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BPBD

kesehatan

Tidak TerbiT
Bertepatan dengan 

Hari Maulid Nabi Mu
hammad SAW, 29 Ok
tober 2020 yang meru
pakan hari libur na
sio nal, HU Pa sun dan 
Eks pres tidak terbit. 

Kami akan kembali 
kepada pem baca se tia, 
pada Jumat, 30 Oktober 
2020. Teri ma ka sih.

Redaksi

BKPSDM: Peserta SKB 
Siapkan Berkas Asli 
SUBANG-Hasil kelulusan 

Calon Pegawai Negeri Sipil 
CPNS 2020 akan segera diu-
mumkan tanggal 30 Oktober 
2020. Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia (BKPSDM) Ka-
bupaten Subang mengimbau 

kepada para peserta, 
yang nanti-

n y a 
lulus 
a g a r 

mem-
p e r -

s i a p k a n 
berkas-berkas 

yang asli. Agar 
bisa mendapatkan 

No m o r  In d u k  Pe -
gawai (NIP) dan Surat 
ketetapan dari Badan 
Kepegawaian Negara 
(BKN)

Kasubid For masi 

dan Pengadaan BKPSDM Subang Hasan 
Sahroni saat disambangi di ruang kerjanya 
mengatakan, bagi para peserta formasi 
Kabupaten Subang yang mengikuti seleksi 
pengadaan CPNS tahun 2020, bisa bernafas 
lega. Pasalnya, sudah melewati mulai dari 
tahap pendaftaran, tes Sistem Kompetensi 
Dasar (SKD), Sistem Kompetensi Bidang 
(SKB). Kabarnya, tanggal 30 Oktober 2020 
akan keluar hasil kelulusan siapa yang akan 
lolos menjadi CPNS. “Kita mendapatkan in-
formasi dari BKN, hasil kelulusan akan keluar 
pada tanggal 30 Oktober 2020,” katanya. 

Dijelaskan Sahroni, awalnya dalam 
seleksi pengadaan CPNS 2020 Subang 
pendaftar mencapai 7.000, untuk mem-
perbutkan 275 formasi. Namun seiring 
dengan seleksi para peserta hanya tersisa 
sekitar 734 orang. Hasan mengingatkan 
kepada peserta yang ikut SKB agar melihat 
web Subang.go.id dan di media massa. 
Tentunya dengan sistem barcode untuk 
bisa melihat apakah lolos dalam CPNS 
atau tidak. “Mekanisme melalui barcode 
yang bisa di-scan dengan ponsel di media 
massa, ataupun bisa langsung melihat di 
subang.go.id, karena nama-nama peserta 
yang lolos ada di sana,” ungkapnya n 

Hasil Kelulusan CPNS 
Diumumkan 30 Oktober 

 Jadi Ikon konservasi di kabupaten Subang

Ki Tambleg Wisma Karya Pindah Posisi 

INDRAWAN SETIADI/PASUNDAN EKSPRES

GeSer: Juru kunci Wisma, Abah ucok menujukan pohon ki tambleg 
yang dipindahposisikan.

SUBANG-Penemuan bayi 
perempuan terbungkus 

plastik hitam di ar-
eal pesawahan pu-

kul 12.00 WIB, 
mengheboh-

kan warga 
s e k i t a r 
Pe n g e b o -
ran Pertam-
ina EP Asset 
3  C i d a h u 
Kecamatan 
Pagaden Ba-
r a t ,  S e l a s a 
(27/10). War-
g a  b e r b o n -

dong-bondong ingin melihat 
bayi yang tali pusarnya masih 
menempel. Bayi yang masih 
merah dengan berat 3.1 Kg 
dengan panjang 45 cm, di-
duga dibuang setelah mela-
hirkan. Meski menjadi toto-
nan warga, ada masyarakat 
yang ingin mengadopsi bayi 
tersebut. 

Kapolsek Pagaden Kom-
pol Musthamir mengata-
kan, pihaknya mendapatkan 
laporan ada seorang warga 
bernama Akem warga Ci-
dahu Kecamatan Pagaden 
Barat yang menemukan bayi 

dibungkus plastik di areal 
pesawahan pertamina Desa 
Cidahu Kecamatan Pagaden 
Barat. Pihaknya langsung 
mengunjungi lokasi dan benar 
adanya. “Kami mendapatkan 
laporan, dan bayi perempuan 
tersebut dibungkus plastik 
hitam,” ujarnya. 

Dijelaskan Musthamir, bayi 
yang ditemukan warga terse-
but dibawa ke Polindes (po-
liklinik desa) Cidahu. Na-
mun dirujuk ke RSUD Kelas 
B Subang untuk memastikan 
keadaanya. Setelah dilakukan 
penimbangan dan pemerik-

saan bayi yang masih merah 
tersebut dinyatakan masih 
dalam perawatan pihak RSUD 
Kelas B Subang. “Bayi tersebut 
dirawat di RSUD Kelas B Sub-
ang,” ungkapnya. 

Kepolis ian kini  tengah 
melakukan penyelidikan 
terhadap siapa yang mem-
buang bayi tersebut. “Di-
duga dibuang oleh orang 
tua bayi. Kita masih lakukan 
penyelidikan dalam kasus 
ini. Mudah-mudahan se-
cepatnya bisa terungkap,” 
ujarnya n

Bayi Perempuan Dibuang di Sawah Terbungkus Plastik

Mobiling Cek HIV AIDs di Patimban 
SUBANG-Sebanyak 24 Pekerja Seks Komersial 

(PSK) di Kawasan Truntum Desa Patimban Ke-
camatan Pusakanagara Subang, diambil sampel 
darahnya untuk diperiksa. Pemeriksaan rutin 
dilakukan untuk menekan penyebaran HIV/AIDS 
termasuk di area Hotspot Trungtum.

Surveilans Puskesmas Pusakanagara H. Surita 
mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh Dinas 
Kesehatan Kabupaten Subang melalui Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Keseha-
tan Masyarakat (Puskesmas) ber-
sama Seksi Ketentraman dan 
Ketertiban Umum (Tran-
tib) Kecamatan Pusaka-
nagara serta Yayasan 
Resik n

KARAWANG - G u y u r a n 
hujan sudah mulai intens. 
Lokasi-lokasi langganan ban-
jir di Kabupaten Karawang pun 
sudah mulai tergenang.

Atas situasi tersebut, Ba-
dan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Karawang ten-
gah melakukan pembuatan 
draf penanganan pen-
gungsi bencana alam 
di tengah pandemi 
Covid-19.

