengatur Hilir (BPH)
Migas.
Alasan dihapusnya,
Panja DPR tidak menerima usulan pemerintah soal pengalihan
kewenangan penetapan
toll fee dari BPH Migas
ke Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral
(ESDM).
Staf Khusus Presiden
Bidang Hukum Dini
Purwono menjelaskan
koreksi oleh Sekretariat
Negara (Setneg) terkait
Pasal 46. Menurutnya,
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Untuk memohon keberkahan pada musim tanam
padi nanti.
“Kita diberi kesempatan
oleh Yang Maha Kuasa untuk
bercocok tanam kembali.
Kemudian berkirim doa untuk para leluhur yang telah
mendahului kita. Serta doa
meminta keberkahan dan
kesuburan di masa tanam
sekarang sampai panen
nantinya,” tuturnya.
Setelah itu acara dilanjut-
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1th Anniversary...
semua kordinator wilayah
Kota, Utara, Selatan dan
Barat Subang yang telah
antusias menghadiri acara
tersebut.
Acara yang juga dihadiri
ketua Ikatan Sepeda Sport
Indonesia (ISSI) Cabang
Subang Kombes Pol (Purn)
Dr. H. Sugiyono SH MH
membagikan berbagai

Ada Penghapusan
Pasal di Cipta Kerja

lah sebuah partai politik
utama berporos kiri tengah di Australia dan ALP
merupakan partai yang
memerintah dan oposisi
resmi seperti halnya di
Inggris Raya, dengan catatan semenjak pemilu 1904
sepuluh Perdana Menteri
berasal dari ALP. ALP telah
menjadi opisisi pada tingkat federal sejak pemilihan
umum federal tahun 2013.
ALP merupakan sebuah
partai federal yang memiliki cabang pada masingmasing negara bagian dan
wilayah. Saat ini, ALP menguasai pemerintahan di
negara-negara bagian seperti Victoria, Queensland,
Australia Barat, dan juga
wilayah Ibu Kota Australia
serta wilayah utara.
Sama halnya dengan Partai
Buruh di Inggris Raya dan
Australia, Partai Buruh Selandia Baru yang didirikan
pada tahun 1916 adalah
partai yang menyatakan
bahwa platform partainya
mengusung aliran tengahkiri dan liberal secara sosial.
Partai ini telah menjadi salah
satu dari dua partai politik
terbesar di Selandia Baru
sejak tahun 1935, bersama
dengan Partai Nasional Selandia Baru. Ketuanya saat
ini adalah Jacinda Ardern,
yang merupakan Perdana
Menteri Selandia Baru yang
terpilih untuk periode keduanya pada 17 Oktober 2020
pekan kemarin. (*)

Dijelaskan Tatang, Lanud
Suryadarma membuat surat yang ditujukan kepada
Pemda Subang untuk menarik peesawat yang ada di
Gedung Juang 45 Subang.
Tujuannya, untuk diperbaiki dikarenakan kondisinya
sudah menghawatirkan.
“Kita balas surat tersebut,
Pemda menyetujui ditariknya pesawat tersebut untuk diperbaiki pihak Lanud
Suryadarma,” ujarnya.
Tatang juga meminta kepada pihak Lanud Suryadarma agar ketika selesai diperbaiki , pesawat
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Ketidakjelasan aturan ini
dikhawatirkan berbuntut
pada penyalahgunaan lahan,” ungkapnya.
Sekda menegaskan,
pembangunan pariwisata
di Subang Selatan tidak
semena-mena dan tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan, karena itu
menurutnya perlu adanya
peraturan yang jelas.
“Sesegera mungkin akan
melakukan identifikasi oleh
Satpol-PP mengenai siapa
saja yang menggunakan
lahan di kawasan lindung,
untuk kemudian ditindaklanjuti sebagaimana

hal ini tidak mengubah
substansi yang telah disepakati oleh Panitia Kerja
DPR.
“Yang tidak boleh diubah itu substansi, dalam hal ini penghapusan
tersebut sifatnya administratif/typo (salah ketik) dan justru membuat
substansi menjadi sesuai
dengan apa yang sudah
disetujui dalam Rapat
Panja Baleg DPR,” kata
Dini.
Ia melanjutkan, intinya,
Pasal 46 tersebut memang seharusnya tidak
ada dalam naskah final.
Karena dalam rapat panja
memang sudah diputuskan untuk pasal tersebut
kembali ke aturan dalam
UU existing.
M e n u r u t D i n i , Ke mensetneg justru
melakukan tugasnya

d e n ga n b a i k . d a l a m
proses cleansing final
sebelum naskah dibawa kepada Presiden,
Setneg menangkap apa
yang seharusnya tidak
ada dalam U U Cipta
Kerja dan mengomunikasikan hal tersebut
dengan DPR.
Dini menilai penghapusan Pasal 46 justru
menjadikan substansi
UU Cipta Kerja menjadi
sejalan dengan apa yang
sudah disepakati dalam
rapat panja. “Yang jelas
perubahan dilakukan
agar substansi sesuai
dengan yang disepakati
dalam rapat panja, sudah
dengan sepengetahuan
DPR dan diparaf oleh
DPR. Perubahan dilakukan dengan proper, itu
yang penting,” katanya.
(khf/fin/vry)

Pawai Traktor...
kan dengan pawai traktor
keliling kampung dan area
pesawahan di wilayah Desa
Sidamulya.
Makna yang terkandung
dari acara Ruwatan Bumi
diantaranya yaitu mempererat tali silaturahmi,
menjaga persatuan kesatuan, menjaga nilai-nilai
kekeluargaan, berdoa untuk kebaikan dan keberkahan serta melestarikan
adat dan tradisi yang sudah

diwariskan secara turun
menurun.
Sementara itu dari luas
area persawahan di Desa
Sidamya sekitar 500 Ha,
selain ditanami padi juga
palawija saat musim tanam
2. Untuk musim rendeng
umumnya petani di Sidamulya tanam padi.
Selain sawah di wilayah
Desa Sidamulya juga ada
area lahan tebu milik PG
Rajawali.(dan/vry)

Pesawat di...
tersebut di kembalikan lagi
ke tempat semula. “Kita
inginnya, ketika pesawat
ditarik dan diperbaiki agar
dikembalikan di tempat
semula di Gedung Juang
45,” katanya.
Mengenai Gedung Juang,
Tatang menjelaskan, pada
tahun 1990 Gedung Juang
45 Subang diresmikan
dan pesawat jenis B-13
Valiyen tersebut disimpan
di sana. Pesawat tersebut
sudah harus diperbaiki
karena catnya yang luntur.
Beberapa bagian pun yang
rusak dan tidak terurus.

“Ini sudah sejak tahun 90
an. Intinya sejak Gedung
Juang saja diresmikan,”
katanya.
Pedagang Buah di lokasi
Gedung Juang 45, Toto (40)
mengatakan, nama gedung
tersebut adalah Gedung
Juang 45, namun fungsinya
malah menjadi perputsakaan daerah. “Banyak konsumen yang nanya ke saya,
itu bangunan sejarah? Kok
ada tulisan Gedung Juangnya? Ketika saya jelaskan
itu adalah perpustakaan
mereka kebingungan,” ungkapnya.(ygo/vry)

De’Ranch...
peraturan yang berlaku,”
tambahnya.
S ebelumnya rencana
Pembangunan Tempat
Wisata De Ranch di Blok
Bendungan Desa Ciater
disoal. Selain disebutkan
aktivis lingkungan, kawasan
Desa Ciater merupakan
kawasan lindung menurut
Perda No 1 tahun 2016,
kawasan tersebut juga disebutkan sebagai kawasan
resapan air.
“Kendati memang belum
jelas Perda No 1 2016 itu
kawasan lindung di Desa
Ciater itu mana saja, harus
diperjelas dulu,” ungkap Ak-

tivis lingkungan Iis Rochati
pada Pasundan Ekspres
beberapa lalu.
Bahkan tidak hanya pembangunan De’Ranch di kawasan Ciater saja, kawasan
wisata yang sudah berdiri
di kawasan zona penyangga
konservasi, yakni Astro
Highlands juga disinyalir
mengancam keberlangsungan sumber mata air yang
dimanfaatkan oleh warga.
“Bukan hanya Pemda
Subang yang harus bertanggung jawab, melainkan
pihak PTPN VIII juga harus memberi penjelasan,”
pungkasnya.(idr/vry)
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RAKOR: Sekda Subang H. Aminudin saat melakukan rapat koordinasi terkait kawasan lindung.
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Dishub Hentikan Uji KIR Kendaraan

YUGO EROSPRI/PASUNDAN EKSPRES

TAK BEROPERASI: Suasana pelayanan Uji KIR di Dishub Subang
nampak lengang karena dihentikan sementara.

