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DJ Katty Butterfly

Suatu kebahagiaan bisa 
melihat anak-anak yatim 
piatu tersenyum. Mereka 
senang ada yang peduli. 

Senyum anak yatim 
itulah yang ingin disak-

sikan oleh Sumber Daya 
Manusia (SDM) Program 
keluarga Harapan (PkH) 
kecamatan Cipunagara.

YuSuP SuPArMAN, 
Subang

S e k i r a  pukul  09.00 
W I B ,  K a m i s  ( 2 9 / 1 0 ) 
Mas jid Al Quba di Desa 
S i d a j a y a ,  C i p u n a g a r a 
sudah dipenuhi puluhan 
anak-anak yatim piatu. 
Mereka sudah bersiap 

berbagai kebahagian ala SDM PkH kecamatan Cipunagara

Ingin Lihat Senyum Anak Yatim Piatu

YUSUP SUPARMAN/PASUNDAN EKSPRES

PeDuLI: SDM PkH, tkSk dan donatur kecamatan Cipunagara menggelar bakti sosial berupa santunan kepada 
anak-anak yatim piatu, kamis (29/10).

mendapat kabar gembira 
d a r i  p a r a  d e r m aw a n . 
Terlihat kegembiraan dari 
mereka, sebab ada yang 
peduli kepadanya.

Anak-anak mengikuti 
rangkaian acara yang sudah 
disiapkan oleh panitia. 
Mulai  dar i  menyimak 
s a m b u t a n - s a m b u t a n , 
m e n d e n g a r  c e r a m a h 
ustad hingga menerima 
santunan.

Untuk melihat senyum 
a na k  yat i m  p i at u  i t u , 
S D M  P K H  Ke ca mat a n 
Cipunagara bekerjasama 
d e n g a n  T e n a g a 
K e s e j a h t e r a a n  S o s i a l 
Kecamatan (TKSK) dan 
donatur sengaja menggelar 
santunan kepada anak-
anak yatim piatu n

Pertanyakan Perkembangan 
karena Belum Terima SP2HP  

S U B a N G - Ku a s a  H u k u m 
Pemrintah Daerah Kabupaten 
Subang, Dede Sunarya SH meminta 
kepastian hukum kasus pencemaran 
nama baik Bupati Subang 
H Ruhimat, terkait laporan 
pencemaran nama baik. 
Kasus tersebut, berkaitan 
dengan adanya oknum 
yang mengaku 
s e b a g a i 
orang dekat 
B u p a t i 
Subang

Polres Subang 
mengaku masih 

melakukan proses 
penyelidikan.

Kuasa Hukum Siapkan 
Dua Saksi Tambahan 

Bermula dari oknum meminta sejumlah uang 
kepada IM, dengan mengatasnamakan Ajudan 

Bupat i  Subang v ia medsos dan aplikasi 
WhatsApp saat menjelang rotasi mutasi 
beberapa waktu yang lalu. 

PERKEMBANGAN KASUS DUGAAN PENCEMARAN NAMA BAIK BUPATI SUBANG

Bupati Subang H Ruhimat 
berang, karena merasa dicatut 

namanya dan melaporkan 
ke Polres Subang dengan 
menggandeng dua 

pengacara 
kondang, Dede 

Sunarya 
dan 

Jhonson 
Pandjaitan.

Bupati Subang, 
Kepala BKPSDM 
dan Ajudan Bupati 
di BAP ulang oleh 

tim penyelidik Polres 
Subang.

Kuasa Hukum Pemkab 
Subang menghadirkan 
dua saksi tambahan. 

Satu diantaranya sudah 
menyetorkan puluhan 
uang ke rekening oknum 
tersebut.

Kuasa Hukum Pemkab 
Subang meminta 
kepastian hukum, 

dikarenakan penyelidikan 
mulai saat pelaporan 
tanggal 15 September 
2020, hingga saat ini belum 
ada perkembangan. 

Kuasa Hukum 
belum menerima 

SP2HP.
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SUBaNG-Jajaran calon 
pengurus PC eSports me-
nyambangi Ketua KONI 
Kabupaten Subang Asep 
Rochman Dimyati. PC eS-
port pimpinan Darmawan 
Santosa ini, bermaksud 
menyampaikan telah ter-
bentuknya pengurus induk 
olahraga eSports yang kini 
tengah ramai di kalangan 
anak muda.

Kang Darso yang akrab 
disapa menyebut, setelah 
mendapat mandat dari 
provinsi,  bersama ko-
munitas serta telah ber-
musyawarah untuk mem-
bentuk PC eSports.

“Kami menghadap KONI 
Kabupaten Subang dan Pe-
ngurus Daerah Esports Indo-
nesia Provinsi Jawa Barat n

YOGI MIFTAHUL FAHMI/PASUNDAN EKSPRES 

SILAturAHMI: Pengurus PC eSports Subang yang baru saja terbentuk 
saat bersilaturahmi dengan ketua kONI Subang.

PC eSports Nyatakan 
Siap Jadi Tuan Rumah

SUBaNG-
Ikatan Motor 

Indonesia (IMI) 
Korwil Subang 

mendesak KONI 
Subang untuk 

memastikan 
kesiapan Sirkuit 

Gery Mang dalam 
menghadapi per-

siapan Porda 2022. 
Sebab, hingga saat 

ini masih ada beber-
apa hal yang diperlu-

kan termasuk renovasi 
Sirkuit Gery Mang. Hal ini 

diutarakan Ketua IMI Korwil 
Subang Niko Rinaldo usai me-

nemui Ketua KONI Subang Asep 
Rochman Dimyati di Kantor KONI 

Subang, Rabu (28/10) n

YOGI MIFTAHUL FAHMI/PASUNDAN EKSPRES 

DISkuSI: Pengurus IMI korwil Subang yang dipimpin Niko 
rinaldo saat berdiskusi dengan Pengurus kONI Subang 
untuk menyampaikan persiapan menjelang Porda untuk 
Cabor balap Motor. 

IMI Pertanyakan Kesiapan 
Gery Mang untuk Porda  

PJJ di Era 
Pandemi 

Oleh :
ai Sumartini Dewi

Guru SMPN 1 Cibogo 

iNDoNeSia  saat ini 
se dang dilanda wabah 
mematikan yaitu Covid-
19. Semua sektor terkena 
imbas termasuk dunia 
pendidikan.  S ekolah 
m e n y e l a m a t k a n 
generasi  penerusnya 
d e nga n  m e n e rap k a n 
pembelajaran dari rumah 
atau pembelajaran jarak 
jauh n

494 CPNS Lulus 
k a r aWa N G - Ba d a n 

K e p e g a w a i a n  d a n 
Pengembangan Sumber 
Daya Manusia (BKPSDM) 
menyatakan jika 494 
peserta telah dinyatakan 
lulus pada seleksi CPNS 
formasi tahun 2019.

Kepala Bidang Pe ngadaan 
dan Pem ber hentian ASN 
BKPSDM Karawang Taufik 
Maulana mengatakan, 
setelah melalui proses 
seleksi administrasi, seleksi 
kompetensi dasar (SKD) 
dan seleksi kompetensi 
bidang (SKB).

Berdasarkan surat resmi 
dari BKN pada 28 Oktober 
2 0 2 0 ,  p e s e r t a  C P N S 
untuk Pemkab Karawang 
telah dinyatakan lulus 
sebanyak 494 formasi n

Resmi 
Memeluk 
Islam 

DJ Katty Butter-
fly umumkan diri 
memeluk Islam 
pada Kamis 
(29/10). Proses 
ucapan syaha-
dat dipimpin 
langung oleh 
Gus Miftah.

Sele-
bgram 
yang se ring 
tampil seksi di 
media sosial ini n
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PJ di Era...
Dari halaman 1

Kuasa Hukum...
Dari halaman 1

Dari halaman 1
494 CPNS...

Dari halaman 1
PC eSports...

Dari halaman 1
Ingin Lihat...

Dari halaman 1
Resmi Memeluk...

Dari halaman 1
IMI Pertanyakan...

Pembelajaran jarak jauh 
itu bukan hal yang mudah 
untuk diterapkan di semua 
jenjang dan sektor. Semua 
mempunya kendala yang 
satu dengan yang lainnya 
saling berkaitan. Berikut 
yang paling dikenai imbas 
dengan pembelajaran jarak 
jauh:

1. Siswa, tidak semua 
siswa bisa mengakses in-
ternet

2. Guru, tidak semua ma-
teri dapat tersampaikan 
melalui daring.

3. Orang tua, selain harus 
menyediakan gadget, kuo-
ta, juga harus membantu 
mengajarkan materi.

4. Masyarakat, banyak 
waktu yang disalahgunakan 
oleh siswa.

Selain masalah tersebut 
diperlukan kesadaran se-
mua pihak dalam menye-
lesaikannya. Wabah tidak 
bisa ditolak dan diusir. 
Berbagai cara untuk me-
nyosialisasikan pemutu-
san rantai virus namun 
hasilnya sepertinya belum 
maksimal. Yang terlihat 
malah carut marut. Semua 
pihak seolah saling tuding 
dalam penanganannya. 

Sekolah sebagai lembaga 
yang berperan dalam pen-
didikan  tentu berusaha 
sekuat tenaga untuk mem-
berikan solusi dalam me-
nyelamatkan anak bangsa 

dari efek negative wabah 
ini. Semua unsur di sekolah 
selalu berkompromi dalam 
memberikan pembelajaran 
yang paling efektif untuk 
siswa. 

Untuk siswa yang berseko-
lah di kota dengan ekonomi 
menengah ke atas sepertin-
ya tidak terlalu bermasalah. 
Tetapi bagi sekolah yang 
berada di pinggiran tentu 
ini merupakan masalah 
besar. Mulai dari siswa yang 
tidak memiliki gadget sam-
pai tidak memiliki kuota. 

Beberapa alternatif di-
lakukan agar semua siswa 
mendapatkan pembelaja-
ran dengan tanpa merasa 
dibebani sarana dan kuota. 
Tentu semua bukan tanpa 
kendala juga. Beberapa 
alternative yang dilakukan 
diantaranya:

1. Menggunakan moda 
belajar daring kombinasi 
yaitu memadukan kegiatan 
luring untuk menyerahkan 
tugas yang sudah diselesai-
kan dan mengambil buku 
yang sudah diberikan um-
pan balik oleh guru mata 
pelajaran.

2. Menggunakan grup 
WhatsApp untuk melak-
sanakan kegiatan belajar 
mengajar secara daring 
yang dipikir bahwa moda 
ini tidak akan terlalu ban-
yak menyedot kuota.

3. Mengunjungi siswa yang 
tidak memiliki gadget untuk 
memberikan pembelajaran 
dalam bentuk modul. 

4. Meminta siswa berkel-
ompok bagi yang tidak pu-
nya kuota untuk pembe-
lajaran.

5. Dalam kegiatan pembe-
lajaran seminimal munkin 
tidak terlalu banyak meng-
gunakan video. 

6. Guru mencari bentuk 
tugas yang lebih meny-
enangkan siswa agar siswa 
tidak merasa bosan dan 
terbebani.

7. Guru harus selalu mem-
berikan umpan balik terh-
adap hasil pekerjaan siswa 
agar mereka termotivasi 
untuk selalu belajar.

8. Guru memberikan kuis-
kuis sederhana yang meny-
enangkan siswa.

Selain hal tersebut ten-
tunya masih banyak lagi 
yang bisa kita lakukan agar 
siswa belajar dengan peras-
aan yang menyenangkan. 
Semua dibutuhkan usaha 
keras kita sebagai insan 
pendidkan. Kita sebagai 
guru tentu tidak diinginkan 
untuk hanya memberikan 
materi terus pergi melaink-
an kita harus kreatif dalam 
mengaplikasikan ilmu yang 
ddiperoleh dengan kondisi 
saat ini . Siswa jangan ter-
lalu berat dibebani tugas 

yang terpaku kepada buku 
yang menyebabkan mereka 
jenuh bahkan buntu. 

Materi sederhana sudah 
diberikan oleh kemdik-
bud dan berulang-ulang 
pak mentri pun menghim-
bau agar siswa tidak diti-
tikberatkan kepada ma-
teri melainkan lebih ke 
pengembangan karakter 
yang mampu membangun 
prinsip bahwa belajar itu 
menumbuhkan kreativitas 
siswa dalam menghadapi 
masa pandemi ini dengan 
optimis. 