“Minggu-ming-
gu ini akan segera 
kita susun. Rencana 
segera,” ungkap Kepala BPBD Karawang, Yasin 
Nasrudin, Selasa (27/10).

Yasin menegaskan draf penanganan pengung-
si bencana alam di tengah pandemi Covid-19 
sangatlah penting, sebagai acuan pemerintah 
untuk menangani pengungsi dan menekan 
penularan korona n

Siapkan Draf 
Penanganan 
Pengungsi Banjir

AEP SAEPULOH/PASUNDAN EKSPRES 

MuLAI MeLuAP: Luapan air di kampung Pangasinan Desa 
kalangligar kecamatan telukjambe barat.

SUBANG - B e r t a h u n -
t a h u n  d o y o n g  d a n 
m e m b u s u k ,  l a n t a r a n 
akar t idak menyentuh 
b a g i a n  t a n a h  d a l a m , 
kini Pohon Ki Tambleg 
a t a u  P o h o n  B a o b a b 
yang berada di sekitar 
Wisma Kar ya Subang, 
dipindahposisikan dari 
titik semula.

Hal itu dijelaskan oleh 
juru kunci Wisma Karya, 
Abah Ucok pada Selasa 
(27/10). Dia menyebut, 
pohon tersebut tepatnya 
p a d a  m i n g g u  l a l u , 
dipindahposisikan oleh 
beberapa petugas BPBD 
Subang.

“Dipindahkan ini  ke 
posisi baru. Soalnya posisi 
semula tahu sendiri kan 
doyong, di tahan pake sling 
pula. Mudah-mudahan 

bisa tumbuh sebagaimana 
mestinya di posisi baru. 
Apalagi sekarang musim 
hujan, ini sebagian pucuk-
pucuk baru sudah tumbuh,” 
ungkapnya.

P o h o n  K i  Ta m b l e g 
m e r u p a k a n  i k o n 
konservasi di Kabupaten 
Subang, menghabiskan 
a n g g a r a n  y a n g  t i d a k 
main-main ketika hendak 
d i p i n d a k a n  ke  Wi s ma 
Ka r y a.  S e mu l a  p o h o n 
legendaris tersebut berada 
di sekitar perkebunan Tebu 
milik PG Rajawali di Pasir 
Bungur Purwadadi n
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Bayi Perempuan...
Dari halaman 1

Hasil Kelulusan...
Dari halaman 1

Ki Tambleg...
Dari halaman 1

Dari halaman 1
Mobiling Cek...

Dari halaman 1
Siapkan Draft...

Kepala DP2KBP3A Kabu-
paten Subang Dra Nunung 
Suryani mengatakan, kasus 
penemuan bayi tersebut 
diduga kuat dikarenakan 
kehamilan yang tidak di-
inginkan, sehingga pelaku 
membuang bayi tersebut. 
“Ini diduga karena kehami-
lan yang tidak diinginkan,” 
katanya. 

Nunung mengingatkan 

kepada para remaja agar 
bergaul secara sehat dan 
tidak melakukan tindakan, 
yang tidak sesuai dengan 
norma-norma agama dan 
norma hukum. Salah sa-
tunya tidak melakukan 
hubungan bebas. “Kami 
terus melakukan edukasi 
kepada para remaja-remaja 
di Kabupaten Subang,” ka-
tanya. 

Nunung juga meminta 
kepada orang tua untuk se-
lalu melakukan pengawasan 
terhadap anak-anaknya. 
Sebaliknya, jika orang tua 
ingin memiliki keturunan 
maka kehamilan, hendaknya 
direncanakan terlebih dahu-
lu. “Tentang kehamilan yang 
sehat, yaitu kehamilan yang 
direncanakan tentunya bagi 
pasangan suami istri yang 

sah,” katanya. 
Saksi  mata kejadian, 

Wawan mengaku kaget 
ketika ada seorang warga 
Akem yang hendak melihat 
sawah. Namun kaget den-
gan benda bergerak di kan-
tong kresek plastik hitam. 
“Ketika dilihat ternyata bayi 
yang masih hidup. Warga 
menjadi ramai dan geger,” 
katanya.(ygo/vry) 

YUGO EROSPRI/PASUNDAN EKSPRES  

eVakuaSI: Polsek Pagaden membawa bayi ke rSuD kelas b Subang untuk diperiksa.

Hasan mengimbau kepada 
para peserta CPNS 2020 
asal Subang, yang jika lo-
los tapi tidak mau menjadi 
CPNS tinggal meminta dan 
mengirimkan surat pen-
gunduran diri, baik secara 
elektronik ataupun melalui 
surat pernyataan. Sebab, 
peserta yang mengikuti tes 
CPNS 2020 di Subang ban-
yak warga asli Subang, yang 

mengikuti tes tersebut di 
berbagai daerah seperti Bali, 
Cirebon, Purwakarta dan 
lainnya. “Jika peserta lulus, 
namun mau mengundurkan 
diri ya bisa tinggal kirim su-
rat pernyataan pengunduran 
dirinya,” katanya. 

Dijelaskan Hasan, keten-
tuan yang ada ketika peser-
ta lolos dalam pengadaan 
CPNS tahun 2020 Subang. 

Peserta harus mengabdi di 
wilayah Kabupaten Subang 
selama 10 tahun lamanya, 
baru setelah 10 tahun bisa 
mengajukan pindah tugas 
ke daerah lain. “Harus 10 
tahun dulu bertugas di Ka-
bupaten Subang. Jika kita 
lihat peserta yang mengi-
kuti tes CPNS 2020 di Sub-
ang, sekitar 30 persennya 
berada di luar wilayah Ka-

bupaten Subang,” katanya. 
Sementara itu salah satu 

peserta Tiwi M (30) menga-
takan, dirinya sangat yakin 
bisa lolos dalam pengadaan 
CPNS tahun 2020 di Kabu-
paten Subang. “Berbagai 
tahapan sudah ditempuh. 
Deg-Degan pasti, menung-
gu tanggal 30 Oktober 2020 
lulus apa enggak nya,” ung-
kapnya.(ygo/vry) 

“Kegiatan ini rutin dilak-
sanakan setiap tiga bulan 
sekali ini, untuk memantau 
sekaligus menekan pe-
nyebaran dari virus HIV/
Aids di wilayah Kawasan 
Truntum Desa Patimban 
Kecamatan Pusakanagara,” 
kata H. Surita saat dikon-
firmasi Pasundan Ekspres, 
Kamis (27/10)

Selain saat ini tengah ada 
pandemic Covid-19, soal 
penekanan HIV/AIDS juga 
harus terus dilakukan se-
cara rutin. Sebab, penaka-
nan penyebaran HIV/AIDS 
juga harus terus dilaku-
kan termasuk diantaranya 
saat ini dengan menggu-
naan protokol pencegahan 

Covid-19.
Sementara itu, Kasi Tran-

tib/Kepala Satpol PP Keca-
matan Pusakanagara, Sya-
frudin Martanegera yang 
akrab disapa Bang Rambe 
mengatakan kegiatan pe-
meriksaan tersebut juga 
bertujuan untuk mendata 
berapa jumlah PSK yang 
beroperasi di lokalisasi Trun-
tum Patimban tersebut.