SUBANG-Uji KIR kendaraan di Dinas Perhubungan
(Dishub) Kabupaten Subang
dihentikan sementara. Hal
itu sesuai pada surat edaran
dari Dirjen Perhubungan
Darat Kementerian Perhubungan.
Kepala Bidang Angkutan
Dishub Subang, Idin Saepudin menjelaskan pengh-

entian Uji KIR kendaraan
ini karena adanya perubahan dari buku Uji ke Kartu
Pintar Uji. “Surat tersebut
dari Dirjen Perhubungan
Darat, dimana kita diminta
menghentikan sementara
pelayanan Uji KIR,” katanya.
Dia menyebut perubahan
dari buku ke kartu tersebut tentunya harus melalui

payung hukum. Apalagi kendaraan yang 6 bulan sekali
di Uji KIR mencapai ratusan
kendaraan. “Kami sedang
berupaya menempuh Perbup (Peraturan Bupati). Mudah-mudahan bisa segera
terbit,” ujarnya.
Dia menambahkan Pendapat Asli Daerah (PAD) dari
Uji KIR mencapai Rp990 juta
di tahun 2019. Selain untuk
menentukan kelaikan kendaraan, Uji KIR berguna untuk
menjaga pencemaran udara
yang dikeluarkan oleh asap
dari kendaraan. “Target PAD
2020 ini bisa mencapai Rp1
miliar lebih,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Menteri
Perhubungan RI Budi Karya
Samadi mengeluarkan kebijakan penggantian BUKU Uji
KIR dengan kartu pintar atau
Blue. Dalam kartu tersebut
terdiri dari sertifikat tanda
lulus uji, stiker hologram
dan QR code. “Digitalisasi
Uji KIR ini diharapkan dapat
meminimalisasi praktik pemalsuan identitas kendaraan
maupun hasil uji berkala
pada kendaraan angkutan,”
ujarnya.(ygo/sep)
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BERI KETERANGAN: Kalak BPBD Subang H.Hidayat saat ditemui awak media usai menjalani Rakor Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Subang.

Tanggap Ancaman
Pra dan Paska Bencana

Upaya Penanggulangan
Minimalisir Resiko

YOGI MIFTAHUL FAHMI PASUNDAN EKSPRES

KERJA KELOMPOK: Camat Pusakajaya Drs Vino Subriadi saat meninjau kegiatan pembelajaran
siswa yang sedang kerja kelompok di salah satu rumah di Desa Bojongjaya.

Belajar di Rumah Perlu Pendampingan
PUSAKAJAYA-Camat Pusakajaya Drs Vino Subriadi
melihat langsung kegiatan
pembelajaran para siswa
ditengah situasi Pandemi
Covid-19. Sebenarnya, ia
cukup prihatin dengan kondisi pembelajaran siswa siswi
yang hingga saat ini belum
bisa tatap muka. Hanya saja
keadaan yang memaksa untuk sementara waktu tidak
dilakukan secara tatap muka
di sekolah. “Tentu ini sangat
prihatin, ada mungkin kebosanan diantara para siswa,
belum lagi soal waktu belajar yang kurang maksimal,
dengan beragam kendala,”
jelas Vino kepada Pasundan
Ekspres, kemarin.
Dilapangan, iya melihat
banyak kendala yang dialami bagi siswa dan orang
tua terkait dengan hal-hal
seperti perangkat pembelajaran maupun kuota internet.
“Sebab ya dilapangan seperti
itu, ada yang belum punya,
ada yang punya tapi belum
paham, kan tetap harus ada
pendampingan. Maka salah
satu cara saya menemukan
juga ada beberapa siswa yang
kerja kelompok dengan siswa
lain,” jelasnya.
Mengenai kepastian kapan akan kembali dilakukan
tatap muka, ia sendiri belum
begitu mengetahui secara
jelas. Sebab, saat ini pandemi di Kabupaten Subang
khususnya juga belum sepenuhnya aman. “Terpenting keselamatan para siswa,
guru, meskipun ini juga tantangan bagi kita, bagi dunia
pendidikan kita,” ujar nya.
Dalam kegiatan tersebut,

ia juga Tak lupa untuk memberikan edukasi mengenai
pemakaian masker ketika
aktivitas di luar. “Ya termasuk
anak-anak juga perlu un-

tuk diberi pemahaman soal
pentingnya memakai masker. Kita lebih baik mencegah,
dan terus edukasi soal 3 M
itu,” tutupnya.(ygi/sep)

SUBANG-Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kabupaten Subang
terus berupaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat
dalam mengahdapi musim
hujan. Pasalnya, Kabupaten
Subang merupakan daerah
yang memiliki geografis,
geologis, hidrologis, dan demografis, yanng menyimpan
potensi bencana yang diakibatkan faktor alam maupun
non alam.
Kepala Pelakasana Harian
BPBD Subang, H.Hidayat
mengaku terus memberikan
pemahaman penanganan
bencana kepada para pemangku kepentingan dan
relawan. “Antisipasi terjadi
bencana diperlukan kesiapsiagaan semua jajaran baik

pemerintah, swasta, relawan,
maupun masyarakat dalam
upaya pengurangan risiko
bencana,” ujar Hidayat.
Seluruh pemangku kep e nt i nga n d a n e l e m e n
masyarakat, harus tanggap
terhadap ancaman bencana.
Bukan hanya saat terjadi
tanggap darurat bencana,
tetapi juga pada pra bencana
dan pasca bencana. Pasalnya, penanggulangan bencana tidak lagi hanya dititik
beratkan pada kedaruratan
saja, namun upaya pengurangan risiko bencana yang
menuntut adanya kesiapsiagaan seluruh pihak. “Seluruh pihak diimbau mengoptimalkan upaya mitigasi
bencana. Diharapkan setiap
instansi lebih meningkatkan
kerjasama dan koordinasi,
sehingga setiap tugas akan
sesuai dengan apa yang telah
direncanakan dan mendap-

atkan hasil yang maksimal,”
kata Hidayat.
Dia juga mengatakan jika
Wilayah Kabupaten Subang
masuk dalam 5 besar daerah
rawan bencana di Jawa Barat. Bencana Banjir di pantura, banjir bandang dan
longsor tiap tahun selalu
terjadi. “Segera lapor cepat,
bertindak cepat apabila ada
hal-hal yang menonjol di

wilayahnya. Contohnya saat
ini situasi di wilayah sedang
rawan-rawanya terjadi bencana. Laksanakan koordinasi dengan intansi terkait
dalam penanggulangannya, sesuai prosedur yang
berlaku yaitu sesuai dengan
Undang-undang Nomor 24
Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana,” pungkasnya.(idr/sep)

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG
PROPINSI JAWA BARAT
Jalan Mayjen Sutoyo S. No.44 Telp (0260) 411025 Subang 41211
PENGUMUMAN
Nomor : 1183/Peng.6.32.13-30/X/2020
Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 01-07-2014 Nomor 926/9-32/2014, atas Permohonan
Hak Guna Bangunan atas nama PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI, BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN BANDUNG, atas tanah yang terletak di Desa Marengmang,
Kecamatan Kalijati, terdapat perolehan tanah yang tidak ada bukti peralihannya/tidak ditemukan/tidak pernah dibuatkan dengan ini diumumkan sebagai berikut :
I. Luas 88.271 m²
No

a. Pemilik Asal
b. Pemilik Terakhir

a. Status Tanah
b. NOP

Keterangan

1

a. Warso.
b. Aminah.

a. Tanah Milik Adat
b. 32.15.090.012.054-0018.0

Perolehan tanah pada tahun 2017 dari Warso kepada Aminah
berdasarkan Hibah Lisan.

2

a. Sarca.
b. Roip B Sarca.

a. Tanah Milik Adat
b. 32.15.090.012.054-0039.0

Perolehan tanah pada tahun 2000 dari Sarca kepada Roip B
Sarca berdasarkan Hibah Lisan.

3

a. Narim B Warsin.
b. Titin Suparni.

a. Tanah Milik Adat
b. 32.15.090.012.054-0052.0

Perolehan tanah pada tahun 2019 dari Narim B Warsin kepada
Titin Suparni berdasarkan Jual Beli Lisan.

4

a. Juhana.
b. Eva Chandra Wijayanti.

a. Tanah Milik Adat
b. 32.15.090.012.054-0053.0

Perolehan tanah pada tahun 2019 dari Juhana kepada Eva
Chandra Wijayanti berdasarkan Hibah Lisan.

5

a. Rianto.
b. Marlina.

a. Tanah Milik Adat
b. 32.15.090.012.054-0066.0

Perolehan tanah pada tahun 2019 dari Rianto kepada Marlina
berdasarkan Hibah Lisan.

6

a. Sarja.
b. Nurul Wardah.

a. Tanah Milik Adat
b. 32.15.090.012.054-0065.0

Perolehan tanah pada tahun 2019 dari Sarna kepada Nurul
Wardah berdasarkan Hibah Lisan.

7

a. Soleh.
b. Dede Syaﬁk.

a. Tanah Milik Adat
b. 32.15.090.012.054-0067.0

Perolehan tanah pada tahun 2019 dari Soleh kepada Dede
Syaﬁk berdasarkan Hibah Lisan.

8

a. Narsan B Warsin.
b. Kusdi.

a. Tanah Milik Adat
b. 32.15.090.012.054-0070.0

Perolehan tanah pada tahun 2019 dari Narsan B Warsin
kepada Kusdi berdasarkan Hibah Lisan.

9

a. Suwita.
b. Santi Laila Nurjanah.

a. Tanah Milik Adat
b. 32.15.090.012.054-0069.0

Perolehan tanah pada tahun 2017 dari Suwita kepada Santi
Laila Nurjanah berdasarkan Hibah Lisan.

10

a. Warsa.
b. Suhanda.

a. Tanah Milik Adat
b. 32.15.090.012.054-0077.0

Perolehan tanah pada tahun 2000 dari Warsa kepada Suhanda berdasarkan Jual Beli Lisan.

11

a. Ecih Bin Nahya.
b. Kamarudin Aswan.

a. Tanah Milik Adat
b. 32.15.090.012.054-0071.0

Perolehan tanah pada tahun 2019 dari Ecih Bin Nahya kepada
Kamarudin Aswan berdasarkan Jual Beli Lisan.

12

a. Kaldi.
b. E Muchyadi.

a. Tanah Milik Adat
b. 32.15.090.012.054-0064.0

Perolehan tanah pada tahun 2000 dari Kaldi kepada E
Muchyadi berdasarkan Hibah Lisan.