Jadi  dengan penumbuhan 
pembelajaran yang meny-
enangkan bagi siswa di-
harapkan bahwa siswa mem-
punyai pemikiran bahwa 
wabah walaupun musibah 
tetapi semangat mereka 
belajar tetap harus ditingkat-
kan dan tidak boleh kendor 
karena masa depan mereka 
itu berada di tangan mereka 
sendiri. Sebagai pendidik 
kita harus mampu men-
gelola kelas sebagai kegiatan 
pembelajaran dengan baik 
dan membentuk karakter 
yang mampu mengeksplor 
kemampuan siswa. Jangan 
sampai pandemic covid-19 
ini dijadikan alasan untuk 
bermalas-malas apalagi sal-
ing menyalahkan. Jayalah 
Indonesia menuju Indonesia 
maju. Maju Generasinya 
Maju Kreativitasnya.(*)

“BKPSDM Kabupaten 
Karawang akan mengu-
mumkan besok (hari ini). 
Hasil tes SKD ini akan diu-
mumkan melalui website 
BKPSDM Karawang,” ujar 
Taufik.

Setelah dinyatakan lulus, 
tahap selanjutnya ialah 
pemberkasan untuk pen-
gusulan Nomor Induk Pe-
gawai (NIP) yang dijad-
walkan pada 1 sampai 30 
November 2020. “Tahap 
selanjutnya pemberkasan 
untuk pengajuan NIP bagi 
peserta yang telah lulus,” 
jelasnya.

Ia menambahkan, dari 

formasi 515 yang telah 
ditetapkan oleh Kemen-
terian PAN & RB, Pemer-
intah Kabupaten Kara-
wang telah mendapat 515 
formasi pada CPNS tahun 
2019. Sehingga terdapat 
kekosongan sebanyak 21 
formasi, dengan rincian 
tenaga pendidikan 12 for-
masi, tenaga kesehatan 6 
formasi dan tenaga perta-
nian 3 formasi.

Te r ja d i n ya  k e k o s o n -
gan formasi, lanjut dia, 
disebabkan karena tidak 
adanya pelamar untuk for-
masi dokter spesialis paru 
dan spesialis rehabilitasi 

medic. Selain itu, terdapat 
juga hasil seleksi dari pe-
serta yang tidak memenuhi 
nilai ambang batas sesuai 
PermenPAN No 24 tahun 
2019. “Sayang untuk for-
masi dokter spesialis tidak 
ada pelamar. Kekosongan 
21 formasi ini bisa menjadi 
tambahan kebutuhan pada 
formasi CPNS selanjutnya,” 
jelas dia.

Taufik menambahkan, 
s e m u a  p ro s e s  s e l e k s i 
CPNS ini sejak awal tidak 
ada pungutan biaya. “Se-
mua proses gratis dan ter-
bebas dari KKN,” tegasnya.
(use/vry) 

meminta sejumlah uang 
agar bisa menempati salah 
satu jabatan. Hingga saat 
ini belum ada kejelasan ba-
gaimana kasus tersebut.  

Sebelumnya, Bupati Sub-
ang H Ruhimat melaporkan 
dugaan pencemaran nama 
baiknya ke Polres Sub-
ang dengan menggandeng 
dua pengacara kondang, 
yaitu Dede Sunarya SH 
dan Jhonson Pandjaitan 
SH. Namun kasus tersebut, 
sudah lama sekali tidak 
terdengar penyelesaian ka-
susnya hingga berminggu-
minggu. Sedangkan Polres 
Subang, memastikan kasus 
tersebut masih dalam pe-
nyelidikan. 

Dede Sunarya SH men-
gatakan, mengenai kasus 
pencemaran Bupati Sub-
ang, sudah dilaporkan 
ke pihak Polres Subang 
dengan LP no :473 terkait 
pencemaran nama baik 

melalui media sosial pada 
tanggal 15 September 2020 
yang lalu. Selaku kuasa hu-
kum Pemkab Subang, Dede 
sangat berharap pihak ke-
polisian bisa menuntas-
kan kasus tersebut. “Kami 
sangat berharap rekan-
rekan dari kepolisian bisa 
menuntaskan kasus ini ses-
egera mungkin,” katanya. 

Dalam pelaporannya, 
Dede support mulai dari 
bukti permulaan dan pe-
lapor, yang dalam hal ini 
Bupati dan Wakil Bupati 
Subang yang sudah di BAP 
oleh Polres Subang. Namun 
hingga saat ini, perkemban-
gannya belum signifkan. 
Maka dari itu, Dede mem-
inta kepada Polres Subang 
untuk terus mengembang-
kan kasus tersebut, apalagi 
ini menyangkut reputasi 
Bupati Subang sendiri. 
“Kami melihat belum ada 
perkembangan yang sig-
nifikan. Kami meminta 
agar pihak Polres Subang 
terus mengembangkannya. 
Jika dilihat, ini menyangkut 
reputasi kepala daerah, 
yaitu Bupati Subang,” un-
gkapnya. 

Dalam penanganan oelh 
kepolisian, Dede men-
gaku sudah berko-

m u -

nikasi dan mengundang 
tim penyelidik dari pihak 
Polres Subang, yang di-
hadiri Bupati Subang. Dede 
mempertanyakan kend-
ala dalam kasus tersebut. 
Apakah membutuhkan da-
ta-data lain yang berkaitan 
dengan kasus tersebut. 
“Kita berupaya, bahkan 
saya dan pak Bupati sendiri 
mengundang tim penye-
lidik dari Polres Subang, 
untuk mempertanyakan 
apakah ada kendala dalam 
perkembangan dan pe-
nuntasan kasus tersebut, 
karena kita akan support 
data data jika diperlukan,” 
tuturnya. 

Pelapor dalam hal ini Bu-
pati Subang, Kepala BKPS-
DM dan Ajudan Bupati 
sudah di BAP ulang oleh 
Polres Subang. Pihaknya 
juga sudah mendapatkan 
dan berhasil menghadir-
kan saksi tambahan, yaitu 
2 orang dengan jabatan 
Kepala Seksi Kecamatan di 
wilayah Kabupaten Sub-
ang. “Jadi totalnya ada lima 
saksi, karena kita hadirkan 
dua saksi tambahan. Se-
lain Bupati Subang, Kepala 
BKPSDM dan Ajudan Bu-
pati, ada  Kepala Seksi Ke-
camatan di wilayah Kabu-
paten Subang sebanyak 2 
orang,” ungkapnya. 

Dua saksi baru, Dede 
men jelaskan, juga 
dihubungi oleh ok-
num yang menga-

tasnamakan Kepala 
BKPSDM untuk me-

minta sejumlah uang, 
dengan modus yang sama, 

ketika meminta sejumlah 
uang terhadap korban IM. 
Dari dua kepala seksi ke-
camatan, tersebut salah 
satunya sudah mentransfer 
uang sekitar Rp25 juta ke 
rekening oknum tersebut, 
ada bukti transfernya juga. 
“Dari dua kepala seksi ke-

camatan, salah satunya 
bahkan sudah ada yang 
mentransfer sejumlah uang 
ke rekening oknum terse-
but,” jelasnya. 

Kasus pencemaran nama 
Bupati Subang dalam ro-
tasi mutasi beberapa waktu 
yang lalu, mendapatkan 
sorotan dari masyarakat dan 
Pemerintah Kabupaten Sub-
ang. Apalagi pelapor adalah 
sekelas Kepala Daerah yaitu 
Bupati. “Hingga saat ini, 
kami belum menerima Surat 
Pemberitahuan Perkemban-
gan Hasil Penyidikan dari 
pihak Kepolisian (SP2HP). 
Padahal, SP2HP merupakan 
hak bagi pelapor. Dalam hal 
menjamin akuntabilitas dan 
transparansi penyelidikan 
atau penyidikan,” katanya. 

Menurut Dede, jika me-
mang kasus tersebut ada 
kendala atau tidak ditemu-
kan indikasi pidana oleh 
pihak penyelidik Polres 
Subang, maka berikan 
kepastian hukum apakah 
dilanjut ke tingkat peny-
idikan atau tidak. “Tolong, 
kami juga ingin ada kepas-
tian hukum,” katanya. 

Kepala Satuan Reserse 
Kriminal Polres Subang 
AKP M. Wafdan Mutaqqin 
saat ditanyakan mengenai 
kasus tersebut dan perkem-
bangannya mengatakan, 
kasus tersebut sampai saat 
ini masih dalam proses 
penyelidikan. “Sampai saat 
ini kami masih proses pe-
nyelidikan,” katanya.

Bupati Subang H. Ruhi-
mat pernah menyampai-
kan jika dirinya berharap 
penuh kepada pihak Ke-
polisian, agar bisa den-
gan cepat mengungkap 
kasus ini. Bahkan, dirinya 
akan memonitor perkem-
bangan kasus tersebut. 
“Harus tuntas ya. Saya 
juga memonitor kasus ini,” 
tandasnya.(ygo/vry)

 untuk mempersiapkan 
Pelantikan serta mendapat 
rekomendasi dari KONI un-
tuk pengajuan SK pelanti-
kan tersebut,” ucapnya.

Selain itu, dalam kesem-
patan tersebut, Darso juga 
menyampaikan mengenai 
potensi Subang menjadi 
tuan rumah eSports dalam 
ajang Porda 2022 menda-
tang. “Apabila disetujui 
masuk Cabor, Insya Allah 
kami siap. Dan akan meny-
iapkan segala sesuatunya 
dengan semaksimal mung-

kin,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua KONI 

Subang Asep Rochman 
Dimyati menyebut, dengan 
terbentuknya PC eSports, 
ke depan bisa menjadi 
investasi cabor didepan, 
jika memang disetujui jika 
masuk porda. “Saya tentu 
sangat Welcome dan Cabor 
baru tapi antusiasmenya 
besar. Potensinya besar, ini 
yang sedang digemari anak-
anak muda,” kata ARD.

Selain itu, berdasarkan 
laporan yang disampaikan, 

antusiasme penyelengga-
raan event is sport di Sub-
ang juga terbilang cukup 
tinggi. Hal ini menurut-
nya bisa menjadi potensi 
berkembangnya industri 
esport di Subang. “Ter-
penting mekanisme organ-
isasi harus terlebih dahulu 
ditempuh termasuk nanti 
kita akan bawa ke Rapat 
Anggota Tahunan KONI. 
Prinsipnya kami mendu-
kung dan secepatnya reko-
mendasi ini akan di Proses,” 
tutupnya.(ygi/vry)

Niko menambahkan, 
hingga saat ini terkait in-
formasi pengelolaan dan 
persiapan Sirkuit Gery 
Mang yang akan menjadi 
tuan rumah Porda belum 
jelas. “Bulan Juli 2021 nanti 
sudah bulai Babak Kuali-
fikasi (BK) Porprov. Tapi 
salah satu venue Cabor 
untuk balap motor road 
race masih belum ada ke-
jelasan,” ucapanya.

Padahal menurut Niko, un-
tuk sirkus Gery Mang sendiri, 
telah ada rekomendasi-reko-
mendasi untuk pembenahan. 

Untuk itu, pihaknya men-
dorong KONI untuk dapat 
memastikan persiapan venue 
Balap motor bisa segera di-
wujudkan. “Sebab kita juga 
berkejaran dengan waktu, 
disamping pembinaan atlet, 
venue juga kita harus persiap-
kan,” imbuhnya.

Selama ini, IMI Subang 
juga selain telah secara ru-
tin melakukan pembinaan 
melalui latihan. IMI Sub-
ang bersama IMI Pengprov 
Jawa Barat telah menggelar 
2 event bergengsi Jabar 
Open Road Race di Sirkuit 

Gery Mang serta Jabar 
Open MX GTX di Sirkuit 
Bukit Nyomot.

“Dalam dua event terse-
but, Alhamdulillah semua 
berjalan lancar dan datang 
apresiasi dari berbagai el-
emen. Itu juga jadi salah 
satu persiapan kita dengan 
menerjunkan atlet-atlet 
dan uji coba Sirkuit untuk 
tuan rumah Porda. Nah, 
termasuk Sirkuit Bukit Nyo-
mot juga kita akan usulkan 
untuk ajang Grasstrack 
Porda bisa digelar di sana,” 
imbuh Niko.(ygi/vry)

Santunan ini juga sekali-
gus memperingati Maulid 
Nabi Muhammad SAW.