“Berdasarkan informasi 
ada 24 PSK yang berada 
dilokasi, dan saat kita cek 
kelapangan, semuanya 
kooperatif dan mau diper-
iksa,”  jelasnya.

Dalam kegiatan ini, Kasi 
Trantib didampingi oleh 
dua anggota Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP) 
wanita. Hal tersebut dilaku-
kan sebagai langkah un-
tuk lebih persuasif dalam 
melaksanakan pendataan 
dan pemeriksaan.

Selain itu, dengan adanya 
tes tersebut secara rutin, 
pemilik lokasi maupun 
WPS sasaran Sangat ter-
bantu dengan giat terse-
butlah karena gratis dan 
Penghuni dapat terdeteksi 
secara kesehatan apakah 
positif atau negatif. “Infor-
masi terkini tersampaikan 
tentang HIV AIDS & Covid 
19 dan penghuni merasa 
senang kareba di datangi 
tim kesehatan,” imbuhnya.
(ygi/vry)

Normatif Dilaksanakan 
Bulan Maret 2021 

KARAWANG-Dinas Pem-
berdayaan Masyarakat dan 
Desa (DPMD) Kabupaten 
Karawang menyatakan, 
jika tahapan Penyeleng-
garaan Pemilihan Kepala 
Desa (Pilkades) serentak 
177 desa pada tahun 2021 
mendatang sudah ber-
langsung. Kendati DPMD 
bersama tim kabupaten 
terus melakukan beberapa 
tahapan dan persiapan 
menjelang dilaksanakan-
nya pilkades.

Kasi Tata Kelola Pemer-
intahan DPMD Karawang 
Andr y Irawan menga-
takan, berdasarkan surat 
dari Kemendagri terkait 
penundaan pelaksanaan 
pilkades, maka penyeleng-

garan pilkades serentak 
177 desa diundur sampai 
selesainya pilkada 2020. 
Berdasarkan jadwal dan 
tahapannya, secara nor-
matif pilkada selesai bulan 
Februari 2021. Sehingga 
penyelenggaran pilkades 
serentak untuk 177 desa ini 
digelar pada bulan Maret 
2021.

Dikatakan Andry, SK ten-
tang jadwal dan tahapan 
pi lkades serentak 177 
sudah ada. Pelaksanaan 
pemungutan suara akan 
digelar pada 21 Maret 
2020. Sedangkan masa 
jabatan kepala desa yang 
saat ini menjabat, akan 
habis pada 23 Maret 2021. 
“Untuk mengisi kekoson-
gan sampai ditetapkan-
nya kepala desa terpilih, 
bupati akan mengangkat 
pjs kepala desa dari PNS,” 

ujar Andry.
S e l a i n  j a d w a l  d a n 

tahapan, kata Andry, pem-
bentukan tim kabupaten 
untuk pilkades 2021 juga 
sudah dilakukan. “Angga-
ran juga sudah disiapkan,” 
ucapnya.

Mengenai teknis pelak-
sanaan pemungutan su-
ara, lanjutnya, sampai saat 
ini masih menjadi bahan 
kajian bersama tim ka-
bupaten. Namun tentu-
nya, pelaksanaan pasti 
berdasarkan penerapan 
protokol kesehatan. Saat 
ini, pihaknya juga masih 
membahas teknis untuk 
sosialisasi yang akan mulai 
dilaksanakan pertengahan 
november. “Lebih detilnya 
mengenai pelaksanaan, 
nanti akan disampaikan 
pada saat sosialisasi,” jelas-
nya. (use/vry) 

DPMD Siapkan 
Tahapan Pilkades 

YOGI MIFTAHUL FAHMI/PASUNDAN EKSPRES 

Cek keSeHataN: tim kesehatan dari berbagai instansi saat melakukan pengecekan di area 
lokalisasi Dusun trungtum Desa Patimban.

Sejak tahun 2011 lalu, 
yakni hingga ratusan juta 
rupiah rela digelontorkan 
Pemda Subang.

Sebelumnya, memang 
pohon Ki Tambleg lama 

s e p e r t i  t i da k  t e r u r u s. 
P o s i s i n y a  m i r i n g 
ditahan oleh beberapa 
tal i  s l ing  s ebesar  jar i 
telunjuk orang dewasa. 
B u k a n  k a l i  p e r t a m a 

pohon asem (adansonia 
digitata) raksasa berusia 
p u l u h a n  t a h u n  y a n g 
berada di Wisma Karya 
Subang terpaksa digali 
untuk direp osis i  atau 

penempatan kembali ke 
posisi semula, sudah sejak 
Mei 2019 lalu. “Ya mudah-
mudahan bisa tumbuh, 
subur, inshaallah,” pungkas 
Abah Ucok.(idr/vry) 

“Jangan sampai para pen-
gungsi tersebut menjadi 
klaster Covid-19. Makanya 
perlu kita skemakan seperti 
apa, bagaimana perotokol 
kesehatan saat mengungsi,” 
ucapnya.

Yasin menyebutkan dalam 
draf tersebut penanganan 

pengungsi tentu berubah 
dengan adanya penambahan 
protokol kesehatan. Misalnya 
dari kebutuhan tenda yang 
biasanya hanya satu, karena 
ada aturan jaga jarak maka 
diperlukan dua tenda.

“Lalu kita juga harus 
menyediakan rapid tes, 

pengecekan suhu, sanitizer 
dan tempat mencuci tan-
gan,” ungkapnya.

Draf tersebut rencanan-
ya akan disusun segara 
oleh BPBD Karawang yang 
kemudian akan diajukan 
dalam bentuk peraturan 
bupati (perbup).(aef/vry) 

KARAWANG-Mening-
katnya tren sepatu, merek 
sepatu lokal juga semakin 
bersinar dan tak kalah kual-
itasnya dari merek ternama 
dunia. Sepatu hunted lagi 
trend saat ini yang diprod-
uksi asli pemuda Karawang 
dicari kaum milenial den-
gan Tangled Hunted to be 
hunted (diburu dan diburu, 
red).