13

a. Idag.
b. Irah Bt Idag.

a. Tanah Milik Adat
b. 32.15.090.012.054-0054.0

Perolehan tanah pada tahun 2000 dari Idag kepada Irah Bt
Idag berdasarkan Hibah Lisan.

14

a. Aryuniati Bt Suharyat.
b. Natim.

a. Tanah Milik Adat
b. 32.15.090.012.054-0055.0

Perolehan tanah pada tahun 2012 dari Aryuniati Bt Suharyat
kepada Natim berdasarkan Jual Beli Lisan.

15

a. Nayim.
b. Uyun Bt Nayim.

a. Tanah Milik Adat
b. 32.15.090.012.054-0037.0

Perolehan tanah pada tahun 2000 dari Nayim kepada Uyun Bt
Nayim berdasarkan Hibah Lisan.

16

a. Darwan.
b. Warsa B Darwan.

a. Tanah Milik Adat
b. 32.15.090.012.054-0024.0

Perolehan tanah pada tahun 2016 dari Darwan kepada Warsa
B Darwan berdasarkan Hibah Lisan.

17

a. M Rakhmat
b. Yuliningsih.

a. Tanah Milik Adat
b. 32.15.090.012.054-0026.0

Perolehan tanah pada tahun 2018 dari M Rakhmat kepada
Yuliningsih berdasarkan Jual Beli Lisan.

18

a. Jaskam
b. Karsono B Jaskam.

a. Tanah Milik Adat
b. 32.15.090.012.054-0027.0

Perolehan tanah pada tahun 2000 dari Jaskam kepada
Karsono B Jaskam berdasarkan Hibah Lisan.

19

a. Karsono B Jaskam
b. Cardawi.

a. Tanah Milik Adat
b. 32.15.090.012.054-0027.0

Perolehan tanah pada tahun 2012 dari Karsono B Jaskam
kepada Cardawi berdasarkan Jual Beli Lisan.

20

a. Rukasih Bt Adi.
b. Aminudin

a. Tanah Milik Adat
b. 32.15.090.012.054-0035.0

Perolehan tanah pada tahun 2014 dari Rukasih Bt Adi kepada
Aminudin berdasarkan Jual Beli Lisan.

21

a. Tasji.
b. Ruhanda Bin Tasji

a. Tanah Milik Adat
b. 32.15.090.012.054-0057.0

Perolehan tanah pada tahun 2014 dari Tasji kepada Ruhanda
Bin Tasji berdasarkan Hibah Lisan.

22

a. Rukmanta
b. Ukar B Rukmanta

a. Tanah Milik Adat
b. 32.15.090.012.054-0063.0

Perolehan tanah pada tahun 2014 dari Rukmanta kepada Ukar
B Rukmanta berdasarkan Hibah Lisan.

23

a. Towit Bt Anta.
b. Asmita B Rukmanta

a. Tanah Milik Adat
b. 32.15.090.012.054-0061.0

Perolehan tanah pada tahun 2014 dari Towit Bt Anta kepada
Asmita B Rukmanta berdasarkan Jual Beli Lisan.

24

a. Rukmanta B Dasir.
b. Ukar B Rukmanta

a. Tanah Milik Adat
b. 32.15.090.012.054-0072.0

Perolehan tanah pada tahun 2014 dari Rukmanta B Dasir
kepada Ukar B Rukmanta berdasarkan Hibah Lisan.

25

a. Sisca Yuditya.
b. Budhy Nurwanto

a. Tanah Milik Adat
b. 32.15.090.012.054-0075.0

Perolehan tanah pada tahun 2016 dari Sisca Yuditya kepada
Budhy Nurwanto berdasarkan Jual Beli Lisan.

26

a. Sisca Yuditya.
b. Budhy Nurwanto

a. Tanah Milik Adat
b. 32.15.090.012.054-0076.0

Perolehan tanah pada tahun 2016 dari Sisca Yuditya kepada
Budhy Nurwanto berdasarkan Jual Beli Lisan.

27

a. Sisca Yuditya.
b. Natim

a. Tanah Milik Adat
b. 32.15.090.012.054-0018.0

Perolehan tanah pada tahun 2015 dari Sisca Yuditya kepada
Natim berdasarkan Jual Beli Lisan.

Bagi para pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, dengan disertai alasan dan bukti yang kuat, namun
apabila dalam waktu 1 (satu) minggu tidak ada keberatan, maka permohonan tersebut akan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Subang, 23 Oktober 2020
a.n. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Subang
Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan

Andi Surya Barata Rivai,S.H
NIP. 197907122005021002
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Tercatat 54 Pelanggaran Prokes di Kampanye Pilkada
Temukan 21 Laporan
di Kabupaten Bandung
BANDUNG-Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jabar
menangani sebanyak 107 laporan
pelanggaran kampanye Pilkada di
delapan kabupaten/kota. Dugaan
pelangaran terbanyak berasal dari
Kabupaten Bandung yang mencapai 21 laporan.
“Per tanggal 21 Oktober 2020,
Kabupaten Bandung itu ada 21
proses penanganan pelanggaran,
kemudian Karawang ada 18 dan
Indramayu 14. Itu tiga besar yang
saya sebutkan,” kata Komisioner
Bawaslu Jabar, Sutanto saat kegiatan Sekolah Kader Pengawas
Partisipatif di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang,
Kabupaten Bandung Barat, Minggu (25/10).
Dari sekitar ratusan penanganan pelanggaran kampanye
itu, pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) mencapai 54
kasus dugaan. Bawaslu Jabar telah
mengupayakan lakukan pencegahan dengan merekomendasikan aktivitas-aktivitas yang bisa
menyebabkan pelanggaran pada
masa kampanye.
Berdasarkan klasifikasi modus,
Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah
Dahlan menyebutkan, pelanggaran yang terjadi di antaranya
40 administratif akibat kesalahan teknis penyelenggara serta
peserta, lalu 12 sanksi kode etik.
Bawaslu bahkan merekomendasikan memberikan sanksi kepada
tiga orang komisioner Bawaslu
Cianjur sebagai komitmen membangun integritas penyelenggara
Pilkada. “Lalu juga ada 32 penanganan pelanggaran penerusan hukum lainnya karena tidak
masuk di rezim pilkadanya. Mis-

EKO SETIONO/PASUNDAN EKSPRES

DIWAWANCARAI: Komisioner Bawaslu Jabar, Sutanto saat diwawancara awak media usai kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif di BBPP Lembang Kabupaten Bandung Barat, Minggu (25/10).

alnya, kaitan isu netralitas ASN,
isu keberpihakan kepala desa, lalu
kaitan kasus pidana Pemilu. Jadi
dari 107 ada 88 hasil kerja Bawaslu
berdasarkan temuan, nah ini yang
sudah ditangani di delapan kabupaten/kota,” terangnya.
Koordinator Divisi Humas dan
Hubungan Antar Lembaga Ba-

waslu Jabar, Loli Suhenti menerangkan, Sekolah Kader Pengawas Partisipasi kali ini dibagi
dalam 3 wilayah, yakni Pakuan
meliputi Kota Depok, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi,
Kota Bogor, Kabupaten Bogor,
Cianjur, Kabupaten Bekasi dan
Kota Bekasi. Sedangkan sesi II dan

III dilaksanakan secara terpisah.
“Saat ini, Bawaslu Jabar memiliki
3.800 kader SKPP yang tersebar
di 27 kabupaten/kota, yakni 80
kader SKPP tingkat provinsi, 1.787
kader SKPP tingkat kabupaten/
kota, dan 1.933 kader SKPP daring
yang baru lulus awal Juli kemarin.
Dalam mengawasi Pilkada 2020

Musim Hujan, Masyarakat Diminta Waspada DBD
CIMAHI-Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cimahi
mengimbau masyarakat
waspada terhadap Demam
Berdarah Dangue (DBD). Sebab tren DBD biasanya bakal
meningkat ketika memasuki
musim peralihan dari kemarau ke musim hujan atau
disebut pancaroba.
Hal itu disebabkan populasi nyamuk aedes aegypty
yang cenderung lebih banyak. “Iya selain tetap harus
waspada terhadap Covid19, saat pancaroba ini juga
waspadai demam berdarah.
Karena musim hujan itu
banyak genangan air, dari
situ populasi nyamuk meningkat,” imbuh Kepala Seksi
Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Menular
Romi Abdurakhman Dinkes
Kota Cimahi, melalui staffnya Eka Febriana, Senin
(26/10).
Berdasarkan catatan Dinas