Kebahagian anak yatim 
piatu ini diharapkan mem-
bawa semangat kepada 
SDM PKH, TKSK dan para 
donatur dalam menjalank-
an aktivitas sehari-hari. 
Agar semangat itu tetap ter-
jaga, rencananya kegiatan 
santunan itu akan digelar 
dari desa ke desa di Keca-
matan Cipunagara.

“Santunan ini perdana 
kita lakukan di Desa Sida-
jaya. Kami akan rutinkan 
untuk kegiatan santunan 

di desa-desa lainnya di 
Kecamatan Cipunagara,” 
ungkap Korcam SDM PKH 
Kecamatan Cipunagara, 
Nurtajudin, S.Pd I kepada 
Pasundan Ekspres.

Kegiatan santunan anak 
yatim ini sebagai bentuk 
kepedulian dari SDM PKH, 
TKSK dan para donatur. 
Diharapkan santunan ini 
dapat membantu kebutuhan 
sehari-hari anak yatim piatu. 
Santunan berupa sejumlah 
uang dan bingkisan. 

“Kami ingin terus berbagi 
dengan anak-anak yatim 
piatu baik itu dari Keluarga 

Penerima Manfaat (KPM) 
maupun bukan,” katanya.

Kordinator SDM PKH Ka-
bupaten Subang Akhmad 
Basuni, S.Ag.,M.Si men-
gapresiasi kegiatan terse-
but. Dia berharap kegiatan 
tersebut konsisten dilaku-
kan sehingga banyak anak 
yatim piatu yang terbantu.

Kepala Desa Sidajaya 
Carta Guntara mengapre-
siasi kegiatan yang peduli 
terhadap anak yatim piatu 
di Desa Sidamulya. Dia 
berharap kegiatan tersebut 
bermanfaat bagi anak yatim 
piatu.(*/vry)

KARAWANG-Pengurus 
Daerah Ikatan Guru Raud-
hatul Athfal (PD IGRA) Ka-
bupaten Karawang, mem-
inta seluruh guru RA terus 
meningkatkan kompetensi 
yang dimiliki. Pasalnya, 
dengan kompetensi yang 
mumpuni, seorang guru 
akan mampu menyampai-
kan materi pembelajaran 

dengan baik yang bermuara 
pada meningkatnya hasil 
belajar peserta didik.

“Kompetensi yang dimi-
liki merupakan bukti pro-
fesionalisme seorang guru,” 
ujar Ketua PD IGRA Kabu-
paten Karawang, Yuyun 
Yuningsih, dalam acara 
Milad ke-18 IGRA.

Dalam jenjang pendidi-

kan RA, kata Yuyun, kom-
petensi seorang guru san-
gatlah penting. Sebagai 
jenjang pendidikan awal 
seperti halnya PAUD/TK, 
hasil pendidikan di jen-
jang RA akan mempen-
garuhi tumbuh kembang 
anak ke depan.  “Anak 
usia dini ini merupakan 
usia  emas yang har us 

kita jaga. Jangan sampai 
salah dalam mendidik,” 
katanya.

Oleh karena itu,  lan-
jutnya, seluruh guru RA 
harus semangat dalam 
meningkatkan kompetensi 
yang dimiliki. Pihaknya 
dari IGRA akan terus men-
dorong dalam mewujud-
kan guru RA hebat dan 

bermartabat.
“Alhamdulillah di RA 

yang merupakan lem-
baga di bawah naungan 
Kemenag, kami juga tak 
hanya fokus mendorong 
anak suapaya pintar, tapi 
berkarakter dengan cara 
mengintegrasikan aspek-
aspek perekembangan 
anak seperti kognitif, PAI, 

psikologi,  seni,  sosial-
emosional, dan bahasa 
dengan pendidikan agama 
islam (PAI),” tambahnya.

Dijelaskan Yuyun, saat ini 
di Kabupaten terdapat 235 
lembaga RA dengan ditun-
jang 1.186 guru. Ia berharap 
dengan menginjak usia 18 
tahun, IGRA sebagai organ-
isasi profesi bisa semakin 

kuat dalam mewujudkan 
guru RA yang hebat dan 
bermartabat.

“Tak hanya profesional, se-
moga kesejahteraan guru RA 
semakin meningkat. Alham-
dulillah sejauh ini perhatian 
pemerintah pusat melalui 
Kemenag maupun Pemkab 
Karawang sudah kami rasa-
kan,” tuturnya. (use/vry)

Kompetensi Guru IGRA Tentukan Tumbuh Kembang Anak 

YUGO EROSPRI/PASUNDAN EKSPRES 

tuNjukaN buktI: kuasa Hukum Pemkab Subang Dede Sunarya, saat 
menunjukkan bukti chat antara oknum dengan korban menggunakan 
gambar bupati Subang dalam aplikasi Whatsapp.

nampak mengenakan 
jilbab syari’h. Ia pun men-
gucapkan dua kalimat sya-
hadat yang yang dipandu 
Gus Mifta dengan lancar.

Katty mengatakan, dia 
memeluk Islam tepat pada 
hari ulang tahunnya yang 
jatuh hari ini.

Katty Butterfly (@dj_kat-
tybutterfly36/instagram)

“Assalammualikum.. Alh-
mdllah di hari ulang tahun 
dut , dut mau membuka 
lembaran baru , Alhmdllah 
dut sudah memeluk agama 
islam,” tulis Katty yang dibi-
asa dipanggil dut ini.

Dia mengaku bahagia 
setelah menjadi mualaf. 
“Dut sangat bahagia sekali, 
doakan dut istiqomah ya 

semuanya terimakasih @
gusmiftah sudah mem-
bimbing aku,” tulisnya.

Unggahan itu mendapat 
respon baik dari netizien 
tanah air. Tak terkecuali 
kekasihnya, Aiman Ricky.

“Inshaallah didoakan se-
lalu,” tulis Aiman mem-
berikan dukungan. (dal/
fin/vry)
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SUBANG-Dinas Koperasi 
Usaha Mikro, Perdagangan 
dan Perindustrian (DKUPP) 
Kabupaten Subang masih 
melakukan pendataan untuk 
Bantuan Presiden (Banpres) 
BLT UMKM Tahap II.

Kepala Bidang UMKM DK-
UPP Kabupaten Subang, 
Dedeh Agustini mengatakan 
bahwa di Kementerian Kop-
erasi, Bantuan BPUM atau 
BLT UMKM terdiri dari lima 
pintu. “Ada dari DKUPP, dari 
Kopearsi, Pegadaian dari BRI 
dan dari PNM,” katanya.

Dedeh mengatakan pada 
tahap pertama, DKUPP Sub-
ang telah mengajukan se-

banyak 91.735 pelaku usaha. 
“Adapun yang terverifika-
si oleh provinsi sebanyak 
79.371,” katanya saat ditemui 
Pasunda Ekspres di Kantor 
DKUPP Subang beberapa 
waktu lalu.

Dia menjelaskan cara daf-
tar BLT UMKM Tahap 2 di 
Kabupaten Subang, dengan 
persyaratan memvawa foto 
copy KTP dan KK, Surat 
Keterangan Usaha (SKU). 
Pembuatan SKU bisa di-
lakukan di Kantor Desa atau 
Kelurahan masing-masing, 
dengan mencantumkan no-
mor HP, dan persyaratan 
tersebut diserahkan ke Kan-

tor DKUPP Subang yang 
beralamat di Jalan KS Tubun 
samping Kantor BPS Subang. 
“Sama kalo ada yang urusan 
dengan perbankan, itu nggak 
ada. Gak bisa cair. Sudah ter-
delet langsung sama sistem. 
Dilihat dari NIK keseluruhan 
keliatan,” jelasnya.

Dia menambahkan untuk 
pendaftaran BLT UMKM 
Tahap 2 bisa dikolektifkan 
melalui desa. Sehingga desa 
bisa mengentri datanya 
terlebih dahulu, kemudian 
memberikan soft file nya ke 
DKUPP Subang.

Namun, kata Dedeh banyak 
masyarakat yang langsung 

datang ke kantor DKUPP 
Subang untuk menanyakan 
cara daftar dan persyaratan 
seputar pendaftaran. “Bagi 
pelaku usaha tahap per-
tama yang sudah lolos, akan 
mendapat sms dari BRI. Dan 
selanjutnya tinggal konfir-
masi ke Kantor BRI terdekat,” 
ungkapnya.

Kepala Seksi  Pember-
dayaan dan Pembiayaan 
UMKM DKUPP Subang, Hari 
Sobari ST mengingatkan 
masyarakat agar tidak meng-
ganggap program BPUM 
UMKM ini sebagai ajang un-
tuk mendapatkan bantuan 
secara cuma-cuma. Sehing-

Warga Masih Antusias Daftar Banpres UMKM Tahap 2
ga banyak yang bukan pelaku 
UMKM dan menjadi pelaku 
UMKM dadakan. “Hati-hati 
jangan dibuat fiktif, karena 
akan ada tim survei bersama 
aparat penegak hukum yang 
akan mengecek dan menda-
tangi rumah pemerima ban-
tuan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PC. 
Fatayat NU Kabupaten Sub-
ang Hj. Unengsih mendukung 
pelaku UMKM agar tetap 

sabar dan terus berinovasi 
di tengah pandemi Covid-19. 
Bantuan pemerintah dalam 
program BPUM UMKM, 
harus menjadi motivasi un-
tuk tetap berusaha. “Saya 
mengajak pelaku UMKM 
untuk lebih giat lagi ketika 
sudah mendapatkan BPUM 
UMKM yang diberikan pe-
merintah,” katanya.

Dia berharap bantuan itu bisa 
meringankan pelaku UMKM 

agar bisa kembali usaha. Ia 
pun berterimakasih kepada 
pemerintah yang sudah mem-
berikan perhatian kepada para 
pelaku UMKM yang omzetnya 
menurun hingga gulung tikar 
di tengah pandemi covid-19. 
“Ini bisa mengurangi beban 
mereka ditengah pandemi 
ini, bagi pelaku UMKM yang 
belum terdaftar segera daf-
tarkan diri,” pungkasnya.
(idr/ygo/sep)

Petugas Akan Cek Langsung Pemohon Data Fiktif

SUBANG-Di musim hu-
jan, pengendara diimbau 
agar berhati-hati dan wasp-
da terutama saat melintasi 
jalur yang rawan kecela-
kaan yang memiliki kontur 
jalan labil seperti di wilayah 
Selatan Kabupaten Sub-
ang. Hal itu diungkapkan 
Kepala Satuan Lalu Lintas 
Polres Subang AKP Endang 
Sujana kepada Pasundan 
Ekspres, kemarin. “Para 
pengendara agar berhati-
hati ketika berkendara dan 
selau memeriksa kondisi 
kendaraannya, karena di 
Kabupaten Subang send-
iri banyak jalur-jalur yang 
kontur jalan yang menukik, 
menanjak, berbelok dan 
lainnya,” katanya.

Dia menjelaskan Kabupat-
en Subang memiliki jalur 
rawan kecelakaan yang 
sangat kompleks yang kerap 
menyebabkan kecelakaan 
lalu lintas mulai di daer-
ah yang tingggi, rendah 
hingga datar. Seperti  di 
Jalur Selatan, barat, tengah 
hingga pantura, Seperti di 
Tol cipali, Tanjakan emen, 
Cijambe, Kalijati, Cipen-
deuy dan Pagaden. “Ini 
sangat kompleks,  maka 
dari itu kami memasang 
berbagai spanduk-spanduk 
pemberitahuan imbauan 
agar berkendara dengan 
berhati-hati,” jelasnya.

Adapun faktor penyebab 
yang mendominasi kecela-
kaan di Kabupaten Subang, 
seperti human eror dan 
ketidak laikan kendaraan. 
Terlebih di jalur Provinsi 
banyak kendaraan berat 
yang melintas, sehingga 
pengendara agar selalu ber-
hati-hati dan selalu memer-
iksa kelaikan kendaraannya. 
“Selalu persiapkan diri dan 
juga kendaraan agar berken-
dara secara aman,” ujarnya.

Dia menjelaskan Operasi 
Zebra Lodaya 2020 merupa-
kan cara kepolisian untuk 
mengedukasi masyarkat 
agar tertib berlalu lintas. 
Dan kesadaran pengen-
dara untuk mempersiap-
kan surat-surat kendaraan. 
“Sebelum bepergian den-
gan kendaraan agar mem-
persiapkan SIM, STNK dan 
jangan melanggar tata tertib 
lalu lintas,” ungkapnya.