Owner Hunted Prasetyo 
mengatakan, kehadiran 
hunted shoes memberikan 

konsep berbeda. Yakni, 
membuat konsumen makin 
pede (percaya diri) den-
gan produk yang berkuali-
tas. Sepatu hunted Asli 
lokal Karawang mulai di-
pasarkan awal tahun 2020. 
“Diproduksi dari bahan 
yang berkualitas tidak ka-
lah dengan sepatu luar 
negeri, terbuat dari bahan 
kanvas dan Levis menjadi-
kan kualitas tahan lama,” 
katanya.

Produk Hunted, sangat 

familiar oleh Komuni-
tas band dan skateboard. 
Pemasaran sepatu hunt-
ed perbulan terjual 100 
pasang bisa didapati via 
online dan distro yang 
ada di Karawang. “Produk 
hunted sudah tembus 
hingga luar Jawa, sep-
erti Bali dan Kalimantan. 
Untuk Harga Rp320.000 
dengan varian tiga warna 
hitam, hijau dan kuning,” 
paparnya.

Ke depan, Prasetyo akan 

mendesain sepatu hunt-
ed dengan motif  batik 
khas Karawang. Prasetyo 
berharap, pemuda asli 
Karawang dalam dunia 
fashion, terus berkem-
bang melalui usaha se-
patu dengan asli dengan 
kualitas. “Saat Pendemi 
ini, pemuda asli Karawang 
dalam dunia fashion terus 
berkembang melalui usa-
ha ekonomi kreatif dengan 
dengan kualitas,” katanya.
(ddy/vry)

Sepatu Hunted Diburu Kaum Millenial 

DEDI SATRIA/PASUNDAN EKSPRES 

berkuaLItaS: Owner Hunted Prasetyo menujukan sepatu hunted karya asli pemuda karawang. 
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Kerap Terjadi 
Banjir Cileuncang

SUBANG-Dinas Perumah-
an dan Kawasan Pemukiman 
(DPKP) Subang mengakui 
terjadinya banjir cileun-
cang di sejumlah titik jalan 
protokol di Subang kota, 
lantaran buruknya sistem 
drainse. Pasalnya, anggaran 
untuk perbaikan drainse ter-
pangkas untuk penanganan 
pandemi Covid-19.

Kepala Bidang Kawasan 
Permukiman DPKP Subang, 

Radi Abdul Azis mengatakan 
banjir cileuncang tersebut 
sudah sejak lama terjadi. 
Seperti di SMAN 1 Subang, 
Otista, Cadika, KS Tubun 
dan lainnya. “Memang har-
us segera ada perbaikan 
drainase nya dan itu sudah 
direncakan sejak lama. Tapi 
di tahun ini tidak ada ang-
garan untuk perbaikan kar-
ena terkena pemangkasan 
anggaran untuk Covid-19,” 
katanya.

Adapun perbaikan drai-
nase di tahun 2020 ini, 
kata dia, hanya dilakukan 

di wilayah Kecamatan Pa-
gaden saja. Itu pun hanya 
1 paket pengerjaan. “Mau 
bagaimana lagi. Kita tidak 
bisa melakukan perbaikan, 
kendala nya pemangkasan 
anggaran untuk Covid,” 
ujarnya.

Dia menyebut penyebab 
terjadinya banjir Cileuncang 
diantaranya adalah kar-
ena adanya pendangkalan 
ataupun penyumbatan salu-
ran, pembuangan air hujan 
dari bangunan langsung ke 
jalan, dan banyaknya elevasi 
jalan yang menjadi lebih 

rendah dari tanah. “Kami 
imbau agar warga yang mau 
mendirikan bangunan un-
tuk memperhatikan elevasi 
jalan, jangan sampai tata 
bangunannya tidak baik,” 
ungkapnya.

Sementara itu, salah se-
orang Kar yawan Tokma 
Cadika Subang, Chaerul (21) 
mengaku khawatir hendak 
berangkat dan pulang kerja 
jika terjadi hujan. “Kadang 
suka takut kalo hujan besar, 
takutnya banjir Cileuncang 
di depan Tokma,” ujarnya.
(ygo/sep)

Pandemi Covid Jadi Alasan 
Sistem Drainase Buruk

YuGo eroSPrI/ PaSuNDaN ekSPreS

ukur PeNGerJaaN: Petugas DPkP mengukur tinggi drainase di wilayah kecamatan Pagaden.

SUBANG-Bupati Subang 
H.Ruhimat apresiasi sejum-
lah sastrawan Subang, dalam 
kesempatan apresiasi sastran 
dan seni karya seniman Sub-
ang tahun 2020 yang digelar 
Disdikbud Subang, Selasa 
(27/10).

Bupati menyampaikan rasa 
bangga dan apresiasi yang 
mendalam khusus dipersem-
bahkan bagi para sastrawan 
Subang yang bahkan sampai 
akhir hayatnya berdedikasi 
tinggi untuk dunia kesusas-
traan Subang. “Mungkin 
tidak banyak yang mengenal 
nama Moddi Madiana. Na-
mun dari sosok almarhum 
yang merupakan sastrawan 
Subang itulah, terutama 
melalui sajak-sajaknya kita 
bisa mengenal tokoh-tokoh 
termasuk Ki Lapidin, yang 
hari ini ditulis kembali oleh 
Kang Aan Ikhsan Gumelar 
yang patut diapresiasi,” un-
gkapnya.

Dia juga secara khusus men-
gucapkan terimakasih dan 
memberikan apresiasi pada 
Disdikbud Subang yang telah 
menjadi motor bagi pengem-
bangan budaya dan sejarah 
di Kabupaten Subang. Apal-
agi, dengan mempopulerkan 
kembali sosok Ki Lapidin se-
bagai sosok Pahlawan Subang 
yang harus terus dikenang 
dan dihormati segala jasa 
-jasa beliau dalam berjuang 
melawan penjajah.

Pada kesempatan yang 
sama, Kepala Dinas Pen-
didikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Subang, Tatang 

PUSAKANAGARA-War-
ga dan aparatur Pemerin-
tah Desa Rancadaka cek 
aliran Kali Mataram. Warga 
melakukan cek pintu ba-
lok kali Mataram yang ber-

batasan dengan Dusun Gen-
teng Desa Patimban, Selasa 
(27/10).