Kesehatan Kota Cimahi,
hingga September tercatat
kasus DBD di Kota Cimahi
mencapai 383 orang. Tiga di
antaranya harus meregang
nyawa akibat gigitan nyamuk
Aedes Aegypti.
Kasus DBD tersebut terdata
sejak Januari yang mencapai
67 kasus, Februari 64 kasus,
Maret sebanyak 47 kasus,
April sebanyak 49 kasus,
Mei sebanyak 43 kasus, Juni
sebanyak 53 kasus, Juli sebanyak 30 kasus, Agustus
sebanyak 22 kasus dan September ada 8 kasus.
Menurut Eka, meningkatnya kasus DBD itu terlihat
dari pengalaman musim
pancaroba tahun lalu. Dimana pada akhir tahun kasusnya mulai meningkat.
Puncaknya terjadi pada awal
tahun 2019 atau saat musim
hujan. Total kasus DBD Januari lalu mencapai 349 kasus.
“Awal tahun ini (2019) ka-

susnya memang meningkat,”
ucapnya.
Untuk mencegah peningkatan kasus DBD, lanjutnya,
pihaknya mulai melakukan
persiapan. Seperti terus
menggalakan Pemberantasan
Sarang Nyamuk (PSN).
Pihaknya sudah memiliki
konsep baru dalam melakukan PSN, yakni dengan dengan membentuk kade Juru
Pemantau Jentik (Jumantik)
di setiap rumah. Kadernya
tentu saja salah satu anggota
keluarga di setiap rumah.
“Kalau pencegahan pasti
dilakukan sebelum penularan. Dari mulai sekarang
digiatkan lagi PSN,” ujarnya.
Selain dengan PSN, siapnya

juga menyiapkan petugas
fogging untuk memberantas pupulasi nyamuk aedes
aegypti, jenis nyamuk yang
membawa virus dangue sehingga menyebabkan demam
berdarah.
P i ha k nya m e ng i mb au
masyarakat tetap menjaga
lingkungan dan kesehatan
tubuh.Caranya cukup mudah, yakni dengan menyingkirkan barang-barang
bekas yang bisa digenangi
air. Apabila ada anggota
keluarga yang terjangkit demam, segeralah dibawa ke
fasilitas kesehatan. “Singkirkan barang-barang bekas
yang bisa digenangi air,”
tukasnya.(eko/sep)

di delapan kabupaten/kota, kami
memiliki 1.210 kader SKPP yang
siap terlibat melakukan pengawasan partisipatif,” ungkapnya.
Pihaknya mengajak masyarakat
untuk terlibat dalam pengawasan
Pilkada serentak yang diselenggarakan di Jabar. Sebab, jika hanya
mengandalkan jajaran pengawas

Kasus DBD
di Kota Cimahi

Pemilu, segalanya serba terbatas.
“Kalau hanya mengandalkan
pengawas tentu matanya terbatas, kakinya terbatas, tangannya
terbatas. Teman-teman bersama
masyarakat menjadi mitra Bawaslu untuk aktif memberikan
informasi adanya dugaan pelanggaran,” ucap Loli.(eko/sep)

1. Kasus 383 orang
-

Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September

67 kasus
64 kasus
47 kasus
49 kasus
43 kasus
53 kasus
30 kasus
22 kasus
8 kasus

3 orang meninggal dunia

*) Data berdasarkan catatan
Dinas Kesehatan
Kota Cimahi
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Karang Taruna Bhakti Remaja Kelurahan Plawad mengembangkan
pertanian perkotaan dan budidaya
tanaman aquaponik.

Karang Taruna Plawad Kembangkan Aquaponik
CRS Pertamina Jaga
Ketahanan Pangan
KARAWANG-PT.Pertamina
EP. Subang mengunjungi
kegiatan Pertanian Perkotaan (Urban Farming) dan
Budidaya Tanaman Aquaponik, yang dikembangkan Karang Taruna Bhakti

Remaja Kelurahan Plawad
Kecamatan Karawang Timur
Kabupaten Karawang.
Kepala Kelurahan Plawad Adi Firmansyah S.H,
mensupport program akuaponik dan pembudidayaan
ikan yang dilakukan Karang
Taruna Kelurahan Plawad,
untuk program ketahanan
pangan di masa pandemi,

serta peningkatan ekonomi
di kalangan pemuda.
“Saya memberikan support kepada Karang Taruna
yang melaksanakan program
akuaponik dan budidaya
ikan di masa pandemi ini.
Semoga program ini bisa
berkembang dan jadi pioner
yang lainnya di lingkungan
wilayah Plawad,” ucap Adi

Firmansyah.
Adi menambahkan, memulihkan ekonomi di masa
pandemi Covid 19 melalui
pemuda merupakan prioritas bagi Karang Taruna
Bhakti Remaja, bersama
pemerintah Kelurahan Plawad disamping membantu
program pemerintah dalam
sektor Ketahanan Pangan.

Ditempat yang sama Ketua
Umum Karang Taruna Bhakti
Remaja Hendra Wijaya S.Psi.
saat ditanya perihal anggaran program aquaponik,
ia menjelaskan, anggaran
mayoritas dan terbesar dari
PT Pertamina EP dari dana
pengelolaan CSR dan suport
dari kelurahan Plawad.
Lebih lanjut ia mengata-

kan, program CSR ini dilakukan berjangka dan pengembangan demplot bila diterima. “Ke depan kita akan
mengembangkan budidaya
magot untuk pengganti pakan ikan dan akan membuat
bank sampah untuk menjaga
lingkungan,” katanya.
Sementara pihak Pertamina
yang diwakili Anang menga-

takan, program Pertanian
Akuaponik menggandeng
Karang Taruna Bhakti Remaja
untuk mengembangkan minat pertanian dari kalangan
pemuda. “Kita sengaja tanam
di dekat kelurahan karena
strategis untuk memperkenalkan pertanian perkotaan
kepada masyarakat,” tandasnya.(ddy/vry)

Swasta dan BUMN Wajib Kembangkan Ekonomi Kerakyatan

IST

OPTIMALISASI: Direktur Utama Pupuk Kujang Maryadi ketika menerangkan optimalisasi subsidi pupuk di Jabar.

Pupuk Kujang Optimalkan Relokasi
Pupuk Subsidi di Jawa Barat
KARAWANG-Menyikapi
keputusan pemerintah pusat
yang sudah memberikan
tambahan alokasi pupuk
subsidi, Pupuk Kujang mengoptimalkan relokasi pupuk subsidi di Jawa barat.
Keputusan tersebut, tertuang
dalam Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 27 Tahun
2020, tentang Perubahan
Kedua Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 01 Tahun
2020, tentang alokasi dan
harga eceran tertinggi pupuk
bersubsidi sektor pertanian
tahun anggaran 2020.
Pertemuan terbatas yang
dihadiri Direktur Utama Pupuk Kujang Maryadi, Wakil
Ketua Komisi IV DPR RI Dedi
Mulyadi, SEVP Pemasaran
PT Pupuk Indonesia (Persero), Dinas Pertanian Provinsi
Jabar & amp; Kabupaten dan
distributor pupuk subsidi
wilayah Jawa Barat.
Pada kesempatan tersebut,
Maryadi memastikan agar
distributor dapat mengoptimalkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi yang
diberikan oleh pemerintah
kepada petani, agar dapat
menyalurkan pupuk sesuai
alokasinya dengan sebaikbaiknya. “Untuk para distributor agar segera dapat
menyalurkan realokasi pupuk subsidi kepada petani
yang berhak dengan sebaikbaiknya,” tutur Maryadi.
Sebelumnya pemerintah
telah menambah alokasi
subsidi pupuk sekitar Rp3,1
triliun yang setara lebih dari
1 juta ton kepada PT Pupuk
Indonesia (Persero). Hal ini
dilakukan untuk menambah
kuota pupuk yang sudah habis sejak awal Agustus 2020.
Tambahan alokasi itu menambah stok pupuk subsidi
menjadi 8,9 juta ton, dari
yang sebelumnya hanya 7,9

juta ton. Penambahan alokasi pupuk urea subsidi untuk
wilayah Jawa Barat sebesar 556.197 ton, itu artinya
mendapat tambahan alokasi
sebanyak 167.797 ton.
“Dengan tambahan alokasi
pupuk ini, kita harapkan tidak
akan ada masalah kelangkaan
pupuk subsidi lagi di Jawa Barat. Petani bisa memperoleh
pupuk subsidi di kios-kios
dan kebutuhan pupuk untuk
musim tanam II bisa terpenuhi,” tambah Maryadi.
PT Pupuk Kujang sebagai
Solusi Andal Agribisnis dan
salah satu anak perusahaan
PT Pupuk Indonesia selalu
memastikan stok pupuk bersubsidi tersedia. Ketersediaan
stok pupuk subsidi di s.d 21
Oktober 2020 untuk wilayah
Jawa Barat sebesar 132.456

ton atau 633 % dari ketentuan
minimum pemerintah. Rinciannya pupuk Urea sebanyak 112.372 ton, Pupuk NPK
20.791 ton dan Petroganik
9.467 ton.Wakil Ketua Komisi
IV DPR RI, Dedi Mulyadi mengatakan, sebelumnya banyak
menerima keluhan dari para
petani terkait kelangkaan pupuk subsibdi di wilayah Jawa
Barat. “Kurangnya alokasi
pupuk subsidi tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena
hasil pangan adalah kebutuhan hajat banyak orang.
Selain itu bagi petani yang
ingin menebus langsung pupuk subsidi dengan kartu
tani perlu dipastikan tervalidasi data sesuai e-rdkk untuk
membantu penyaluran pupuk
subsidi tepat sasaran,” ujar
Dedi.(rls/ddy/vry)