Pada Operas tersebut, 
p i h a k n y a  m e n y i a p k a n 
ribuan masker bagi para 
pengendara yang tidak me-
makai masker. Sehingga di 
tengah pandemi covid-19 
ini, masyarakat tetap bisa 
mencegah penyebaran vi-
rus tersebut. “Ini sebagai 
cara mengedukasi mereka 
bahaya pemaparan covid-
19, juga tentang tata tertib 
berlalu lintas,” pungkasnya.
(ygo/sep)

Waspada Saat Melintas Jalur Rawan 
Kecelakaan di Musim Hujan

akP endang Sujana

INDraWaN SetIaDI/PaSuNDaN ekSPreS

PeNDaFtaraN: Warga saat menyerahkan persyaratan un-
tuk mendaftarkan diri program bantuan Presiden Produktif 

untuk usaha mikro di kantor DkuPP Subang.
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Tunjukan Keberhasilan 
Tekan Penyebaran

JAKARTA-Wakil Ketua Satgas 
Penanganan Covid-19, Safrizal ZA 
mengatakan untuk meningkatkan 
kepercayaan wisatawan asing, In-
donesia perlu menunjukkan keber-

hasilan menekan angka penyebaran 
Corona.  

“Internasional tergantung tingkat 
kepercayaan. Semakin disiplin, 
makin percaya. Misalnya mem-
pertahankan zonasi hijau,” ujar 
Safrizal.

Karena itu, Dirjen Administrasi 
Kewilayahan Kementerian Dalam 

Negeri ini meminta masyarakat me-
matuhi protokol kesehatan. Menu-
rutnya, sebelum vaksin ditemukan, 
cara paling ampuh mencegah penu-
laran adalah disiplin 3M (Memakai 
Masker, Mencuci Tangan, Menjaga 
Jarak). 

“Dengan kita semua disiplin, maka 
angka kasus positif bisa ditekan. 

Dengan begitu, aktivitas ekonomi 
juga bisa digerakkan,” paparnya. 

Ayo kita lawan Covid-19 dengan 3M 
(Memakai Masker, Mencuci Tangan 
dan Menjaga Jarak) #satgascovid19  
#ingatpesanibu #pakaimasker #jaga-
jarak #jagajarakhindarikerumunan 
#cucitangan #cucitanganpakaisabun.
(fin/ysp)

Prokes Senjata Ampuh Cegah Covid-19

JAKARTA-Pekan ini libur pan-
jang dan cuti bersama dimu-
lai pada 28 Oktober hingga 1 
November 2020. Masyarakat 
yang hendak berlibur ke tempat 
wisata diimbau memilih tempat 
yang menerapkan protokol kes-
ehatan (prokes).

“Pelaku UMKM dan pen-
gelola hotel jangan melewat-
kan momentum libur panjang. 
Yakinkan konsumen. Berikan 
kenyamanan dengan menerap-
kan protokol kesehatan,” kata 
Bupati Banyuwangi Abdullah 
Azwar Anas dalam talkshow di 
Media Center Satgas Penan-
ganan Covid-19 di Graha BNPB, 
Jakarta, Selasa (27/10).

Dia menceritakan panjang 
lebar program yang diusung di 
wilayahnya dalam menjemput 
wisatawan lokal. Mulai dari 
penerbitan sertifikat new nor-
mal untuk hotel, restoran, dan 

tempat wisata lainnya. Hingga 
mengembangkan food street 
khusus pelaku UMKM di malam-
malam tertentu.

“Karena banyak pelaku UMKM 
yang tidak mampu, maka pada 
malam tertentu jalan ditutup 
dan mereka boleh buka untuk 
berjualan. Hanya satu hari. 
Semua pelaku UMKM saat be-
raktivitas selalu menerapkan 
3M (Memakai Masker, Mencuci 
Tangan, Menjaga Jarak),” jelas 
Anas.

Sementara itu, pelaku UMKM 
di Ubud, Bali, Wayan Sudarm-
adja mengatakan dirinya patuh 
terhadap aturan dari pemerin-
tah. Dia mencontohkan mulai 
memakai masker, menyiapkan 
tempat cuci tangan, dan men-
gurangi jumlah kursi 
di tempat usahanya 
sudah diterapkan. 
Namun prob-

lemnya adalah bagaimana me-
mastikan konsumen bisa mam-
pir. “Masalahnya kalau tamu 
nggak datang bagaimana?” ujar 
Wayan Sudarmadja.

Ayo kita lawan Covid-19 den-
gan 3M (Memakai Masker, Men-
cuci Tangan dan Menjaga Jarak) 
#satgascovid19  #ingatpesanibu 
#pakaimasker #jagajarak #jaga-
jarakhindarikerumunan #cuci-
tangan #cucitanganpakaisabun.
(fin/ysp)

JAKARTA-Jumlah zona merah 
Covid-19 di Indonesia hingga awal 
pekan keempat Oktober 2020 terus 
menurun. Dari sebelumnya 32 ka-
bupaten/kota, kini menjadi 20 ka-
bupaten/kota.

“Terjadi perubahan zonasi yang 
cukup signifikan pada zona merah. 
Jumlahnya terus menurun,” ujar 
Juru Bicara Satgas Penanganan 
Covid-19 Wiku Adisasmito di Media 
Center Satgas Penanganan Covid-

19 di Graha BNPB, Jakarta, Selasa 
(27/10).

Namun, jumlah zona oranye atau 
wilayah berisiko sedang masih cukup 
banyak. Zona oranye tidak bisa dika-
takan aman. Sehingga pemerintah 
daerah diimbau untuk terus bekerja 
keras menekan tingkat penularan 
Covid-19 di wilayahnya masing-
masing.

“Sebanyak 360 kabupaten/kota 
atau 70 persen dari seluruh kabu-

paten/kota yang ada di Indonesia, 
saat ini berada di zona oranye atau 
zona risiko sedang. Ini adalah bukti 
bahwa banyak sekali daerah yang 
terlena dengan kondisi yang tidak 
masuk zona merah,” terang Wiku.

Dia mewanti-wanti jika pemerintah 
daerah lengah, maka risiko penu-
laran Covid-19 di wilayahnya bisa 
berubah menjadi zona merah. “Ingat 
zona oranye juga masih berbahaya. 
Masih berisiko terjadi peningkatan 

penularan. Pemda tidak boleh abai. 
Gerakan disiplin 3M (Memakai 
Masker, Mencuci Tangan, Menjaga 
Jarak) harus terus dilakukan,” ucap-
nya.

Ayo kita lawan Covid-19 dengan 3M 
(Memakai Masker, Mencuci Tangan 
dan Menjaga Jarak) #satgascovid19  
#ingatpesanibu #pakaimasker #jaga-
jarak #jagajarakhindarikerumunan 
#cucitangan #cucitanganpakai-
sabun.(fin/ysp)

JAKARTA-Sistem BLC Perubahan Perilaku yang 
diluncurkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di-
lengkapi kuisioner. Yaitu untuk melaporkan adanya 
kerumunan yang terjadi dan memonitor kepatuhan 
institusi maupun individu.

“Hasil pelaporan akan berbentuk dashboard na-
sional alat navigasi. Ini sudah berjalan sekitar 4 min-
ggu. Sudah ada 18.960.212 orang yang dipantau pada 
3.048.380 titik di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Pemantauan sudah berlangsung di seluruh provinsi 
dan 495 kabupaten/kota. Melalui dashboard ini bisa 
diketahui jumlah orang yang dipantau. 

“Sistem ini sebenarnya untuk antisipasi supaya virus 
tidak bisa menular kepada manusia. Maka perlu ada 
perubahan perilaku. Inilah cara kita mengantisipasi 
sebelum virus dapat menular,” paparnya.

Dalam penggunaan sistem ini, Satgas dibantu seki-
tar 95.000 personel TNI dan hampir 200.000 personel 
Polri. Selain itu juga ada sekitar 17.000 relawan satgas 
perubahan perilaku yang turut serta. Wiku meng-
ingatkan tidak ada toleransi atas ketidakpatuhan 
terhadap protokol kesehatan.

“Jika sudah ada bukti pelanggaran protokol kes-
ehatan, maka akan ditindak tegas. Karena itu, selalu 
disiplin terapkan 3M (Memakai Masker, Mencuci 
Tangan, Menjaga Jarak). Lakukan itu secara konsisten 
demi keselamatan kita semua,” pungkasnya.

Ayo kita lawan Covid-19 dengan 3M (Memakai 
Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak) #sat-
gascovid19  #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak 
#jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitan-
ganpakaisabun.(fin/ysp)

JAKARTA-Duta Besar In-
donesia untuk Singapura, 
Suryopratomo alias Tomi, 
mengatakan masyarakat 
Indonesia tidak kekuran-
g a n  i n f o r m a s i  t e n t a n g 
Covid-19.  Tetapi  justru 
berlebihan dalam men-
erima informasi.

“Saking berlebihan, pesan 
yang diterima tidak semua 
edukatif.  Yang mempri-
hatinkan informasi yang 
beredar cenderung untuk 
mencari sensasi dan me-
mancing klik. Tidak sub-
stansial yang memberikan 
pemahaman yang benar 
kepada masyarakat,” terang 
Tomi.

Wartawan senior ini me-
nambahkan dari sekian ban-
yak membaca artikel dan 
berita tentang Covid-19, 
hanya satu atau dua saja 
yang sifatnya mencerahkan. 

Selebihnya lebih banyak 
informasi yang menakut-
nakuti masyarakat. Karena 
itu, media massa berperan 
penting dan menjadi bagian 
dari solusi penanganan 
Covid-19.

“Ini bukan soal medianya 
mendukung pemerintah 
atau tidak. Tetapi yang harus 
kita perjuangkan adalah 
eksistensi bangsa. Survei 
menyebutkan 63 persen pen-
anganan Covid-19 ada di 
tangan media dalam konteks 
mengedukasi masyarakat,” 
tuturnya.

Ayo kita lawan Covid-
19 dengan 3M (Memakai 
Masker, Mencuci Tangan 
dan Menjaga Jarak) #sat-
gascovid19  #ingatpesanibu 
#pakaimasker #jagajarak 
#jagajarakhindarikerumu-
nan #cucitangan #cucitan-
ganpakaisabun.(fin/ysp)

JAKARTA-Katib Aam Pen-
gurus Besar Nahdlatul Ula-
ma K.H Yahya Cholil Staquf 
mengatakan, peringatan 
Maulid Nabi Muhammad 
SAW di banyak tempat di In-
donesia, sudah menerapkan 
protokol kesehatan. Hal ini 
dilakukan untuk menghin-
dari penularan Covid-19.

“Peringatan Maulid Nabi 
ini alhamdulillah sudah ban-
yak yang melakukan dengan 
protokol kesehatan. Saat ini, 
jarang sekali ada kegiatan 
dengan melibatkan banyak 
orang. Alhamdulillah, sudah 
banyak yang mengerti pent-
ingnya disiplin 3M (Memakai 
Masker, Mencuci Tangan, 
Menjaga Jarak),” kata Yahya 
dalam diskusi di Media 
Center Satgas Penanganan 
Covid-19 di Graha BNPB, 
Jakarta, Selasa (27/10).

Menurutnya, beberapa keg-
iatan peringatan hari kelahi-
ran Rasulullah SAW di masa 
pandemi sudah diselengga-
rakan secara daring. Dikata-
kan, organisasi sayap PBNU, 
Gerakan Pemuda Ansor, turut 
mempromosikan setiap keg-
iatan di tengah pandemi agar 

dilakukan secara daring.
“GP Ansor berupaya men-

gadakan fasilitas hotspot 
di pedesaan. Kemudian 
bagaimana kita membuat 
pos-pos untuk memberi-
kan layanan penerangan 
dan fasiltas pendukung. NU 
punya tiga ribu posko di 
seluruh Indonesia. Di situ 
masyarakat bisa bertanya 
tentang COVID dan juga 
mendapatkan masker kalau 
mereka membutuhkan. Juga 
ada hand sanitizer dan seba-
gainya,” papar Yahya.

Meski begitu, Yahya tidak 
menampik banyak dari un-
sur masyarakat yang belum 
dapat mengakses fasilitas 

tersebut karena adanya 
keterbatasan. Karena itu, 
dia meminta setiap elemen 
bangsa bekerja sama menga-
tasi kekurangan-kekurangan 
tersebut.

Dia mencontohkan ba-
gaimana imbauan agar 
masyarakat tinggal di rumah 
semasa pandemi tidak bisa 
dipraktikkan. Terutama oleh 
mereka yang ekonominya 
tergantung dari hasil kerja 
harian, bukan gaji.