Sekretaris Desa Rancadaka 
Ato Suharto mengatakan, 
aliran di Kali Mataram yang 

Bupati Apresiasi Dedikasi Sastrawan Moddi Madiana

Komara mengatakan jika 
kegiatan apresiasi satra dan 
seni ini dapat diharapkan 
menjadi sumber nilai-nilai 
yang diangkat dan men-

jadi dasar karakter bagi 
masyarakat Subang.

Tatang Komara juga dalam 
kesempatan tersebut me-
nyampaikan hormat yang 

mendalam pada sastrawan 
Moddi Madiana yang te-
lah menyumbang banyak 
pemikiran-pemikirannya 
untuk mempertahankan 

nilai-nilai seni dan kebu-
dayaan di Kabupaten Subang 
hingga akhir hayatnya. “Mari 
kita hidupkan nilai-nilai 
karya sastra dari sastrawan 

kita itu sebagai karakter. 
Karena sesungguhnya kita 
bisa maju dan menjadi 
manusia-manusia unggul, 
sehingga Subang bisa lebih 

baik dengan karakter kuat, 
sesuai cita-cita yang dimiliki 
oleh Bupati Subang, melalui 
Subang Jawara,” pungkasnya.
(idr/sep)

Cegah Banjir, Pembersihan Pastikan Aliran Kali Lancar
ditutup balik untuk semen-
tara dibuka. Hal ini dilaku-
kan agar aliran Kali Mataram 
yang saat ini debit airnya 
cukup deras bisa mengalir 
hingga ke hilir. “Biasanya 
balok itu ditutup, agar air 
asin tidak terlalu masuk. Nah 
karena musim  penghujan, 
jadi balok sementara dibuka 
agar aliran lancar,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah 
Desa juga terus melakukan 
penyisiran dan membersi-
hkan saluran saluran yang 
tersendat. “Agar saluran-
saluran atau sungai yang 

ada kita bisa deteksi lebih 
dini, mana yang mampet, 
mana yang dangkal,” be-
bernya

Selain itu, saat ini air yang 
ada juga tengah dimanfaat-
kan untuk kepentingan Per-
tanian di Desa Rancadaka. 
Sebab, masih ada beberapa 
hektare lahan sawah di Ran-
cadaka yang akan melaksan-
akan panen. “Sementara saat 
ini aliran digunakan untuk 
mengairi sawah, menjelang 
panen karena Rancadaka 
panen paling akhir,” imbuh-
nya.(ygi/sep)

YoGI MIFtaHuL FaHMI PaSuNDaN ekSPreS

buka PINtu: aparatur desa rancadaka saat membersihkan 
dan membuka balok di kali Mataram.

INDraWaN SetIaDI/PaSuNDaN ekSPreS

keNaNGaN: bupati Subang perli-
hatkan potret Sastrawan Sekaligus 

budayawan Subang, mendiang Moddi 
Madiana.



JAKARTA-Upaya penanganan 
Covid-19 yang dilakukan pe-
merintah, membuahkan hasil. 
Buktinya, sudah banyak pasien 
yang sembuh usai menjalani 
perawatan. Hingga Senin (26/10), 
pasien yang sembuh bertambah 
bertambah 3.908 orang. Den-
gan demikian, totalnya menjadi 
317.672 orang.

Sementara itu, kasus terkon-
firmasi positif Covid-19 tercatat 
juga bertambah 3.222. Sehingga 
totalnya berjumlah 392.934 kasus. 
Sedangkan, korban meninggal 
juga ada penambahan 112 orang. 
Jumlah keseluruhan menjadi 
13.411 orang.

DKI Jakarta mencatatkan penam-
bahan jumlah pasien sembuh ter-
banyak. Yaitu 1.162 orang. Untuk ka-
sus positif ada 906 orang. Sementara 
yang meninggal dunia 13 orang.

Disusul Jawa Barat dengan pe-
nambahan kasus sembuh se-
banyak 442 orang. Untuk kasus 
positif 431 orang dan meninggal 
15 orang. Kemudian, Jawa Tengah 
303 orang sembuh dengan 156 

orang positif dan 16 
orang meninggal. 
Lalu, Jawa Timur 296 
kasus sembuh baru 
dengan 296 orang 
positif serta 20 orang 
meninggal.

Berikutnya, Banten 
mencatat 261 kasus 
sembuh dengan 120 
orang terkonfirmasi 
positif dan 3 kasus 
meninggal. Selanjut-
nya, Riau 251 orang 
sembuh dengan 205 
orang positif dan 4 
orang meninggal. Sumatera Barat 
mencatat 185 orang sembuh den-
gan 269 kasus positif dan 3 orang 
dilaporkan meninggal dunia.

Ada 10 provinsi yang melapor-
kan kasus baru di bawah 10. Selain 
itu, 2 provinsi melaporkan tidak 
ada penambahan kasus. Yaitu 
Bengkulu dan Maluku. Kemudian, 
Satgas Covid-19 juga mencatat 
kasus saspek sebanyak 170.163 
orang di 502 kabupaten/kota dan 
34 provinsi di seluruh Indonesia.

Juru bicara Satgas 
Penanganan Covid-
19, Wiku Adisasmito 
mengatakan kunci 
pengendalian Co-
rona adalah protokol 
kesehatan. Menurut-
nya, masyarakat har-
us menyadari pent-
ingnya mematuhi 
dan menjalankan 3M 
(Memakai Masker, 
Mencuci Tangan, 
Menjaga Jarak).

“Disiplin protokol 
kesehatan harus diu-

tamakan. Terutama jika berak-
tivitas di luar rumah. Karena itu, 
di mana pun dan kapan pun, 
jangan lupa 3M. Ini sangat pent-
ing untuk dipatuhi semua pihak,” 
kata Wiku.

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

 

Hati-hati Keluarkan 
Izin Peredaran dan 
Penggunaan Vaksin
JAKARTA-Badan Pengawas Obat dan Ma-

kanan (BPOM) sangat berhati-hati mengelu-
arkan izin terkait peredaran dan penggunaan 
vaksin Covid-19. Termasuk memberikan 
otorisasi penggunaan darurat (Emergency 
Use Authoriza-
tion/EUA).

D i r e k t u r 
R e g i s t r a s i 
Obat BPOM, 
Rizka Andalu- cia mengatakan pihaknya 
melakukan pengawasan mulai dari proses 
produksi vaksin sampai distribusinya. Yakni 
dari tingkat pedagang besar farmasi hingga 
ke sarana pelayanan kefarmasian. 