KARAWANG-Wakil Ketua
Komisi II DPRD Kabupaten
Karawang, Suci Nurwinda
meminta pihak swasta dan
BUMN untuk ikut mengembangkan ekonomi kerakyatan. Seperti yang dilakukan
oleh BUMN Jasamarga yang
mensorong pelaku usaha
kecil dan tenaga kerja di
Rest Area KM 50 Tol Jakarta Cikampek (Japek) yang
dikelola oleh Koperasi Karyawan JMB VIII Japek.
“Kami bangga dengan
BUMN Jasamarga Japek
melalui Koperasi Karyawannya. Alhamdulillah real dan
kongkrit berperan dalam
menumbuhkembangkan
pelaku usaha kecil warga
Karawang. Kami sangat apresiasi itu,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, sekira
60 orang warga Karawang
yang terlibat pada mata rantai perekonomian perdagangan di Rest Area ini.
Satu diantaranya bernama Wira warga Desa Pinayungan Telukjambe Timur
yang semula bekerja sebagai
tukang sapu, tapi saat ini
menjadi pelaku usaha kecil
dan sempat melaksanakan
umroh.
“Keberadaan Koperasi sebagai soko guru perekonomian adalah amanat konsiltitusi. Kebijakan BUMN
Jasamarga patut dan selayaknya dicontoh. Koperasi Karyawannya menjadi
koordinat gerakan perekonomian rakyat, bukan sebatas
subordinat. Ini adalah cara
permanen BUMN Jasamarga
Japek dalam kepeduliannya
bagi warga Karawang. Karena itu kami ucapkan terima
kasih. Kami apresiasi itu,”

ungkap Suci.
Karena itulah, tutur legislator Partai Demokrat yang
sudah dua periode duduk di
parlemen ini, semua leading
sector bahkan semua pihak
di Karawang, baik itu pemerintahan maupun berbagai
elemen masyarakat, tentu
sangat mendukung.
“Ini langkah mulia dan
ini akan menjadi inspirasi
penting bagi kami untuk
program daerah Karawang
melalui dinas teknis terkait,”
tuturnya.
Terlebih, lanjut Suci, KM 50
adalah pintu awal Karawang
pada jalur 1 Tol Japek. Rasanya strategis dapat menjadi
media pemasaran produk
khas Karawang yang menjadi
ciri kearifan lokal.
“Sangat banyak produk
khas karawang yang sudah
dibidani oleh dinas-dinas
teknis untuk memiliki media
pemasaran go publik. Ada
chemistry antara Karawang
dengan BUMN Jasamarga
yang punya perlintasan di
Karawang, didalam mendorong pengembangan usaha
kecil dan produk khas warga
Karawang,” pungkas Suci.
(use/vry)

Suci Nurwinda

PENAWARAN UNIT 		
YAMAHA-NEWVIXION-STD
YAMAHA-XRIDE-ADVENTURE
YAMAHA-MIO-M3 125 CW
YAMAHA-NEWVIXION-STD
HONDA-BEAT-FI CW
HONDA-BRIO-IVTEC S 1.2 AT
DAIHATSU-AYLA-X 1.0 MT
SUZUKI.SATRIA.FU150(CAKRAM)
HONDA.NEWSUPRA.X(125PGMFI(CW)INJECTION(CAKRAM)
YAMAHA-NEWVIXION-STD
YAMAHA-MIO-M3 125 CW
HONDA-BEAT-FI CW
YAMAHA-FINO-SPORTY FI
TOYOTA-GRAND NEW VELOZ-1.5 MT
DAIHATSU XENIA-LI DELUXE SPORTY VVTI 1.0 MT
DAIHATSU XENIA XI DELUXE SPORTY VVTI 1.3 MT
HONDA-BRIO-SATYA S 1.2 MT
HONDA-MOBILIO-E 1.5 AT CVT PRESTIGE
TOYOTA-ALL NEW AVANZA-VVTI E 1.3 MT
YAMAHA-FINO-BLUE CORE 125
YAMAHA.BYSON.STD
HONDA-CBR-150 R Standar
YAMAHA-NEW SOUL GT-BLUECORE 125 CW
YAMAHA.BYSON.STD
YAMAHA-FINO-PREMIUM FI
TOYOTA-GRAND NEW AVANZA-E 1.3 MT
SUZUKI-SMASH-Titan Blackfire
HONDA-SCOOPY-FI
YAMAHA.MIO.SPORTY(CW)(CAKRAM)
NISSAN GRAND LIVINA-XV ULTIMATE 1.5 AT
DAIHATSU-AYLA-M SPORTY 1.0 MT
TOYOTA-ALL NEW AVANZA-VVTI G 1.3 MT
HUB : PT BFI FINANCE (0267)400870 / 082213779559

2013
2017
2015
2014
2015
2014
2014
2015
2015
2016
2015
2014
2014
2016
2009
2011
2015
2014
2013
2016
2014
2017
2014
2013
2016
2016
2011
2016
2007
2011
2015
2013

T4143LP
T5646PF
T4737MW
T6164MG
T5523MQ
T1380DY
T1807EE
F4440FP
T4339MU
T4367NY
B3310KWE
B3777FUJ
T3011MG
T1660EY
T1118HL
T1821GJ
D1065VBA
T1504EN
T1513DP
T4364NJ
T5047CC
T3407IA
T3854CK
T3704BZ
T5852CU
T1141AV
T3675BI
T4274CS
T5585UI
B1074TKZ
T1694AQ
T1310TI
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Tidak Bosan Kampanye Protokol Kesehatan
Masyarakat Agar
Tetap Semangat
SUBANG-Gugus Tugas Percepatan
Penanggulangan (GTPP) Covid-19
Kabupaten Subang terus mengampanyekan protokol kesehatan. Jubir GTPP
Covid-19 Kabupaten Subang dr.Maxi
mengungkapkan, penularan masih
tetap terjadi di beberapa wilayah sehingga protokol kesehatan harus ketat
diterapkan.
“Tetap menerapkan 3M ya, mencuci tangan, menggunakan masker,
dan menjaga jarak. Kami tidak bosan
untuk sampaikan ke masyarakat untuk

tetap disiplin menerapkan protokol
kesehatan,” ungkapnya.
Hingga Sabtu (24/10), penambahan
kasus positif Covid-19 di Subang masih
bertambah, menjadi 11 orang. Antara
lain 4 orang dari Kecamatan Pusakanagara, 2 orang dari Kecamatan Kalijati, 2
orang dari Kecamatan Cikaum, 1 orang
dari Kecamatan Cijambe, 2 Orang dari
Kecamatan Subang. “Total menjadi 306
orang, 254 orang selesai isolasi, 29 orang
masih isolasi, dan 23 orang meninggal
dunia,” tambahnya.
Dia mengutarakan, dari 29 orang yang
masih isolasi, 6 orang diantaranya di
RSUD Ciereng, 1 orang di RS Siloam,
dan 22 orang isolasi mandiri.

Karena itu dia kembali menegaskan
pada masyarkaat untuk tetap semangat
dalam menjalankan disiplin protokol
kesehatan Covid-19.
Ayo kita lawan Covid-19 dengan 3M
(Memakai Masker, Mencuci Tangan
dan Menjaga Jarak) #satgascovid19
#ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan
#cucitangan #cucitanganpakaisabun.
(idr/ysp)
INDRAWAN SETIADI/PASUNDAN EKSPRES

KONSISTEN: GTPP Covid-19 Kabupaten Subang
terus mengampanyekan protokol kesehatan.

Pandemi Memberi
Banyak Pelajaran

Tenaga Kesehatan
Ingatkan Masyarakat
Patuhi Prokes
FIN

OPTIMIS: Orang tua punya peran penting mengajarkan anak beradaptasi
dengan lingkungan selama wabah berlangsung.

Sampaikan Optimisme
Pada Anak-anak

JAKARTA-Pandemi Covid19 ini memberikan dampak
luar biasa terhadap kehidupan manusia. Terutama
anak-anak usia dini. Orang
tua punya peran penting
mengajarkan anak beradaptasi dengan lingkungan
selama wabah berlangsung.
“Anak-anak tentu stres
menghadapi situasi ini. Sebab, normalnya dunia anakanak itu lebih banyak bermain dengan teman-teman
sebayanya,” kata psikolog
Sani Budiantini Hermawan di
Media Center Satgas Penanganan Covid-19 Graha BNPB,
Jakarta, Sabtu (24/10).
Namun, di sisi lain pemerintah meminta masyrakat,
termasuk anak-anak untuk
menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Hal ini
tentu bertolak belakang dengan tahapan perkembangan
anak. “Karena itu, semangati anak-anak dengan tetap
menjaga komunikasi dengan
temannya. Misalnya melalui
virtual, tukar menukar foto,
atau tegur sapa,” imbuhnya.
Direktur Lembaga Psikologi
Daya Insani ini menambahkan agar tahapan pengembangan anak tetap berjalan
selama di rumah, orangtua
perlu menjelaskan situasi
wabah Corona ini.
“Tentu sesuaikan dengan
bahasa anak. Yang mudah
dicerna dan tidak menimbul-

GEJALA
TERKONFIRMASI
SELESAI ISOLASI
MASIH ISOLASI
KEMATIAN
SUSPEK
PROBABEL
KONTAK ERAT

kan ketakutan,” ucapnya.
Orang tua juga, lanjut Sani,
lebih kreatif dalam menjelaskan situasi ini dengan lebih
bersahabat dan menyenangkan. Dibutuhkan ketenangan
bagi orangtua untuk mensiasati situasi tersebut.
“Yang terpenting, yakinkan
pada anak bahwa situasi
pandemi Covid-19 akan berakhir,” urainya.
Setiap orang tua harus mengajarkan tentang optimisme
pada anak dalam menghadapi Covid-19. “Misalnya
mengatakan anak-anak akan
sehat dan terjaga kalau pakai
masker dan sebagainya. Ajarkan juga tentang disiplin 3M
(Memakai Masker, Mencuci
Tangan, Menjaga Jarak). Ini
penting untuk anak-anak,”
jelasnya.
Meskipun begitu, Sani menyadari saat ini banyak orang
tua yang stres karena Covid19. Sebab, tidak ada yang
tahu kapan wabah ini akan
berakhir. Dia meminta orang
tua tidak boleh stres. Jika itu
terjadi, otomatis anak juga
akan stres.
Ayo kita lawan Covid19 dengan 3M (Memakai
Masker, Mencuci Tangan
dan Menjaga Jarak) #satgascovid19 #ingatpesanibu
#pakaimasker #jagajarak
#jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitanganpakaisabun.(fin/ysp)