“Bagi masyarakat yang 
sehari-hari harus mengais 
rezeki di luar rumah memiliki 
persoalan tersendiri. Karena 
jika tetap tinggal di rumah, 
maka tidak ada penghasilan. 

Media Massa Jadi 
Bagian Solusi 

Penanganan Covid-19

Dilengkapi Kuesioner, 
Untuk Laporkan 
Kerumununan

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Digelar Daring
Kami mengajak pemangku 
kepentingan untuk mencari 
jalan keluar bagi golongan 
ekonomi lemah tersebut,” 
pungkasnya. 

Ayo kita lawan Covid-
19 dengan 3M (Memakai 

Masker, Mencuci Tangan 
dan Menjaga Jarak) #sat-
gascovid19  #ingatpesanibu 
#pakaimasker #jagajarak 
#jagajarakhindarikerumu-
nan #cucitangan #cucitan-
ganpakaisabun.(fin/ysp)

Daerah Zona Merah Terus Menurun

FIN

meNuruN: jumlah zona merah Covid-19 di Indonesia hingga awal pekan keempat oktober 2020 terus menurun.

Berikan Kenyamanan Pengunjung 
dengan Protokol Kesehatan

FIN

Prokes: masyarakat yang hendak berlibur ke tempat wisata diimbau 
memilih tempat yang menerapkan protokol kesehatan (prokes).
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Kamis, 29 Oktober 2020

Pantau Kepatuhan 
Individu dan Institusi 

JAKARTA-Satuan Tugas 
Penanganan Covid-19 me-
luncurkan sistem inovasi 
Bersama Lawan COVID-19 
(BLC) Perubahan Perilaku. 
Sistem ini dibuat untuk me-
mantau kepatuhan setiap 
individu maupun institusi 

terhadap protokol kesehatan 
(prokes).

“Sebagai salah satu upaya 
preventif promotif keseha-
tan, maka diluncurkan ino-
vasi oleh Satgas Penanganan 
Covid-19. Ini dari bidang 
data IT dan tim pakar. Tu-
juannya, untuk melakukan 
monitoring perilaku terkait 
kedisiplinan protokol kes-
ehatan,” ujar Juru bicara Sat-

gas Penanganan Covid-19, 
Wiku Adisasmito di Jakarta, 
Selasa (27/10).

Menurutnya, inovasi ini 
adalah sistem BLC Peruba-
han Perilaku yang diran-
cang untuk menghasilkan 
data realtime, terintegrasi, 
sistematis, interoperabilitas 
dan sistem yang melibatkan 
koordinasi lintas sektor.

Melalui sistem ini, petugas 

dapat memasukkan data 
terkait pelanggaran protokol 
kesehatan yang dilakukan 
masyarakat di lokasi penga-
wasan secara realtime.

Selanjutnya, data akan dio-
lah menjadi statistik. Dari 
data tersebut bisa diketa-
hui lokasi atau area terban-
yak dengan lokasi geografis 
ditemukannya pelanggaran 
protokol kesehatan. “Data 

akan digunakan untuk opti-
malisasi pelaksanaan operasi 
yustisi,” imbuhnya.

Ayo kita lawan Covid-
19 dengan 3M (Memakai 
Masker, Mencuci Tangan 
dan Menjaga Jarak) #sat-
gascovid19  #ingatpesanibu 
#pakaimasker #jagajarak 
#jagajarakhindarikerumu-
nan #cucitangan #cucitan-
ganpakaisabun.(fin/ysp)

Satgas Luncurkan Inovasi BLC

FIN

juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku adisasmito

JAKARTA-Sistem Aplikasi 
Monitoring Perubahan Pe-
rilaku sudah diterapkan di 
3,8 juta titik yang tersebar di 
494 Kabupaten/Kota di 34 
provinsi seluruh Indonesia.

Aplikasi yang memotret 
titik kerumunan ini sudah 
diluncurkan pada pertenga-
han September 2020 dengan 
melibatkan TNI, Polri, Satpol 
PP, dan Duta Perubahan 
Perilaku. 

Ketua Bidang Data dan 

Teknologi Informasi Dr. Dewi 
Nur Aisyah mengatakan 
sistem aplikasi ini  melihat 
titik kerumunan orang yang 
dilaporkan oleh petugas di 
lapangan. Selain itu data 
masuk di dashboard tersebut 
dikumpulkan yang kemu-
dian dilakukan analisa.  

Petugas melaporkan keru-
munan dan memasukkan 
data sekaligus foto. Misalnya 
kerumunan di pasar, mall, 
tempat wisata, dan tempat 

hiburan untuk memantau 
kepatuhan masyarakat yang 
rawan kerumunan. 

“Aplikasi didesain khusus 
agar petugas lapangan dari 
TNI, Polri, Satpol PP, dan 
Duta Perubahan Perilaku 
langsung memantau. Para 
petugas tersebut langsung 
entry angka, setelah itu di-
analisis, dan keluar hasil,” 
ujar Dr. Dewi Nur Aisyah 
dalam talkshow “Covid da-
lam Angka: Aplikasi Moni-

toring Perubahan Perilaku” 
di Media Center Satgas Pen-
anganan Covid-19 Graha 
BNPB Jakarta pada Kamis 
(29/10) pagi.

Ayo kita lawan Covid-
19 dengan 3M (Memakai 
Masker, Mencuci Tangan 
dan Menjaga Jarak) #sat-
gascovid19  #ingatpesanibu 
#pakaimasker #jagajarak 
#jagajarakhindarikerumu-
nan #cucitangan #cucitan-
ganpakaisabun.(fin/ysp)

JAKARTA-Ketua Bidang 
Perubahan Perilaku Satgas 
Penanganan Covid-19 Dr. 
Sonny Harry B. Harmadi 
mengatakan Duta Peruba-
han Perilaku yang terben-
tuk sejak September 2020 
berjumlah 17.223 orang 
da r i  re n ca na  s eba nya k 
28.000 orang.

P e t u g a s  d i  l a p a n g a n 
melakukan sosialisasi pe-
rubahan perilaku dengan 
target spesifik untuk pe-
rubahan. Adapun target 
yang disasar adalah petu-
gas lapangan penyuluh 
KB, pendamping desa, dan 

juga datang door to door ke 
rumah target keluarga. 

Sementara Duta Peruba-
han Perilaku, yang meru-
pakan mahasiswa-maha-
siswi, bertugas mendatangi 
tokoh-tokoh masyarakat, 
komunitas, pesantren, kan-
tor, dan rumah makan. 

“Mereka juga melaporkan 
hasil. Mereka juga harus 
jadi teladan. Mereka juga 
monitor kerumunan,” jelas 
Dr. Sonny. 

Sistem ini, katanya, sudah 
menyatu (merging) dengan 
program per i laku pada 
Operasi Yustisi Satpol PP 

dan Kemendagri terkait 
laporan kegiatan pilkada 
akhir tahun ini.

“Aplikasi ini sementara 
baru sebatas untuk peng-
gunaan android. Tapi nanti 
kita akan berlakukan ke 
yang lain,” jelas Dr. Sonny.

Ayo kita lawan Covid-
19 dengan 3M (Memakai 
Ma s k e r,  M e n c u c i  Ta n -
gan dan Menjaga Jarak) 
#satgascovid19  #ingat-
pesanibu #pakaimasker 
#jagajarak #jagajarakh-
indarikerumunan #cuci-
tangan #cucitanganpak-
aisabun.(fin/ysp)

JAKARTA-Seluruh kom-
ponen bangsa harus ikut 
berperan dalam penan-
ganan Covid-19. Hal ini 
sebagai wujud bela negara. 
Salah satunya peran media 
massa untuk mengedukasi 
dan memberikan informasi 
yang benar kepada publik.

“Undang-Undang Dasar 
1945 menyebutkan setiap 
warga negara berhak dan 
wajib dalam upaya bela 

negara. Saat ini negara kita 
terancam oleh Covid-19 
yang tidak terlihat. Kor-
ban sudah banyak,” kata 
Ketua Satgas Penanganan 
Covid-19 Letjen TNI Doni 
Monardo di Media Center 
Satgas Penanganan Covid-
19 di Graha BNPB, Jakarta, 
Selasa (27/10).

Dia mengatakan salah 
satu pejuang dalam pen-
anganan Covid-19 adalah 

JAKARTA-Juru Bicara Sat-
gas Penanganan Covid-19, 
Wiku Adisasmito menga-
takan, pelaku UMKM yang 
menerapkan protokol kes-
ehatan bisa mendatangkan 
keuntungan.

 “UMKM kalau disiplin pro-
tokol kesehatan akan mem-
buat keyakinan konsumen 
untuk membelinya. Ini tentu 

saling menguntungkan,” 
timpal Wiku.

Menurutnya, ekonomi bisa 
berjalan dengan baik asal di-
siplin menerapkan protokol 
kesehatan. Namun kalau 
indikator ekonomi berjalan 
dan kasusnya naik, berarti 
ada yang tidak disiplin. 

“Entah itu dari konsumen 
atau UMKM-nya. Makan-

ya kuncinya harus gotong 
royong,” papar Wiku.

Ayo kita lawan Covid-
19 dengan 3M (Memakai 
Masker, Mencuci Tangan 
dan Menjaga Jarak) #sat-
gascovid19  #ingatpesanibu 
#pakaimasker #jagajarak 
#jagajarakhindarikerumu-
nan #cucitangan #cucitan-
ganpakaisabun.(fin/ysp)

JAKARTA-Protokol kes-
ehatan menjadi daya tarik 
wisatawan yang ingin me-
nikmati libur panjang akhir 
pekan ini. Para pelancong 
akan tertarik berlibur di 
hotel, tempat wisata, dan 
restoran yang aman dari 
penularan Covid-19. 

“Mereka akan makan di 
warung dan menginap di 
hotel, yang menerapkan 
protokol kesehatan. Den-

gan begitu, mereka merasa 
aman. Ini penting untuk 
mereka yang akan mer-
encanakan liburan,” ujar 
Menteri Koperasi dan Usa-
ha Kecil Menengah (UKM) 
Teten Masduki di Media 
Center Satgas Penanganan 
Covid-19 di Graha BNPB, 
Jakarta, Selasa (27/10).

Bagi konsumen atau turis, 
yang dicari bukan harga 
murah atau diskon barang. 

Melainkan jaminan pro-
tokol kesehatan. Karena 
itu, tempat yang disiplin 
menerapkan 3M (Memakai 
Masker, Mencuci Tangan, 
Menjaga Jarak) akan dimi-
nati pengunjung.

“Turis yang berpergian 
itu punya uang dan ber-
pendidikan. Kalau disa-
darkan dengan protokol 
kesehatan memakai mask-
er, makanan higienis, saya 

kira semua orang t idak 
takut untuk liburan,” jelas 
Teten.

Ayo kita lawan Covid-
19 dengan 3M (Memakai 
Ma s k e r,  M e n c u c i  Ta n -
gan dan Menjaga Jarak) 
#satgascovid19  #ingat-
pesanibu #pakaimasker 
#jagajarak #jagajarakhin-
darikerumunan #cucitan-
ga n  # c u c i t a n ga n p a k a i-
sabun.(fin/ysp)

Duta Perubahan Perilaku 
Berjumlah 17.223 Orang

UMKM Terapkan Prokes Bisa Untung

Wartawan Pejuang Penanganan Covid-19
wartawan. Menurutnya, 
jika para dokter berjuang 
merawat  pasien Covid-
19, maka peran wartawan 
adalah berjuang mengajak 
masyarakat mematuhi pro-
tokol kesehatan.

“Edukasi masyarakat ten-
tang pentingnya disiplin 3M 
(Memakai Masker, Mencuci 
Tangan, Menjaga Jarak). 
Karena masih banyak orang 
yang belum memahami ini. 
Tolong ajak mereka mener-
apkan protokol kesehatan. 
Sampaikan informasi yang 
benar supaya publik bisa 
mengerti,” jelas mantan 
Danjen Kopassus ini.

D o n i  m e y a k i n i  p e r a n 
penting wartawan dalam 
p e n a n g a n a n  C ov i d - 1 9 . 
“ Pe na nga na n  C ov i d - 1 9 
tidak bisa lepas dari dukun-
gan media. Komunikasi, 
sosialisasi, dan peran serta 
media sangat  strategis. 
Apalagi, sejumlah survei 
juga menyebutkan bahwa 
63 persen sosialisasi ada di 
tangan media,” paparnya.