“BPOM sangat berhati-hati dalam memas-
tikan aspek keamanan, khasiat dan mutu 
vaksin,” kata Rizka.

Menurutnya, BPOM juga mengawal dan 
menginspeksi pelaksanaan uji klinik vaksin 
dan obat Covid-19 untuk memastikan pen-
erapan Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB). 

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

Bantu Pelayanan Kesehatan 
Masyarakat Saat Pandemi

SUBANG-Kepala Puskesad Mayjen TNI A Budi 
Sulistya mengatakan, dalam membantu penanggu-
langan pandemi Covid-19, personel Puskesad telah 
diterjunkan mulai dari penjemputan WNI di Wuhan, 
China beberapa waktu lalu. Juga pembuatan rumah 
sakit lapangan seperti di Pulau Galang, Wisma Atlet 
dan Indra Pura di Surabaya. 

“Tujuannya untuk mem-back up pelayanan kes-
ehatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19,” 
tegasnya.

Jenderal bintang dua ini juga mengimbau masyarakat 
mematuhi protokol kesehatan. Penerapan 3M (Me-
makai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak) harus 
terus dilakukan. “Protokol kesehatan sangat penting 
untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19,” 
paparnya. 

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)

melawan covid-194 rabu, 28 oktober 2020

puskesad

libur panjang

GEJALA  SBG PWK  KRW  KBB 

TERKONFIRMASI  335 519 1.349 405

SELESAI ISOLASI 271 385 954 6

MASIH ISOLASI  40 108 349 778

KEMATIAN  24 26 46 8 

SUSPEK  5.846 949 6.640 784

PROBABEL  27 6 79 22

KONTAK ERAT  455  1.612  3.521 785

Menteri Harus Jelaskan Sasaran Vaksin
JAKARTA-Presiden Joko Widodo memerin-

tahkan jajarannya membuat dan menjelaskan 
tahapan imunisasi Covid-19 yang harus di-
lakukan. Termasuk bagaimana masyarakat bisa 
mengakses vaksin tersebut.

“Maka tolong dipastikan bahwa vaksinasi ini 
akan berjalan dan dilakukan secara bertahap. 
Hal ini perlu dipaparkan secara jelas, gamb-
lang kepada masyarakat,” tegas Jokowi saat 
rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 
(26/10).

Selain itu, Jokowi meminta menteri untuk 
menjelaskan siapa saja kelompok masyarakat 
yang mendapatkan prioritas imunisasi lebih 
awal. “Jelaskan kenapa mereka duluan. Itu harus 
dijelaskan. Mengapa mereka mendapatkan 
prioritas. Ada juga yang berkaitan dengan yang 
gratis, yang mandiri atau bayar sendiri. Penge-
naan biaya dalam pelaksanaan vaksinasi secara 
mandiri harus betul-betul dikalkulasi dan dihi-
tung dengan cermat,” terang kepala negara.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta 
disiapkan aturannya sejak awal dengan harga 
yang terjangkau. 

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

JAKARTA-S e l u r u h  p e l a ku 
Usaha Mikro, Kecil dan Menen-
gah (UMKM) diminta disiplin 
menerapkan protokol kesehatan 
(prokes). Tujuannya agar mereka 
dapat tetap menjalankan aktivitas 
ekonomi dan tidak mendorong 
penambahan jumlah kasus positif 
Covid-19.

“Sekarang yang kita perlukan 
adalah melakukan kegiatan 
ekonomi. Tetapi, jangan sampai 
menimbulkan kasus baru. Sebe-
narnya kalau menjalankan pro-
tokol kesehatan dengan disiplin, 
kasusnya tidak naik. Gerakan 3M 
(Memakai Masker, Mencuci Tan-
gan, Menjaga Jarak) harus terus 
dilakukan,” kata Juru Bicara Satgas 
Penanganan Covid-19, Wiku Adis-
asmito di media center, di Graha 

BNPB, Jakarta, Senin (26/10).
Menurutnya, pandemi Covid-19 

merupakan bencana non-alam 
yang terjadi di seluruh dunia. 
Delapan bulan merupakan waktu 
yang cukup lama bagi pemerin-
tah dan masyarakat untuk bisa 
menyesuaikan diri dan mengatur 
strategi menghadapi pandemi 
Covid-19.

Wiku menilai bahwa penerapan 
protokol kesehatan harus benar-
benar dilaksanakan dengan disip-
lin. Sehingga masyarakat maupun 
pelaku UMKM tetap dapat men-
jalankan aktivitas tanpa khawatir 
tertular Covid-19.  “Nah, mari kita 
latihan beradaptasi secara berta-
hap dan disiplin,” imbuhnya.

Ia mencontohkan salah satu 
aktivitas ekonomi di  pasar. 

Pasar merupakan tempat bagi 
masyarakat untuk membeli ke-
butuhan sehari-hari. Jika protokol 
kesehatan diterapkan dengan 
disiplin, maka potensi penularan 
seharusnya tidak ada.

“Kalau itu dilakukan secara 
disiplin dan tidak ada kasus, be-
rarti keberhasilan sektor usaha 
mulai bergerak. Kita harus sama-
sama bergerak. Jadi kesehatan 
dan ekonomi itu harus bergerak 
bersama-sama,” pungkasnya.

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)

Pemerintah Lakukan 
Antisipasi Lonjakan Kasus
JAKARTA-Menjelang libur panjang pada 28 Okto-

ber – 1 November 2020 mendatang, pemerintah telah 
melakukan sejumlah langkah antisipasi. Terutama 
lonjakan angka kasus positif Covid-19.

“Satgas mengimbau masyarakat untuk tidak beper-
gian keluar rumah, ke tempat ramai, atau pulang 
kampung. Kasihan keluarga di kampung halaman. 
Apalagi, jika ada lansia atau orang dengan penyakit 
penyerta. Kami mohon jangan pulang kampung,” ujar 
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adis-
asmito di Media Center Satgas Penanganan Covid-19, 
di Graha BNPB, Jakarta, Senin (26/10).

Pasalnya, berdasarkan data periode liburan Idul fitri 
pada 22-25 Mei lalu, terjadi kenaikan jumlah kasus 
harian dan kumulatif sekitar 69 persen hingga – 93 
persen dalam waktu 10 – 14 hari. Juga pada periode 
libur panjang 20-23 Agustus 2020, terjadi kenaikan 
jumlah kasus harian sebanyak 58 persen hingga 118 
persen dalam rentang waktu 10 – 14 hari.