SBG

PWK

KRW

KBB

313
259
31
23
5.840
25
455

140
336
140
26
942
6
1.607

1.301
925
334
42
6.625
76
3.475

405
6
778
8
784
22
785

JAKARTA-Presiden Joko Widodo
mengatakan pandemi Covid-19 dapat
menjadi momentum bagi penguatan
ketahanan kesehatan dan kapasitas
pelayanan kesehatan nasional.
“Pandemi ini memberi banyak
pelajaran kepada semua. Kita semakin tahu kelemahan-kelemahan
yang harus segera diperbaiki,” kata
Jokowi pada peringatan HUT Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang
ditayangkan Sekretariat Presiden di
Jakarta, Sabtu (24/10).
Jokowi menyebut situasi sulit karena Covid-19 dapat digunakan untuk
transformasi dan reformasi sistem
kesehatan di Tanah Air. Reformasi
tersebut, di antaranya dapat dimulai
dari sisi pencegahan. Orientasi pada
pencegahan penyakit dan pola hidup
sehat menjadi prioritas utama yang
membutuhkan dukungan dari sektor
non-kesehatan.
Selain itu, penguatan kapasitas
sumber daya manusia kesehatan,
pengembangan rumah sakit dan
balai-balai kesehatan, serta industri
obat-obatan dan alat kesehatan juga
terus dilakukan.
“Selama pandemi ini telah banyak
inovasi yang dikembangkan oleh para
peneliti dan inovator dalam negeri.
Rapid diagnostic test, emergency
ventilator, mobile lab biosafety yang
dilengkapi dengan PCR, penggunaan
artificial intelligence untuk penegakan
diagnosis Covid-19. Selain itu, aplikasi
Covid Track untuk membantu dokter
memantau mobilitas pasien. Saat ini,
pemerintah juga mempercepat clinical trial dan produksi massal Vaksin
Merah Putih,” tegas Jokowi.
Ayo kita lawan Covid-19 dengan 3M
(Memakai Masker, Mencuci Tangan
dan Menjaga Jarak) #satgascovid19
#ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan
#cucitangan #cucitanganpakaisabun.(fin/ysp)

JAKARTA-Hari Dokter Nasional diperingati setiap 24 Oktober. Tenaga kesehatan mengingatkan
masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.
Gerakan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan,
Menjaga Jarak) harus selalu dilakukan. Selain itu,
publik juga diminta menjaga kesehatan kulit.
“Covid-19 itu nyata. Jangan dianggap sepele.
Masyarakat tetap harus patuhi protokol 3M dan
stay at home,” dokter Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Siti
Rosidah di Jakarta, Sabtu (24/10).
Menurutnya, saat ini banyak informasi yang
beredar mengenai Covid-19 di berbagai media.
Termasuk media sosial. Para dokter berharap
masyarakat bisa mencari informasi dari sumber yang valid. Selain itu, jangan mudah
percaya hoaks yang beredar.
Ayo kita lawan Covid-19 dengan
3M (Memakai Masker, Mencuci
Tangan dan Menjaga Jarak)
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak
#jagajarakhindarikerumunan
#cucitangan #cucitanganpakaisabun.(fin/ysp)

Tekan Penyebaran Covid-19, Lakukan 3M !
JAKARTA-Kasus terkonfirmasi positif Covid-19
per Sabtu (24/10) tercatat
ada penambahan 4.070 kasus. Hingga kini, totalnya
berjumlah 385.980 kasus.
Sementara pasien yang
sembuh juga bertambah
4.119 orang. Dengan demikian, total keseluruhan
pasien yang berhasil pulih
sebanyak 309.219 orang.
Untuk kasus pasien yang
meninggal tercatat bertambah 128 jiwa. Hingga
kini, total terdapat 13.205
kematian. Jumlah tersebut
didapatkan dari spesimen
yang diperiksa sebanyak
39.922 sampel.
Untuk total suspek per
Sabtu kemarin sebanyak
166.380 orang. Selain itu,
Covid-19 telah menjangkiti 34 provinsi di Tanah
Air yang mencakup 501
kabupaten dan kota.
Penambahan kasus
positif baru paling banyak
dilaporkan di DKI Jakarta
dengan 1.062 kasus. Kemudian Jawa Barat 421
kasus, Riau 380 kasus, Sumatera Barat 300 kasus,
Jawa Timur 289 kasus, Jawa
Tengah 284 kasus, Kali-

FIN

DISIPLIN: Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19,Wiku Adisasmito menyebutkan kunci untuk menekan angka penyebaran adalah disiplin 3M.

mantan Timur 241 kasus,
dan Banten 105 kasus.
Selain itu, terdapat tujuh
provinsi yang melaporkan
penambahan kasus baru
di bawah 10 orang. Yaitu
Bengkulu 8 kasus baru. Sulawesi Barat dan Gorontalo
masing-masing 7 kasus. Untuk Nusa Tenggara Barat
tercatat 6 kasus. Bangka
Belitung dan Kalimantan
Utara masing-masing 5 kasus. Selain itu, Maluku Utara
1 kasus.
Provinsi DKI Jakarta
dan Jawa Tengah menjadi wilayah dengan kasus
meninggal per paling banyak. Yaitu masing-masing

20 jiwa. Diikuti Jawa Barat 19 kematian dan Jawa
Timur 16 kematian.
Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku
Adisasmito mengatakan
kunci untuk menekan
angka penyebaran adalah disiplin 3M (Memakai
Masker, Mencuci Tangan,
Menjaga Jarak).
Ayo kita lawan Covid19 dengan 3M (Memakai
Masker, Mencuci Tangan
dan Menjaga Jarak) #satgascovid19 #ingatpesanibu
#pakaimasker #jagajarak
#jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitanganpakaisabun.(fin/ysp)

Perempuan Tangguh
Hadapi Covid-19
JAKARTA-Para perempuan
diyakini tangguh menghadapi pandemi Covid-19. Seorang perempuan memiliki
naluri sebagai ibu dan istri
yang melindungi dan menjaga anggota keluarganya.
“Perempuan harus tetap
mampu memastikan seluruh
anggota keluarganya dalam
keadaan baik dan sehat selama pandemi Covid-19,”
kata Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu
Bintang Darmawati Puspayoga di Jakarta, Sabtu (24/10).
Sama seperti perempuan
lainnya. Mereka berperan
mendampingi anak-anaknya
belajar di rumah, mencari
nafkah membantu perekonomian keluarga, dan juga
peran dalam rangkaian kegiatan keagamaan.
“Saya yakin potensi perempuan adalah kekuatan bagi
p e m b a n g u n a n b a n g s a,
menuju perempuan berdaya,
anak terlindungi, Indonesia
maju,” tuturnya.
Sebagai upaya pencegahan dan penanganan Covid19 pada klaster keluarga,
Kementerian PPPA telah

menerbitkan Protokol Kesehatan Keluarga pada Pandemi Covid-19.
“Berbagai upaya pencegahan pada klaster keluarga
terus dilakukan. Terutama
melibatkan perempuan sebagai tokoh yang berperan kuat
dalam kehidupan keluarga.
Sebagai ibu, perempuan
harus selalu mengingatkan
keluarganya akan pentingnya 3M (Memakai Masker,
Mencuci Tangan, Menjaga
Jarak),” ucap Bintang.
Dia menyebut protokol
kesehatan sangat penting
untuk mencegah terjadinya
penularan Covid-19. Terutama pada klaster keluarga.
“Peran perempuan dan ibu
sangat sentral dalam memutus rantai penularan virus.
Ingatkan selalu keluarga di
rumah untuk patuh protokol
kesehatan,” tandasnya.
Ayo kita lawan Covid19 dengan 3M (Memakai
Masker, Mencuci Tangan
dan Menjaga Jarak) #satgascovid19 #ingatpesanibu
#pakaimasker #jagajarak
#jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitanganpakaisabun.(fin/ysp)

Covid-19 Menyebar karena Pola Perjalanan Global

FIN

PERJALANAN GLOBAL: Penyebaran Covid-19 begitu cepat bergerak
dan masif, salah satu penyebabnya adalah pola perjalanan global.

JAKARTA-Berdasarkan sejarah, SARS Covid-19 pernah terjadi di Hong Kong pada 20022003 silam. Saat itu, vatality
rate mencapai 20 persen.
“Virus ini sangat mudah tertular. Ditambah pola perjalanan
global sangat kuat jika dibanding 10 tahun lalu. Rata-rata
perjalanan penerbangan luar
biasa berlipat-lipat. Ini tentu
menimbulkan kecepatan virus
bergerak dari satu orang ke
orang lain. Pada 20 tahun lalu,
virus ini tidak bisa menimbulkan efek biologis secara cepat,”

jelas Kepala Departemen Ilmu
Kesehatan Masyarakat Fakultas
Kedokteran Universitas Padjajaran, Dwi Agustian di Media
Center Satgas Penanganan
Covid-19 Graha BNPB, Jakarta,
Sabtu (24/10).
Menurut Dwi, di Bandung,
Jawa Barat, ada populasi yang
tak bergejala melakukan testing secara massif. Dari 100
orang, hanya 1 orang yang
positif tanpa gejala. “Artinya dengan kasus ini, kita
menunggu cukup waktu untuk mengumpulkan gejala-

gejala dan risiko,” imbuhnya.
Dwi juga mengingatkan agar
tetap disiplin 3M (Memakai
Masker, Mencuci Tangan,
Menjaga Jarak). Dia menyebut
protokol kesehatan sangat
penting untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19.
Ayo kita lawan Covid-19 dengan 3M (Memakai Masker,
Mencuci Tangan dan Menjaga
Jarak) #satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitanganpakaisabun.(fin/ysp)
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komunikasi bisnis