Seperti diketahui, sejak 
Juli 2020 Satgas Covid-19 
mengajak wartawan men-
jadi bagian dari kampa-
nye besar untuk mendor-
ong perubahan perilaku 
masyarakat. 

“Sejak Oktober, sudah ada 
kolaborasi media dengan 
Satgas. Ini menjadi bagian 
dari pentaheliks untuk ber-
sama-sama mencari jalan 
keluar menangani Covid-
19,” tandasnya.

Ayo kita lawan Covid-
19 dengan 3M (Memakai 
Masker, Mencuci Tangan 
dan Menjaga Jarak) #sat-
gascovid19  #ingatpesanibu 
#pakaimasker #jagajarak 
#jagajarakhindarikerumu-
nan #cucitangan #cucitan-
ganpakaisabun.(fin/ysp)

Letjen tNI Doni monardo
ketua Satgas Penanganan Covid-19 Turis Bukan Cari Harga Barang Murah

FIN

DIaLoG: menteri koperasi dan usaha kecil menengah (ukm) teten masduki di media Center Satgas Penanganan Covid-19 di Graha bNPb.

3,8 Juta Titik Terpantau Aplikasi 
Monitoring Perubahan Perilaku

ISt

PERUBAHAN PERILAKU: Talkshow “Covid dalam Angka: Aplikasi Monitoring Perubahan Perilaku” di Media Center Satgas Penanganan Covid-19 
Graha bNPb jakarta pada kamis (29/10) pagi.
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KOTA BANDUNG-Lomba 
Pemberdayaan Kesejahter-
aan Keluarga (PKK) Tingkat 
Provinsi Jawa Barat (Jabar) 
tahun ini berbeda dengan 
tahun-tahun sebelumnya kar-
ena sedang dalam pandemi 
Covid-19. 

Hal itu dikatakan Ketua TP 
PKK Provinsi Jabar Atalia 
Praratya Ridwan Kamil saat 
membuka kegiatan Recheck-
ing 5 Lomba PKK Tingkat 
Provinsi Jabar secara vir-
tual di Kantor PKK Provinsi 
Jabar, Kota Bandung, Senin 
(26/10).

“Ada lima kategori yang di-
lombakan pada tahun ini, dan 
sedikit berbeda penyeleng-
garaannya karena di masa 

pandemi Covid-19. Karena 
itu, kabupaten/kota di Jabar 
harus lebih inovatif dan kre-
atif,” kata Atalia. 

“Karena biasanya (lomba) 
kita lakukan di lapangan 
untuk melakukan pengece-
kan. Tapi, (saat ini) tidak bisa 
dilakukan karena pandemi 
Covid-19,” imbuhnya. 

Adapun lima kategori lomba 
yang akan diikuti PKK Ka-
bupaten/Kota, yakni Tertib 
Administrasi, Pola Asuh Anak 
Remaja (PAAR), Upaya Pen-
ingkatan Pendapatan Keluar-
ga (UP2K), Hatinya (Halaman 
Asri, Indah, dan Nyaman) 
PKK, dan IVA (Inspeksi Asam 
Visual Asetat) TEST. 

Atalia mengatakan, kelima 

kateogri tersebut merupakan 
bentuk dari realisasi program 
PKK di tiap bidang untuk 
meningkatkan kemampuan 
supaya kreatif dan inovatif.

”Diharapkan juga menum-
buhkan kolaborasi kemitraan 
dari hasil kegiatan seperti ini. 
Harapannya, PKK pun bisa 
menjadi pusat komunikasi 
dan informasi,” ucapnya. 

Ayo kita lawan Covid-19 
dengan 3M (Memakai Masker, 
Mencuci Tangan dan Men-
jaga Jarak) #satgascovid19  
#ingatpesanibu #pakaim-
asker #jagajarak #jagajarakh-
indarikerumunan #cucitan-
gan #cucitanganpakaisabun.
(https://pikobar.jabarprov.
go.id/ysp)

Tunjukan Kreativitas Dalam 
Memetakan Masalah 

JAKARTA-Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan Nadiem Makarim mengatakan se-
banyak 15.000 mahasiswa bergabung dalam 
relawan Covid-19 melalui Recon, Relawan 
Covid-19 Nasional. 

Program KKN sebagai wujud pemban-
gunan mahasiswa, Kemendikbud berko-
laborasi dengan BNPB, Kemendagri, dan 
stakeholder lainnya mengusung program 
kolaborasi nasional KKN tematik Covid-19 
melibatkan 5.600 mahasiswa lebih dari 200 
perguruan tinggi untuk mensosialisasikan 
adaptasi kebiasaan baru Sekaligus aktual-
isasi praktek belajar. 

Praktek ini tertuang dalam buku yang di-
luncurkan dalam Hari Sumpah Pemuda.

“Berharap buku ini menginspirasi banyak 
orang khususnya generasi muda,” ujar Na-
diem Makarim melalui aplikasi Zoom. 

Ketua Satgas Penanganan COVID-19 
Letjen TNI Doni Monardo mengatakan 
peran mahasiswa dalam KKN menunjukkan 
kreativitas mahasiswa dalam memetakan 
masalah dan membangun komunikasi. 

“Dan mahasiswa jadi pioner di tempat 
tinggalnya, sehingga bisa membangun ko-
munikasi secara berkesinambungan,” ujar 
Letjen TNI Doni Monardo.

Ayo kita lawan Covid-19 dengan 3M (Me-
makai   Masker, Mencuci Tangan dan Men-
jaga Jarak)   #satgascovid19  #ingatpesanibu 
#pakaimasker #jagajarak #jagajarakhin-
darikerumunan   #cucitangan #cucitangan-
pakaisabun.(covid19.go.id/ysp)

BANDUNG BARAT-Dinas 
Kesehatan Kabupaten Band-
ung Barat (KKB) terus men-
sosialisasikan gerakan 3M 
(mencuci tangan, memakai 
masker dan menjaga jarak). 
Sosialisasi terus digencarkan 
agar masyarakat mematuhi 
protokol kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan 
KBB Hernawan Widjajanto  
mengatakan, sosialisasi di-
lakukan di setiap momen. 
Dilakukan baik di lapangan 
maupun di puskesmas.  

“Di setiap momen, petugas 
kami yang ada di lapangan 
maupun yang ada di puskes-
mas, terus menyosialisasi-
kan 3M kepada masyarakat,” 
katanya kepada Pasundan 
Ekspres.

Selain melakukan sosialisa-
si, Dinas Kesehatan juga rutin 
melakukan tes rapid. Sep-
erti dilakukan di objek wisata 
Lembang Park and Zoo.

Tes rapid acak tersebut untuk 
mencegah adanya penyeba-
ran Covid-19 dari wisatawan 
yang berlibur di kawasan 

wisata Lembang selama libur 
panjang sejak Rabu (28/10) 
hingga Minggu (29/10).

“Ini salah satu upaya mence-
gah penyebaran Covid-19 di 
kawasan wisata Lembang. 
Hari ini di Lembang Park and 
Zoo dulu, tes rapid secara 
acak,” ungkapnya.

Untuk pelaksanaan tes rapid 
acak tersebut, pihaknya me-
nyediakan 1000 buah alat tes 
yang dibagi untuk tiga objek 
wisata. Selain pengunjung, 
tes rapid juga berlaku untuk 
karyawan objek wisata.

“Total kita keluarkan seribu 
alat tes rapid dibagi ke tiga ob-
jek wisata. Jadi rata-rata dapat 
jatah 300 buah alat. Itu untuk 
pengunjung dan karyawan,” 
terangnya.

Ayo kita lawan Covid-19 den-
gan 3M (Memakai    Masker, 
Mencuci Tangan dan Menjaga 
Jarak)    #satgascovid19  #in-
gatpesanibu  #pakaimasker   
#jagajarak  #jagajarakhin-
darikerumunan   #cucitan-
gan  #cucitanganpakaisabun.
(eko/ysp)

JAKARTA-Menteri Dalam Negeri Tito Kar-
navian mengatakan penanganan pandemi ini 
menimbulkan krisis multi dimensi yang harus 
dilakukan pendekatan multi disiplin. 

Dalam talkshow dan webinar dengan tema 
“Anak Muda Bawa Perubahan” di Media Cen-
ter Satgas Penanganan Covid-19 Graha BNPB 
Jakarta pada Rabu (28/10) pagi Menteri Tito 
menjelaskan multi disiplin ilmu dalam pan-
demi ini adalah dimensi kesehatan, disiplin 
ekonomi, dan politik. 

Ia menjelaskan mahasiswa harus belajar bu-
kan untuk menjadi ahli epidemologi, ekonomi, 
dan sosiologi tapi dasar keilmuan yang terkait 
krisis multi dimensi dan multi disiplin. 

“Ini lah konteks KKN di Saat Pandemi, maha-
siswa turun ke bawah melihat apa yang terjadi. 
Tentu saja sangat bermanfaat. Mungkin 100 
tahun ke depan tidak terjadi. Ini pengalaman 

langka,” ujar Tito Karnavian melalui Zoom. 
Menteri Tito menambahkan mahasiswa bisa 

turun langsung melihat apa yang dihadapi 
pengambil kebijakan dan masyarakat. Dengan 
teori yang sudah dipelajari selama kuliah,  
mahasiswa bisa turun langsung apa yang ter-
jadi pada dimensi kesehatan, ekonomi, sosial, 
politik, keamanan, dan lain-lain  

“Alhamdulilah kalau nanti yang turun ke desa bisa 
membantu masyarakat paling tidak sosialisasi ba-
gaimana mencegah, pakai masker, jaga jarak, cuci 
tangan. Karena suara adik-adik sebagai kelompok 
terpelajar relatif didengar publik,” ujarnya. 

Ayo kita lawan Covid-19 dengan 3M (Me-
makai   Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga 
Jarak)   #satgascovid19  #ingatpesanibu #pak-
aimasker   #jagajarak #jagajarakhindarikeru-
munan   #cucitangan #cucitanganpakaisabun. 
(covid19.go.id/ysp)

KOTA SEMARANG-Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (UMKM) 
berperan signifikan dalam pereko-
nomian Indonesia, termasuk Jawa 
Barat (Jabar). Namun, pandemi 
Covid-19 membuat banyak para 
UMKM tertatih-tatih. 

Gubernur Jabar Ridwan Kamil 
berupaya menggerakkan roda 
produksi UMKM yang melambat 
karena pandemi. Salah satunya 
mempromosikan produk UMKM 
via media sosial pribadinya. 

Dengan syarat, Kang Emil --sa-
paan Ridwan Kamil-- mesti terlibat 
dalam proses desain supaya bisa 
menjalin ikatan emosional dengan 
produk tersebut. Apalagi, ia memi-
liki latar belakang sebagai arsitek. 

“Dari cerita UMKM yang ter-

dampak Covid-19, saya bertanya, 
apa yang bisa saya bantu? Ternyata 
saya punya aset pribadi, yaitu 
jumlah pengikut (media sosial). 
Sehingga unggahan saya gampang 
viral. Amplikasi itu saya manfaat-
kan untuk hal-hal positif,” kata 
Kang Emil usai bertemu dengan 
para pelaku UMKM dari sejumlah 
daerah di Hotel Tentrem, Kota Se-
marang, Minggu (25/10).

Dalam pertemuan tersebut, ada 
tujuh pelaku UMKM dari sejumlah 
daerah. Mulai Pekalongan sampai 
Yogyakarta. Kepada Kang Emil, 
mereka bercerita soal dampak 
pandemi Covid-19 dan keunggulan 
produknya. 

Kang Emil menyatakan, UMKM 
bisa membangkitkan ekonominya 

dengan dukungan terhadap eko-
sistem baik dari sisi pemasaran 
maupun kualitas produk, termasuk 
dengan meningkatkan kualitas dari 
segi desain produk.

“Selain promosi media sosial, 
saya juga memberikan masukan 
untuk desainnya, karena kebetulan 
saya punya skil desain. Misalnya 
desain sepatunya, desain tasnya. 
Jadi konsepnya kolaborasi promosi 
dan desain,” ucapnya. 