Satgas mendorong perkantoran dan perusahaan 
melakukan antisipatif bagi karyawan yang berpergian 
ke luar kota saat libur panjang. Para karyawan diminta 
melapor ke kantor.

“Terutama yang pergi ke zona oranye dan merah. 
Selain itu, perusahaan harus mendorong karyawannya 
untuk isolasi mandiri jika mengalami gejala demam, 
gangguan pernapasan, atau hilang indera perasa dan 
penciuman setelah libur panjang,” paparnya.

Berdasarkan studi Stay at Home Works to Fight 
Again Covid-19 International Evidence from Google 
Mobility, menunjukkan 1 persen masyarakat yang 
berdiam di rumah, mengurangi 70 kasus dan 7 ke-
matian mingguan. Bahkan 1 persen pengurangan 
mobilitas masyarakat menggunakan transportasi 
umum akan mengurangi 33 kasus dan 4 kematian 
mingguan.

Tak hanya itu. Sebanyak 1 persen pengurangan 
kunjungan masyarakat ke tempat rekreasi juga men-
gurangi 25 kasus dan 3 kematian mingguan. Begitu 
juga jika terjadi 1 persen kunjungan ke tempat kerja 
akan mengurangi 18 kasus dan 2 kematian. 

“Bisa dibayangkan berapa banyak nyawa yang bisa 
dilindungi dan diselamatkan dengan pengurangan 
tersebut,” ucapnya.

Karena itu, karena angka penyebaran Covid-19 di In-
donesia masih tinggi, Wiku menyarankan masyarakat 
tetap di rumah selama libur panjang. 

“Namun, jika mendesak harus keluar rumah, 
masyarakat harus selalu disiplin 3M (Memakai Masker, 
Mencuci Tangan, Menjaga Jarak). Ini penting untuk 
melindungi diri sendiri dan orang lain,” tandasnya.

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)

Vaksin Harus Melalui 
Uji Klinis yang Benar
JAKARTA-Sebelumnya Ketua Komite Pen-

anganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi 
Nasional yang juga Menteri Koordinator bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan 
sasaran penerima vaksin Covid-19 adalah se-
banyak 160 juta orang. Sementara vaksin yang 
harus disediakan adalah 320 juta dosis.

Jokowi berharap vaksin Covid-19 yang akan 
disuntikkan ke masyarakat harus melalui uji 
klinis yang benar. Sehingga dapat dipastikan 
keamanan dan efektivitasnya. Pemerintah 
tidak ingin ada sedikitpun masalah yang ber-
dampak pada masyarakat penerima vaksin. 

“Kalau disuntik betul-betul melalui sebuah 
tahapan-tahapan, uji klinis yang benar. Karena 
kalau tidak, ada satu saja masalah, nanti bisa 
menjadikan ketikdakpercayaan masyarakat 
akan upaya vaksinasi ini,” terangnya.

Presiden meminta jajarannya tetap 
mengedepankan kaidah ilmiah untuk vaksin 
Covid-19. Semua prosedur ilmiah soal vaksin 
dan vaksinasi harus dilalui secara tepat, tanpa 
ada yang terlewat. “Semua tahapan harus 
melalui kaidah-kaidah saintifik. Kaidah ilmu 
pengetahuan, berdasarkan data sains dan 
standar-standar kesehatan. Termasuk soal 
kehalalan vaksin. Libatkan MUI, NU dan Mu-
hammadiyah dalam proses ini,” ucapnya.

Sebab, saat ini, semua pihak sedang me-
mantau proses pengadaan dan pelaksanaan 
vaksin Covid-19 di Indonesia. Karena itu, se-
luruh tahapan pengadaan dan pelaksanaan 
vaksin Covid-19 harus sesuai dengan kriteria 
yang telah ditetapkan.

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

JAKARTA-Pusat Kesehatan TNI AD 
(Puskesad) dilibatkan dalam proses 
pembuatan vaksin Covid-19. Hal ini 
dilakukan untuk mendukung pro-
gram vaksinasi yang rencananya akan 
dilakukan pada 2021 mendatang.

“Untuk saat ini sudah ada nota kesepa-
haman (MoU) dengan Biofarma. Tentu 
TNI AD akan dilibatkan dalam waktu 
dekat,” kata Kepala Puskesad Mayjen 
TNI A Budi Sulistya di Markas Puskesad, 
Jakarta Timur, Senin (26/10).

Dalam rencana pembuatan vaksin 
itu, saat ini sedang dalam proses 
filling atau pengisian dosis. Proses 
filling tidak mudah. Karena me-
nyangkut sterilisasi, pengemasan, 
dan lainnya.

“Vaksin masih dalam proses filling. 

Hal ini berkaitan dengan dosis dan 
tidak semudah mengisi. Misalnya 
kiloan beras, tentu tidak sama. Kar-
ena menyangkut sterilitas. Kemudian 
bagaimana vaksin ini dikemas secara 
terukur. Sehingga perlu teknik yang 
profesional,” jelas Budi.

Pihaknya tentu akan berupaya 
mengembangkan pembuatan vaksin 
ini bersama-sama dengan pemangku 
kepentingan lainnya. Salah satunya 
Kementerian Kesehatan.

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)

Minta Tahapan Imunisasi Diperjelas

FIN

PerHatIkaN: Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya membuat dan menjelaskan tahapan imunisasi Covid-19 
yang harus dilakukan. 

Pelaku UMKM Diminta Terapkan Prokes

FIN

Seluruh pelaku usaha Mikro, kecil dan Menengah (uMkM) diminta disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes). 

TNI AD Terlibat Proses Pembuatan Vaksin

Penanganan Covid-19 Membuahkan Hasil
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JAKARTA-Pemerintah In-
donesia melalui Kemen-
terian Sosial mengupaya-
kan bantuan sosial di ten-
gah pandemi virus corona 
(Covid-19) salah satunya 
adalah Bantuan Sosial Tu-
nai untuk 9 juta masyarakat 
tidak mampu di 33 Provinsi 
di Indonesia. 

Bantuan Sosial Tunai terse-
but telah dilakukan dalam 2 
gelombang dari bulan April 
hingga Desember 2020 nanti. 
Gelombang pertama (April-
Juni) penerima manfaat 
mendapatkan Rp600.000 
per KK per bulan. Kemu-
dian pada gelombang kedua 
yang berlangsung dari Juli-
Desember telah disesuaikan 
menjadi Rp300.000 per KK 
per bulan.