Dorong Produksi Beras hingga 432 Ton
Pemkab Dapat
Alokasi PATB Seluas
225 Hektare
PURWAKARTA-Untuk memastikan tetap terjaganya
ketahanan pangan di masa
pandemi Covid-19 ini, Pemerintah Daerah Kabupaten
Purwakarta dengan beberapa strategi yang dilakukan
Dinas Pangan dan Pertanian
(Dispangtan) mendorong
semangat para petani untuk
terus memproduksi beras.
Tidak hanya mendorong
pemaksimalan tanam lahan sawah dengan mekanisasi penyediaan air tetapi
juga melalui upaya untuk
memanfaatkan lahan kering, kebun dan lahan bekas
tebangan melalui program
Perluasan Areal Tanam Baru
(PATB).
Kepala Dinas Pangan dan
Pertanian Kabupaten Purwakarta Agus Rachlan Suherlan
mengatakan, saat ini Kabupaten Purwakarta mendapatkan alokasi untuk PATB
seluas 225 hektar.
“A l h a m d u l i l l a h, k a m i

bersyukur Kabupaten Purwakarta mendapat alokasi
program PATB dari Kementan RI, tentu program ini
kita sambut baik dan petani
di Purwakarta siap untuk
melaksanakan program
tersebut,” kata Agus.
Terkait hal itu, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika
berharap program ini dapat
meningkatkan produksi dan
produktivitas padi.
“Kami harap para petani
bisa memaksimalkan bantuan
yang ada sehingga produksi
padi di Kabupaten Purwakarta
terus meningkat. Dengan
begitu petani juga semakin
sejahtera,” kata Anne.
Menurutnya, Pemda Purwakarta menargetkan program PATB ini dengan luas
lahan 225 hektar dengan
rata-rata produktifitas lahan kering sebesar 4 ton per
hektar.
“Dengan program ini, diharapkan dapat meningkatkan produksi beras sebesar
432 ton beras. Sebelumnya,
berdasarkan data realisasi
tanam pada masa tanam
Oktober 2019 – September
2020 telah berhasil ditanam

teknologi
Microsoft dan Tim Cegah Film
Terminator Jadi Kenyataan

JAKARTA-Anda yang pernah menonton salah satu
seri dari film Terminator, Teerminator 3: Rise of The
Machine, pastinya sedikit banyaknya merasakan
adanya ancaman dari mesin yang dikendalikan AI
(kecerdasan Buatan), yang mungkin di kemudian
hari menjadi sebuah kenyataan.
Namun kehawatiran Anda akan hal itu, sepertinya sudah dijawab beberapa perusahaan berbasis
teknologi, untuk mencegah kemungkinan itu untuk
terjadi.
Mitre Corporation, bekerjasama dengan 12 perusahaan teknologi kelas atas, beberapa di antaranya
termasuk Microsoft, IBM dan Nvidia, tengah mempersiapkan sesuatu untuk mengantisipasi hal yang
tidak diinginkan tersebut.
Sistem yang dikerjakan oleh banyak pihak dan bersifat open framework ini, nantinya digunakan untuk
membantu para analis, untuk menemukan, memperingatkan, merespon dan melaporkan ancaman yang
datang dari sistem machine learning (ML).
Microsoft sendiri dalam laporannya mengatakan,
jika upaya ini didorong oleh terus berkembangnya
sejumlah aksi peretasan, yang diarahkan pada sistem
ML komersil di seluruh dunia.(fin/ysp)

ILUSTRASI

alat olahraga

lelang motor

RIZKY sport, bordir tasik dan komputer mnrima dan menjual jaket,
training, tas, topi dan lain lain. Hub:
Jl. Kartawigwnda no 78 (dpn SD
Rosela Subang)

akan lelang unit sepeda motor T
2684 YC, E 3191 PAO, T 6355 WG, T 2114
WR, T 2334 WH, T 5503 YH, T 4612 YO,
T 5937 ZA, T 5388 WN, T 6421 LA, T 2163
oleh PT KB Finansia Multi Finance
Info : (0264) 8220647

komputer
ELSE Comp, Pusatnya kmptr murah. Notebook, Ipad/Tablet, Printer,
LCD, Aksesoris Komp dll. Cash &
Kredit Jl. Pejuang 45 Subang Telp.
0260-416357 Telp. 08122414354,
087828083567

konveksi
Barokah Konveksi menerima pesanan kaos, jaket, training, kemeja,
kaos kaki, tas sekolah, seragam,
paket wisuda lengkap, pangkat dan
lain-lain. Gang tahu atau Gang
JanakaNo.29 Cigadung, Subang.
085221829628/089655508023

kmb purwakarta
Akan dijual unit sepeda motor T
5473 CK, T 4896 HV, T 6320 CC, T 4895 CE,
T 5206 BL, T 5038 BU, T 3614 BT, T 4767
CD, T 3868 YK, T 5849 YD, T 6554 HM, T
4872 MM, T 2614 YP, B 4964 FHI, Untuk
info hubungi Telp.(0264-8220647)

jual tanah - rumah
Dijual cepat tanah SHM luas 5800 m2,
Alamat Jalan Raya Maracang Kec Babakan Cikao, Purwakarta Kota, samping
kantor Badan Pusat Statistik Purwakarta, yang berminat serius silahkan
hubungi 081326148066, 08111894854.
Dijual Tanah dan Rumah
Dpn Alfamart dan Kantor Pos Pagaden. LT 550 m SHM.
Cocok utk kantor/usaha. Pinggir Jln.
Hub. 081910006148 (wa)
08128087112. TP

MALDIANSYAH/PASUNDAN EKSPRES

GENJOT PRODUKSI: Pemda Purwakarta menargetkan program PATB dengan luas lahan 225 hektar dengan rata-rata produktifitas lahan kering sebesar 4 ton per hektar.

seluas 40.800 hektar dengan
perkiraan dapat menghasilkan kurang lebih 137.035 ton
beras,” tuturnya.
Di sisi lain, Ketua Kelompok
Tani Talaga Desa Kutamanah
Kecamatan Sukasari, Adung

mengungkapkan pada hari
ini Jumat (23/10) telah dilaksanakan penanaman perdana Program Perluasan
Areal Tanam Baru (PATB)
seluas 5 hektar dari total 60
hektar di Kelompok Tani

Talaga Desa Kutamanah
Kecamatan Sukasari.
Menurutnya, dalam agenda tersebut juga turut hadir
Camat Sukasari beserta
perangkatnya, Kepala Desa
Kutamanah beserta perang-

katnya, tokoh tani dan tokoh masyarakat setempat.
“Masyarakat menerima
dengan senang hati dan
b er ter imakasih kepada
Pemda Purwakarta, melalui
jajaran Dispangtan Purwa-

karta atas program bantuan
yang telah diterimanya dan
berharap dengan adanya
program ini masyarakat
dapat meningkatkan ketahanan pangannya walaupun
sekarang dalam kondisi

Pemerintah Berencana Hapus Kelas BPJS Kesehatan
JAKARTA-Pemerintah berencana menghapus klasifikasi atau kelas dalam program
Jaminan kesehatan Nasional
(JKN) BPJS Kesehatan. Iuran
pun akan diatur ulang.
Anggota Dewan Jaminan
Sosial Nasional (DJSN) Mutaqqien mengatakan pemerintah akan menghilangkan
status kelas perawatan di
rumah sakit bagi peserta
JKN-KIS. Nantinya hanya ada
satu layanan terstandar yang
disesuaikan dengan manfaat medis, kebutuhan dasar
kesehatan, dan manfaat non
medis atau akomodasi.
Kelas rawat inap bagi peserta program JKN-KIS akan
disamakan. Sementara untuk
besaran iuran akan diatur
ulang untuk menyesuaikan
dengan pelayanan yang akan
didapatkan.
“Kita mencoba menghilangkan kastanisasi, menjalankan amanah undang-undang
bahwa setiap penduduk
mendapatkan hak pelayanan
kesehatan yang sama,” kata
Mutaqqien dalam keterangannya pada webinar yang
diselenggarakan BPJS Kesehatan, beberapa waktu lalu
(23/10).
Dijelaskannya, DJSN bersama BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan
Kementerian Keuangan telah
membuat ketentuan mengenai standar ruang rawat inap
bagi peserta JKN-KIS.
Lebih jauh diungkapkan,
sebelumnya peserta JKN-KIS
terbagi menjadi peserta kelas
rawat III, peserta kelas rawat
II, dan peserta kelas rawat

jual tanah - rumah

Dijual Rumah, Luas Tanah 210 m2,
Luas Bangunan Rumah Utama
99 m2, Luas Bangunan Kosong
Belakang Rumah 70 m2, Lokasi Ds
Cidahu Kmp Tangoli Kec Pagaden
barat Kab Subang, Pinggir jalan
utama, Harga 400jt
Hub. 0813 8564 8120
Dijual Rumah,Tanah ls
550 m dpn Alfamart/ktr
Pos Pagaden. Cck utk
usaha,bank,resto,
bengkel dll. 08128087112.
TANAH DIJUAL. Dijual dua bidang
tanah bersertifikat Hak guna bangunan lokasi di kelurahan Parung
Kec Subang Kab. Subang dengan
luas seluruhnya 50.098 M2. Untuk
informasi selanjutnya Hubungi PT.
Darbeni Bangun Karya. Telp: (021)
8564781/ 85918102

percetakan
PERCETAKAN dan Toko Kertas
DWI PUTRA JAYA, Menerima
pesanan brbgi mcm Undngn, Krtu
Nama, Nota, blangko undangan,
yasin dll Hub: Jl. Kertawigenda
(Dpn SMP Pasundan) Hp.
08170228676 (Jaja),