Ayo kita lawan Covid-19 dengan 
3M (Memakai  Masker, Mencuci 
Tangan dan Menjaga Jarak)  #sat-
gascovid19  #ingatpesanibu #paka 
imasker  #jagajarak #jagajarakh-
indarikerumunan  #cucitangan 
#cucitanganpakaisabun.(https://
pikobar.jabarprov.go.id/ysp)

KOTA BANDUNG-Pemerin-
tah Daerah (Pemda) Provinsi 
Jawa Barat (Jabar) menganti-
sipasi libur panjang dan cuti 
bersama pekan ini agar tidak 
menjadi medium penularan 
Covid-19. Mitigasi dan per-
siapan dilakukan. 

Gubernur Jabar Ridwan 
Kamil yang juga Ketua Komite 
Ke b i j a k a n  P e n a n g a n a n 
COVID-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Daerah Provinsi 
Jabar mengatakan, penga-
manan di destinasi wisata 
akan ditingkatkan.

“Kita sudah siaga mulai 
besok. Jumlah personel ke-
polisian akan ditambah di 
destinasi wisata, khususnya 
Lembang, Kawasan Puncak, 
Pantai Pangandaran, dan 
Cirebon,” ucap Kang Emil 
--sapaan Ridwan Kamil-- di 
Gedung Sate, Kota Bandung, 
Senin (26/10). 

Kang Emil menyatakan, 
pihaknya akan meminta 
komitmen pengelola destinasi 
wisata untuk menerapkan 
protokol kesehatan dengan 
ketat, khususnya soal pem-
batasan jumlah pengunjung. 

“Kalau janjinya 50 persen 

(pengunjung dari total kapa-
sitas), tolong dijaga komitmen 
itu,” katanya. 

Selain destinasi wisata, kata 
Kang Emil, pihaknya akan 
meningkatan pengamanan 
di pintu keluar-masuk Jabar, 
seperti jalan tol. Pengetesan 
Covid-19 dengan rapid test 
akan digelar secara acak. 
Mereka yang reaktif akan 
menjalani swab test. 

“Jadi jangan kaget nanti 
akan diberhentikan secara 
baik-baik dan sopan oleh 
kami dan kepolisian untuk 
dites,” ucapnya. 

Kang Emil berharap dengan 
metode tersebut tidak ada 
pelaku perjalanan yang terkon-
firmasi positif. Jika ditemukan, 
maka pola pengetesan di ruas 
jalan dan area wisata akan 
disempurnakan.

Ayo kita lawan Covid-19 
dengan 3M (Memakai  Mask-
er, Mencuci Tangan dan Men-
jaga Jarak)  #satgascovid19  
#ingatpesanibu #pakaim-
asker  #jagajarak #jagajarakh-
indarikerumunan  #cucitan-
gan #cucitanganpakaisabun. 
(https://pikobar.jabarprov.
go.id/ysp)

15.000 Mahasiswa Jadi Relawan Covid-19

Data Pantauan COVID-19 Kab. banDung barat, 
KamIs (29 OKtOber 2020)

Kasus COVID-19 KOta banDung, 
rabu 28 OKtOber 2020

ketua Satgas Penanganan CoVID-19 
Letjen tNI Doni monardo

Bangkitkan Usaha 
melalui Kolaborasi

KOTA SEMARANG-Salah satu pelaku 
UMKM asal Pekalongan, Asfa Fuadi, men-
ceritakan latar belakang dirinya membuat 
produk fesyen berbahan kain tenun. Salah 
satunya untuk menyelamatkan eksistensi 
penenun asli Pekalongan. 

“Sebelum pandemi saja, banyak penenun 
yang meninggalkan profesinya karena 
pendapatan menurun drastis,” kata Asfa. 

Penurunan pendapatan penenun, kata 
Asfa, karena produk yang dihasilkan 
monoton. Tidak sesuai keinginan pasar 
dan perkembangan fesyen. Berangkat dari 
situ, ia mulai menciptakan fesyen menarik 
berbahan tenun.

“Supaya penenun kembali menenun, saya 
ciptakan produk yang sesuai keinginan 
pasar supaya banyak dicari masyarakat. 
Dengan begitu, regenerasi penenun bisa 
dilakukan,” ucapnya. 

Akan tetapi, pandemi Covid-19 membuat 
penghasilan Asfa berkurang lebih dari 
90 persen. Roda produksi benar-benar 
melambat karena jarang ada pembeli. 

Oleh karena itu, Asfa berharap dengan 
kolaborasi bersama Kang Emil, usahanya 
berangsur pulih dan produknya semakin 
variatif serta menarik. “Saya ucapkan 
terima kasih kepada Pak Ridwan Kamil. Ini 
bentuk kolaborasi yang teman-teman (para 
pelaku UMKM) harapkan,” katanya. 

Ayo kita lawan Covid-19 dengan 3M 
(Memakai  Masker, Mencuci Tangan dan 
Menjaga Jarak)  #satgascovid19  #in-
gatpesanibu #pakaimasker  #jagajarak 
#jagajarakhindarikerumunan  #cucitangan 
#cucitanganpakaisabun. (https://pikobar.
jabarprov.go.id/ysp)

PURWAKARTA-Kunjungi 
Pos Cikopo Purwakarta, Wakil 
Kepala Kepolisian RI (Waka-
polri) Komjen Pol Gatot Eddy 
pantau arus lalu lintas men-
jelang long weekend maulid 
Nabi Muhammad SAW.

Kedatangannya ke pos 
pengamanan di Cikopo guna 
melihat kesiapan kegiatan 
long weekend dengan sasaran-
nya mengantisipasi terjadinya 
kemacetan arus lalu lintas, 
fatalitas kecelakaan dan memi-
nimalisasi gangguan keaman-
an ketertiban masyarakat. Ia 
menghimbau jajarannya untuk 
tetap siaga dan mengawasi 
jalannya arus lalu lintas untuk 
mengantisipasi hal-hal yang 
tidak diinginkan.

“Melihat kesiapan jajaran 
Polda Jabar menjelang long 
weekend yang tidak kalah 
penting pada libur panjang 
ini yaitu kita dapat memini-
malisir terjadinya penularan 
maupun penyebaran Covid-
19 ini. Jangan sampai pada 
saat melaksanaan libur ini, 
muncul klaster-klaster baru, 
seperti tempat wisata ataupun 
klaster keluarga,” ujarnya saat 

konferensi pers di Pos Cikopo. 
Selasa (27/10).

Gatot mengimbau seluruh 
masyarakat dalam memperin-
gati maulid Nabi Muhammad 
SAW untuk mematuhi pro-
tokol kesehatan Covid-19. 

Senada dengan Wakapolri, 
Bupati Purwakarta Anne Ratna 
Mustika menyiapkan jajarannya 
untuk melakukan pemantauan 
secara masif di tempat-tempat 
wisata yang ada di Purwakarta. 
“Sesuai dengan arahan dari 
gugus tugas(GTPP Covid-19 
Purwakarta) akan ada peman-
tauan secara masif ke seluruh 
tempat wisata di 62 titik tempat 
wisata yang ada di Purwakarta 
dan melibatkan kepala dinas. 
Besok kita akan melakukan 
sosialisasi untuk penerapan 
protokol Covid-19 di tempat 
wisata,” ujar bupati yang akrab 
disapa Ambu Anne.

Ayo kita lawan Covid-19 den-
gan 3M (Memakai  Masker, 
Mencuci Tangan dan Menjaga 
Jarak) #satgascovid19  #ingat-
pesanibu  #pakaimasker   #jaga-
jarak #jagajarakhindarikeru-
munan   #cucitangan  #cucitan-
ganpakaisabun.(mas/ysp)

JAKARTA-Pasien sembuh 
dari Covid-19 per 28 Oktober 
2020 bertambah sebanyak 
3.545 orang. Hingga saat ini 
pasien yang sudah sembuh 
kumulatif dari Covid-19 me-
nembus angka 325.793 orang. 
Kesembuhan harian tertinggi 
berada di DKI Jakarta me-
nambahkan sebanyak 1.047 
kasus dan mencapai angka 
90.064 kasus. 

Jawa Barat menambahkan 
kesembuhan harian kedua 
tertinggi sebanyak 367 kasus 
dan kumulatifnya posisi ke-
tiga mencapai 24.507 kasus. 
Jawa Tengah menambahkan 
ketiga harian terbanyak den-
gan 327 kasus dan kumulatif-
nya ketiga tertinggi mencapai 
27.278 kasus. 

Riau urutan selanjutnya 

menambahkan kesembuhan 
sebanyak 264 kasus dan ku-
mulatifnya mencapai 10.467 
kasus. Diikuti Jawa Timur hari 
ini menambahkan 233 kasus 
dan kumulatifnya urutan ke-
tiga mencapai 45.683 kasus.

Sementara pada tambahan 
pasien terkonfirmasi positif hari 
ini bertambah sebanyak 4.029 
kasus dan kumulatifnya me-
nembus angka 400.483 kasus. 
Sedangkan kasus aktif Covid-19 
per hari ini sejumlah 61.078. 

Ayo kita lawan Covid-19 
dengan 3M (Memakai   Mask-
er, Mencuci Tangan dan Men-
jaga Jarak)   #satgascovid19  
#ingatpesanibu #pakaim-
asker   #jagajarak #jagajarakh-
indarikerumunan   #cucitan-
gan #cucitanganpakaisabun.
(covid19.go.id/ysp)

ISt

PromoSI:kang emil bertemu dengan para pelaku umkm dari sejumlah daerah di Hotel tentrem, kota Semarang, minggu (25/10).

Promosikan Produk UMKM via Medsos

Pasien Sembuh Terus Meningkat
ISt

VIrtuaL: ketua tP Pkk Provinsi jabar atalia Praratya ridwan kamil saat membuka kegiatan rechecking 5 Lomba 
Pkk tingkat Provinsi jabar secara virtual di kantor Pkk Provinsi jabar, kota bandung, Senin (26/10).

Lomba PKK Digelar Secara Virtual

Wakapolri Imbau Terapkan 
Protokol Kesehatan

Strategi Pemprov Jabar 
Agar Tak Terjadi Penularan

Gencar Sosialisasi dan Rapid Tes

KKN Tematik Jadi Pengalaman Langka



Banyak Tersesat 
hingga Kecelakaan
LEMBANG-Polsek Lem-

bang mengimbau wisatawan 
yang berkunjung ke wilayah 
Lembang agar tidak hanya 
terpaku teknologi Google 
Maps ketika hendak menuju 
ke suatu tempat. Terlebih 
baru pertama kali datang ke 
lokasi itu.

Sebab, tidak selamanya 
data yang diberikan GPS 
atau Google Map akurat. Be-
berapa kali pengguna Google 
Map diketahui tersesat aki-
bat petunjuk dari teknologi 
tersebut, bahkan hingga 
mengalami kecelakaan.

Seperti yang dialami satu 
keluarga asal Jakarta, mobil 
minibus yang ditumpangi 
lima orang terperosok ke 
dalam jurang di tanjakan 
Maribaya, Kecamatan Lem-
bang pada Rabu (28/10) 
s o re.  B e r u n t u n g ,  p a r a 
penumpangnya selamat 
meski kondisi kendaraan 
rusak parah. “Dari peny-
idik membenarkan bahwa 
kecelakaan diduga karena 

pengendara diarahkan oleh 
Google Maps. Saat di TKP, 
supir tidak tahu medan dan 
terlalu fokus Google Maps 
sehingga tidak bisa men-
gendalikan kendaraannya,” 
ucap Kanit Lantas Polsek 
Lembang, AKP Asep Rat-
man, Kamis (29/10).

Berdasarkan keterangan 
korban, Asep menerang-
kan, rombongan rencananya 
akan berwisata ke The Lodge 
Maribaya setelah berkunjung 
dari Orchid Forest di Cikole. 
Diduga untuk mengindari 
kemacetan dan mencari 
jalur lebih cepat, mereka 
menggunakan petunjuk dari 
Google Maps. “Tetapi salah 
arah jalan sehingga mer-
eka mengalami kecelakaan,” 
ujarnya.

Menghindari kejadian seru-
pa, dia meminta, wisatawan 
sebaiknya tidak malu ber-
tanya kepada warga sekitar 
agar diarahkan atau diberi-
kan petunjuk jalur yang tak 
membahayakan. “Jangan 
terlalu fokus Google Maps, 
karena terkadang rute yang 
diarahkan itu menyesatkan. 
Lebih baik lihat marka atau 
bertanya ke warga atau ke 

anggota,” katanya. 
Saksi mata, Agus Irawan 

(36) mengatakan, peris-
tiwa masuknya minibus ke 
dalam jurang itu bermula 
saat  ke n da raa n  m e laju 
d a r i  a r a h  p u s a t  D e s a 
Wangunharja menuju ke 
arah Maribaya, Lembang. 
Saat tiba di TKP, pengen-
dara diduga kehilangan 
kendali lantaran kontur 
jalan yang menurun dan 
berkelok tajam. “Kejadi-
annya sekitar 14.30 WIB. 