I untuk segmentasi peserta
yang berbeda, ke depannya
besaran iuran akan menjadi
satu tarif.
“Jadi dengan manfaat yang
berubah ini maka akan mengubah keberlanjutan program JKN, bagaimana kecukupan dana JKN. Selanjutnya
akan muncul bagaimana tarif
dari program JKN,” katanya.
Namun, dia menegaskan
ketentuan iuran program JKN
dipastikan akan berkeadilan
bagi peserta dan juga bagi
penyelenggara. Iuran akan
sama dengan biaya pelayanan
kesehatan yang dikeluarkan
sehingga tidak terjadi defisit
dalam keuangan penyelenggara program seperti tahuntahun sebelumnya.
Mutaqqien menyatakan
pemerintah masih mengkaji
mengenai besaran iuran baru
yang akan ditetapkan dengan
disesuaikan layanan konsep
kelas rawat inap terstandar
yang juga akan diimplementasikan selanjutnya.
Pada kesempatan yang
sama, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI) Tulus Abadi, mengapresiasi langkah penghapusan kelas layanan JKN KIS.
Menurutnya konsep layanan
satu kelas dengan standar
yang jelas sangat penting untuk menyudahi warisan kolonialisme terkait kelas dalam
pelayanan kesehatan. Saat
ini hampir di setiap negara
sudah menerapkan sistem
tersebut yang diharapkan
segera diikuti Indonesia.
“Nigeria saja sudah melakukan lho, kita juga seharusnya

sudah demikian. Hanya saja
tetap dimulai dengan bertahap misalnya dari Jawa
yang ketersediaan rumah
sakit dan dokter spesialisnya
cukup, baru ke luar Jawa
nantinya. Tapi harus segera
dimulai,” katanya.
Selain itu, dia juga mengingatkan agar BPJS Kesehatan
melakukan digitalisasi pelayanan mulai fasilitas kesehatan tingkat 1 hingga lanjutan. Pasalnya sampai kini
masyarakat peserta masih
dilingkupi kecurigaan adanya pembedaan pelayanan.
“Ini juga penting untuk
mendukung transparansi
pelayanan pada pasien
misalnya kamar agar tak
menimbulkan kecurigaan.
Jangan sampai pasien curiga
misalnya kok saya JKN tidak
mendapat kamar tapi yang
asuransi lain atau pribadi
langsung dapat kamar. Ini
yang kerap terjadi, kemudian
menimbulkan kecurigaan
masyarakat. Faskes dari tingkat pertama hingga lanjutan
harus konsisten kembangkan
digital,” tandas Tulus.
Terlebih saat ini tengah dilanda pandemi Covid-19. Menurutnya pelayanan administrasi
secara daring merupakan suatu
langkah tepat untuk membantu
pemerintah dalam melakukan
upaya pencegahan penyebaran
Covid-19. Pelayanan administrasi secara daring sangat bagus
untuk menghindari penumpukan pasien saat mendaftar di
loket-loket rumah sakit.
“Pendaftaran secara online
ini mengantisipasi secara
dini terjadinya penyebaran

FIN

HAPUS KELAS: Pemerintah berencana menghapus klasifikasi atau kelas
dalam program Jaminan kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.
Iuran pun akan diatur ulang.

Covid-19,” tegasnya.
Dia berharap pelayanan
administrasi maupun konsultasi kesehatan secara dar-

ing juga dilakukan di daerah
pedalaman yang memiliki
akses jaringan komunikasi
yang memadai. (fin/ysp)
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Perkuat Pendidikan Karakter di Masa AKB

1.100 Guru Se-Jabar
Ikut Webinar APKS

PURWAKARTA-Asosiasi Profesi
Keahlian Sejenis (APKS) PGRI Provinsi
Jawa Barat mengingatkan pentingnya
penerapan pendidikan berkarakter di
masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)
seperti sekarang ini.
Ketua APKS PGRI Provinsi Jawa Barat
DR H Agus Muharam M.Pd menyebutkan, pandemi Covid-19 masih berlangsung dan saat ini masyarakat sudah
memasuki kondisi AKB. Dengan segala
hal yang dibatasi, termasuk proses belajar mengajar yang kini dilakukan secara
daring, pendidikan berkarakter penting
untuk tetap diterapkan.
Hal tersebut disampaikan Agus saat
membuka Webinar Penerapan Karakter
di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru yang
digelar secara daring dari Kampus Yasri
Purwakarta pada Sabtu (24/10). Tercatat, sedikitnya ada 1.100 peserta dari
kalangan guru dan kepala sekolah yang
tersebar di berbagai wilayah di Jawa

Barat yang ikut webinar tersebut.
“Pendidikan karakter ini untuk membentuk anak yang tangguh di masa
mendatang. Pendidikan karakter juga
adalah ruh dari sistem pendidikan.
Karenanya sangat penting menerapkan
pendidikan karakter di masa AKB ini,”
kata Agus.
Senada disampaikan Ketua Panitia H
Dede Rusdani S.Pd, M.Pd. Disebutkannya, webinar ini menghadirkan Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta DR H Purwanto M.Pd. “Purwakarta
adalah contoh kabupaten yang berhasil
menerapkan pendidikan berkarakter
melalui program ‘7 Poe Atikan’-nya. Bisa
menjadi role model bagi daerah lain di
Jawa Barat,” kata Dede.
Adapun pembicara kedua, sambungnya, adalah Sri Hendrawati M.Pd yang
merupakan Kepala Sekolah SD Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2018.
“Sosok kepala sekolah berprestasi ini
berbagi ilmu dan informasinya melalui
webinar tersebut. Banyak hal yang dapat digali oleh para peserta dari Kepala
Sekolah SDN 166 Ciateul Kota Bandung

ini. Dan Kota Bandung sendiri dikenal
dengan program pendidikan karakter
‘Bandung Masagi’-nya,” ucapnya.
Dede menyebutkan, penerapan pendidikan karakter pada masa AKB ini
diharapkan agar guru tak hanya mengajar atau juga membimbing, tapi juga
mendidik anak membentuk pribadi dan
karakter yang tangguh.
“Semua guru jelas memahami pentingnya pendidikan karakter, dan webinar ini diharapkan lebih memotivasi
para guru untuk tetap menerapkannya
pada masa AKB ini,” ucapnya.
Sementara itu, Spv Penerbit Erlangga
Area Purwakarta Priprayogi yang menjadi sponsor webinar tersebut mengatakan, guna mendukung pendidikan
karakter pihaknya memiliki koleksi
buku lengkap terkait pendidikan karakter. Buku-buku ini diperuntukkan bagi
guru maupun siswa.
“Kami juga membuka seluas-luasnya
kerja sama di bidang pendidikan dengan berbagai pihak demi kemajuan
pendidikan di Kabupaten Purwakarta,”
ucapnya.(add/ysp)

ADAM SUMARTO/PASUNDAN EKSPRES

FOTO BERSAMA. Ketua APKS PGRI Provinsi Jawa Barat DR H Agus Muharam M.Pd saat berfoto bersama di sela
kegiatan webinar dengan tema Pendidikan Karakter di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Bupati Anne Berikan 400 Paket Sembako

Kado Manis untuk Pasukan Orange
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika
memberikan bantuan 400 paket sembako untuk para petugas kebersihan
dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Kabupaten Purwakarta. Dalam bantuan
tersebut terdapat masing-masing 5 Kg
beras serta 3 kg telur disetiap paketnya,
untuk para petugas kebersihan.
MALDIANSYAH, Purwakarta

MALDIANSYAH/PASUNDAN EKSPRES

KADO MANIS: Para petugas kebershan Dinas Lingkungan Hidup mendapat paket sembako.

Menurutnya, tanpa adanya mereka
Kabupaten Purwakarta tidak akan menjadi
kabupaten yang istimewa di Jawa Barat. Oleh
karena itu, Pemerintah Kabupaten sangat
mengapresiasi kinerja yang diberikan oleh
para petugas.
“Saya sangat berterima kasih kepada para
petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup

(DLH) Purwakarta, yang senantiasa menjaga
lingkungan Purwakarta agar tetap terjaga dan
bersih,” ujar Anne saat memberikan sembako
untuk petugas kebersihan setelah bersepeda
di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Purwakarta.
Bupati yang akrab disapa Ambu Anne
mengatakan, sampai saat ini belum pernah
mendengar adanya petugas kebersihan yang
terkena Covid-19.
“Alhamdulillah meski mereka setiap hari
berjibaku dengan pekerjaannya sampai saat
ini saya belum mendengar bahwa mereka ada
yang terkena Covid-19. Saya tidak tahu bahwa
medis juga bisa menjabarkannya. Walaupun
kita tahu, setiap harinya mereka membersihkan sampah, yang dari rumah, jalan dan
lainnya,” Ucap Anne.
Dia menambahkan, saat ini dirinya sangat
mengapresiasi kerja keras dan semangat
mereka dalam menjaga kebersihan di Purwakarta.
“Atas nama pribadi saya ucapkan terima

kasih yang sebesar-besarnya karena telah
menjaga kebersihan Purwakarta ini. Saya
sedikit memotivasi, agar mereka tetap menjaga kesehatan karena Kabupaten Purwakarta masih membutuhkan adanya petugas
kebersihan. Semoga semangat kalian dapat
menular kepada masyarakat lainnya, sehingga
nantinya tercipta lingkungan yang bersih, serta
masyarakat yang sehat,” ungkapnya.
Selain itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) Kabupaten Purwakarta Deden Guntari
mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi
kebijakan yang diambil oleh Ambu Anne.
Menurutnya, hal seperti ini dapat memompa
semangat mereka dalam melaksanakan tugasnya untuk tetap menjaga kebersihan di wilayah
Purwakarta.
“Hatur nuhun Ambu dengan adanya bantuan dari ibu untuk para petugas, semoga
bisa meningkatkan semangat mereka dalam
menjalankan tugasnya dalam hal menangani
pengelolaan sampah di Purwakarta,” imbuhnya.(mas/ysp)