Sepertinya remnya blong 
karena tiba-tiba terjun ke 
bawah. Beruntung ketahan 
bambu, kalau gak mungkin 
langsung terjun ke jalan di 
bawah dan lebih parah,” 
sebut Agus.

“Penumpangnya enam 
orang dan kemungkinan 
wisatawan karena pelat no-
mornya B terus mereka eng-
ga tahu jalur di sini. Sopirnya 
luka lumayan parah, sisanya 
luka ringan sekarang sudah 
dibawa ke klinik,” katanya.

Seperti diketahui, kend-
araan roda empat itu di-
duga berisi satu keluarga 
yang hendak menghabiskan 
waktu libur di  kawasan 
wisata Lembang. Kend-
araan berwarna abu meta-
lik dengan nomor polisi 
B-1948-TIZ itu tersangkut 
pada pohon bambu di ked-
alaman jurang sekitar 10 
meter dengan kemiringan 
lebih dari 45 derajat dari 
jalan yang berada di atas.
(eko/sep)
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Covid-19

kesehatan

Pengendara Jangan 
Andalkan Google Map

ekO SetIONO/PaSuNDaN ekSPreS

terPerOSOk: akibat pengendara mengandalkan Google map, mobil mini bus terperosok masuk jurang di tanjakan maribaya kecamatan Lembang, rabu (28/10) sore.

Penerapan Prokes di Objek 
Wisata Dipantau Bupati

LEMBANG-Memasuki libur panjang, sejumlah objek 
wisata di wilayah Bandung Barat dipantau langsung 
Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna.

Umbara bersama Gugus tugas penanganan Covid 
19, memastikan objek wisata melakukan protokol 
kesehatan, pasalnya banyak wisatawan yang datang 
dari luar kota Bandung Barat.

Salah satu objek wisata yang dipantau langsung 
yakni objek wisata Floating Market Lembang. Pasal-
nya, objek wisata ini sebagai objek wisata yang kerap 
dikunjungi oleh wisatawan dari luar kota. “Kami akan 
terus berupaya memutus mata rantai penyebaran 
virus covid 19, dengan selalu mensosialisasikan 
hidup sehat tanpa covid dan mengajak semua warga 
Bandung Barat untuk tetap mematuhi protokol kes-
ehatan,” ujar Umbara disela-sela pantauan objek 
wisata Floating market.

Umbara mengatakan, tingkat kepatuhan terhadap 
Prokes, wisatawan yang berkunjung ke Floating Mar-
ket sudah ada kesadaran. Selain itu pengelola objek 
wisata tersebut telah melakukan Prokes yang ketat 
baik terhadap wisatawan maupun terhadap pegawai. 
“Alhamdulillah tingkat kepatuhan masyarakat terh-
adap protokoler kesehatan semakin tinggi, mudah 
mudahan dengan bersama-sama kita bisa melawan 
Covid-19 ini,” paparnya.

Umbara menambahkan, disejumlah objek wisata 
yang ada di Lembang, jika diketahui ada wisatawan 
yang memiliki suhu tubuh tinggi, langsung diadakan 
rapid gratis. “Untuk menekan penyebaran Covid 
dan upaya agar tidak terjadi penyebaran di tempat 
wisata, objek wisata diwajibkan memeriksa suhu 
tubuh pengunjung, dan jika ketahuan suhunya lebih 
dari 37 derajat, harus langsung tes rapid,” jelasnya.
(eko/sep)

ekO SetIONO/PaSuNDaN ekSPreS

PemaNtauaN: bupati aa umbara turun langsung memantau penera-
pan protokol kesehatan di objek Wisata Floating market Lembang.

Satu Orang Meninggal Dunia 
Dari 10 Kasus Terkonfirmasi

NGAMPRAH-Jumlah warga yang terkonfirmasi 
positif Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat (KBB) 
per Kamis (29/10) bertambah 10 kasus. Seorang di 
antaranya meninggal dunia dan langsung dimakam-
kan dengan protokol kesehatan. 

Kepala Dinas Kesehatan KBB Hernawan Widja-
janto menyatakan, 10 warga yang terkonfirmasi 
positif Covid-19 itu tersebar di sejumlah kecamatan, 
yakni Parongpong, Cililin, Lembang, Ngamprah, dan 
Cipeundeuy. “Seorang di antara 10 warga yang positif 
itu meninggal dunia, yaitu warga Desa Lembang, Ke-
camatan Lembang. Pasien meninggal di Rumah Sakit 
Boromeus kemarin atau 28 Oktober,” kata Hernawan 
di Lembang. 

Dengan adanya penambahan 10 kasus Covid-19 
tersebut, dia menyebutkan, total warga KBB yang 
terkonfirmasi positif sampai 29 Oktober 2020 ialah 
sebanyak 482 orang. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 311 orang dinyata-
kan sudah sembuh, sebanyak 159 orang masih positif 
aktif, dan sebanyak 12 orang meninggal dunia. 

Hernawan menjelaskan, total kasus positif Covid-19 
di KBB tersebut tidak terdapat di semua kecamatan. 
Dari 16 kecamatan di KBB, Sindangkerta dan Rongga 
menjadi daerah yang masih bersih dari Covid-19. 

Di empat kecamatan yang lain, terang dia, kasus 
Covid-19 juga cukup minim. Di Cipongkor hanya ada 
1 kasus, di Gununghalu juga cuma 1 kasus, sedan-
gkan di Saguling ada 3 kasus, dan di Cisarua ada 5 
kasus.  “Seluruh kasus terkonfirmasi positif Covid-19 
di empat kecamaran itu pun sudah dinyatakan sem-
buh. Sementara daerah yang banyak terdapat kasus 
Covid-19 di KBB ialah di Lembang, Ngamprah, dan 
Padalarang,” katanya. (eko/sep)
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Disambut Baik 
Bupati dan Kadisdik

PURWAKARTA-Al-Muhajirin meru-
pakan pondok pesantren yang dalam 
kurikulumnya fokus mengkaji Kitab 
Kuning sebagai salah satu sumber 
keilmuan. Al-Muhajirin pun berhasil 
mengembangkan metode mufham 
alias mudah dan paham atau yang 
dalam bahasa Arab memiliki arti me-
mahamkan.

Ketua Yayasan Al-Muhajirin Purwa-
karta Dr Hj Ifa Faizah Rohmah M.Pd 
menyebutkan, sesuai maknanya, 
metode mufham diharapkan dapat 
memberikan kemudahan bagi para 
santri dalam memahami dan mem-
pelajari kitab-kitab Kuning seperti 
Safinah dan Tijan.

“Sekurang-kurangnya ada lima ala-
san mengapa kita harus mengkaji kitab 
Kuning. Pertama adalah kepakaran 

dari penulisnya, yaitu setiap penulis 
kitab Kuning adalah ulama yang tu-
lisannya diakui dan diterima di dunia 
Islam,” kata Ifa usai melaunching me-
tode mufham di sela Peringatan Maulid 
Nabi Muhammad Saw di Masjid Agung 
Baing Yusuf, Kamis (29/10).

Kedua, sambungnya, sanad keil-
muannya sampai kepada Rasulullah 
Saw. “Ketiga, menggunakan bahasa 
ilmu yang dalam Islam adalah bahasa 
Arab. Pasalnya, syarat mutlak keali-
man adalah penguasaan bahasa Arab. 
Serta bahasa Arab adalah bahasa 
komunikasi dunia,” ujarnya.

Adapun keempat, kata Ifa, yakni kitab 
Kuning adalah standar pembelajaran 
internasional yang digunakan di selu-
ruh dunia. “Dan kelima, adalah adanya 
berkah dari para ulama yang melekat 
pada kitab-kitab Kuning,” kata Ifa.

Dengan metode mufham, lanjutnya, 
baik Safinah maupun Tijan bisa dipa-
hamkan lagi dari satu santri ke santri 

lainnya. “Metode ini juga tak hanya 
memudahkan santri pesantren dalam 
mengakses kitab Kuning tapi juga bagi 
siswa-siswa yang tidak mesantren,” 
ucapnya.

Sementara itu, Bupati Purwakarta 
Ambu Anne Ratna Mustika menyam-
but baik metode mufham yang dikem-
bangkan Al-Muhajirin, sehingga 
memudahkan santri dan siswa mem-
pelajari kitab Kuning. “Pemahaman 
kitab Kuning seperti Safinah dan Tijan 
juga dapat membentuk karakter siswa 
berakhlak mulia,” kata Ambu Anne.

Senada disampaikan Kepala Dinas 
Pendidikan Kabupaten Purwakarta 
Dr H Purwanto M.Pd. “Saya sangat 
berbahagia atas metode mufham ini. 
Karena sejalan dengan program yang 
telah dikembangkan Dinas Pendidi-
kan sejak 2016 lalu. Yakni, mengajak 
anak-anak sekolah bisa mempelajari 
dan memahami kitab Kuning,” ucap 
Purwanto.(add/vry) 

Al-Muhajirin Perkenalkan Metode Mufham

aDam Sumarto/PaSuNDaN ekSPreS 

muFHam: ketua Yayasan al-muhajirin Dr Hj Ifa Faizah rohmah m.Pd berfoto bersama bupati Purwakarta ambu 
anne usai melaunching metode mufham pada peringatan maulid Nabi muhammad Saw di masjid agung baing 
Yusuf Purwakarta, kamis (29/10).

Ratusan Personel Antisipasi Lonjakan Kunjungan

aDam Sumarto/PaSuNDaN ekSPreS

ratuSaN PerSoNeL: ratusan personel Polres Purwakarta tampak berjaga di pintu masuk 
kawasan Grama tirta jatiluhur seraya menyosialisasikan pentingnya mematuhi protokol 
kesehatan kepada para pengunjung wisata. 

PURWAKARTA-Polres Purwa-
karta menyiagakan ratusan pers-
onel guna mengantisipasi lonjakan 
kunjungan ke berbagai destinasi 
wisata di Purwakarta, termasuk 
menjaga kelancaran dan keamanan 
arus lalu lintas. Ratusan personel 
tersebut disebar di beberapa titik 
lokasi wisata yang ada di Kabu-
paten Purwakarta. Mereka juga 
aktif memberikan imbauan terkait 
prokotol kesehatan.

“Kami menurunkan ratusan pers-
onel di tempat-tempat wisata untuk 
memperkuat pengawasan dan pen-
egakan protokol kesehatan,” kata 
Kapolres Purwakarta AKBP Ali War-
dana melalui Wakapolres Kompol 
Satrio Prayogo di Purwakarta, pada 
Kamis (29/10).

Satrio menambahkan, personel 
Polres akan diterjunkan khusus di 
tempat-tempat wisata yang ada di 
Kabupaten Purwakarta, seperti di Ja-
tiluhur, Wanayasa dan tempat wisata 

lainnya. “Para personel ini berjaga 
untuk memastikan keamanan dan 
penerapan disiplin protokol keseha-
tan,” ujar Satrio.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres 
Purwakarta, AKP Toto Herman Per-
mana mengatakan pihaknya juga 
akan menerjunkan personel Sat-
lantas Polres Purwakarta di tempat-
tempat wisata dan juga jalur menuju 
lokasi wisata.

“Di situ kami juga melakukan 
imbauan dengan menggunakan 
pengeras suara di pos lantas. Kemu-
dian di lokasi kita juga memberikan 
imbauan tetap menjaga jarak dan 
menggunakan masker serta cuci 
tangan,” ucap Toto.

Sedangkan untuk mengantisi-
pasi terjadinya laka lantas dan lokasi 
rawan kemacetan, Toto telah meny-
iagakan anggota di pos pengamanan 
serta melakukan patroli dan melibat-
kan puluhan personel lantas Polres 
Purwakarta.

“Kita juga melakukan patroli di 
lokasi rawan terjadinya kecelakaan 
dan lokasi-lokasi rawan kemacetan. 
Kami sudah melakukan analisa dan 
evaluasi tempat-tempat yang rawan 

macet dan laka, kami plotting ang-
gota di jam-jam tersebut. Kami 
kerahkan seluruh personel dibantu 
anggota dari Polsek dan Satpol Air,” 
ucap Toto.(add/vry) 