“Realisasi Bantuan Sosial 
Tunai Alhamdulillah telah 
mencapai 82% secara na-
sional. Kami berterimakasih 
kepada semua Bupati, Wa-
likota, Gubernur, Camat, 
Kepala Desa, Lurah, kemu-
dian aparat, yang bahu mem-
bahu menyalurkan bantuan, 
sehingga apa yang sebelum-
nya kita perkirakan sebagai 
tantangan luar biasa, pada 
akhirnya bisa kita laksanakan 
dengan baik,” ungkap Direk-
tur Jenderal Penanganan 
Fakir Miskin Kemensos Asep 
Sasa Purnama dalam Dia-
log Produktif bertajuk “Ban-
tuan Sosial Tunai Dukung 
Masyarakat Saat Pandemi” 
yang diselenggarkan Komite 
Penanganan Covid-19 dan 
Pemulihan Ekonomi Nasion-

al (KPCPEN), Senin (26/10).
Lebih lanjut, Asep Sasa Pur-

nama menjelaskan bahwa 
Bantuan Sosial Tunai tidak 
hanya berdampak sosial se-
mata-mata bagi keluarga pen-
erima manfaat, tapi juga ber-
dampak ekonomi yang lebih 
besar lagi. Dengan adanya 
Bantuan Sosial Tunai ini, ter-
jadi sirkulasi uang secara na-
sional dengan jumlah Rp32,4 
Triliun atau sekitar Rp2 Triliun 
tiap bulannya, dan mampu 
membantu menggerakkan 
kegiatan ekonomi di tingkat 
akar rumput.

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)

BANDUNG-Keputusan 
perpanjangan PSBB secara 
proporsional wilayah Bodebek 
diselaraskan dengan kebijakan 
pemerintah DKI Jakarta yang 
memperpanjang PSBB tran-
sisi sampai 8 November 2020. 
Keputusan didasarkan juga 
pada berbagai hasil kajian 
epidemiologi.

Ketua Harian Satuan Tugas 
Penanganan Covid-19 Daerah 
Provinsi Jabar Daud Achmad 
mengatakan, dalam Kepgub 
itu, kepala daerah wilayah 
Bodebek dapat menerapkan 
PSBB secara proporsional ses-
uai dengan level kewaspadaan 
daerah. “PSBB secara propor-
sional disesuaikan dengan 
kewaspadaan daerah di tingkat 
kecamatan, desa, dan kelura-
han dalam bentuk Pembatasan 
Sosial Berskala Mikro (PSBM),” 
kata Daud, Selasa (27/10). 
“Penambahan kasus di Jabar 
didominasi di wilayah Bode-
bek dalam sepekan terakhir 
ini,” ucap Daud.

Berdasarkan data PIKOBAR 
(Pusat Informasi dan Koordi-
nasi Covid-19 Jabar) pada Sela-
sa (27/10) pukul 09:00 WIB, jika 

K A R AWA N G - A s o s i a s i 
Pengusaha Indonesia (Ap-
indo) Kabupaten Karawang 
bekerja sama dengan Sat-
gas Covid-19 Kabupaten 
Karawang, dalam kebijakan 
pembentukan satgas pen-
anggulangan Covid-19 di 
perusahaan.

Ketua Apindo Karawang Ab-
dul Syukur mengatakan, para 
pengusaha yang tergabung 
dalam Apindo Karawang 
membentuk Satuan Tugas 
(Tugas) Covid-19. Tujuannya 
memastikan penerapan pro-
tokol kesehatan Covid-19 di 

lingkungan perusahaan.
“Satgas Covid-19 peru-

sahaan diperlukan untuk 
menyiapkan personel dan 
peralatan guna menganti-
sipasi dan menangani wa-
bah Covid-19, jika terjadi 
di lingkungan kerja. Satgas 
ini terdiri atas perwakilan 
karyawan dari 200 perusa-
haan yang tergabung dalam 
Apindo,” katanya.

Kadinkes Nani Joana men-
gatakan, dalam acara work-
shop pengendalian Covid-19 
di perusahaan oleh P2K3, ada 
tiga sesi. Yakni kelingkungan 

kerja sehat dan perlindungan 
pekerja, kebijakan perusa-
haan dalam Pembentukan 
satgas Covid 19, menjaga 
kesehatan pekerja sebagai 
upaya meraih produktif ker-
ja. 

Workshop pengendalian 
Covid-19 di perusahaan oleh 
P2K3 untuk kebijakan peru-
sahaan, dalam pembentukan 
satgas Covid-19, menjaga 
kesehatan pekerja sebagai 
upaya meraih produktif kerja. 
Satgas juga harus melapor-
kan pelaksanaan kegiatan 
secara berkala kepada Dinas 

Kesehatan Karawang.
“Setelah struktur organisasi 

untuk para anggota perwaki-
lan satu orang dari setiap 
perusahaan yang nantinya 
akan dibimbing, diberikan 
pelatihan dan diberikan ser-
tifikat,” katanya.

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.
(jabarekspres/ysp)

JAKARTA-Aparatur Sipil 
Negara (ASN) diminta tidak 
mengunjungi daerah yang 
masih berstatus zona merah 
Covid-19. Hal itu disampai-
kan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Refor-
masi Birokrasi (Menpan-RB) 
Tjahjo Kumolo menjelang 
libur panjang cuti bersama 
pada 28 Oktober sampai 31 
Oktober 2020.

“Bagi daerah yang statusnya 
masih zona merah, saya minta 
jangan dikunjungi. Kemen-
terian PAN-RB juga sudah 
mengeluarkan sejumlah surat 
edaran (SE) terkait pembatasan 
bepergian ke luar daerah atau 
mudik selama pandemi Covid-
19,” ujar Tjahjo di Jakarta, Senin 
(26/10).

Antara lain SE Menpan-RB 
Nomor 36/ 2020 yang dike-

luarkan 30 Maret 2020, SE 
Menpan-RB Nomor 41/2020 
yang dikeluarkan 6 April 
2020, SE Menpan-RB Nomor 
46/ 2020 yang dikeluarkan 9 
April 2020, SE Menpan-RB 
Nomor 55/2020 yang dikelu-
arkan 12 Mei 2020 dan tera-
khir SE Menpan-RB Nomor 
64/2020 yang dikeluarkan 14 
Juli 2020.

Mantan Mendagri ini mem-
inta ASN dapat mematuhi SE 
tersebut. Sehingga mence-
gah diri dan keluarga terpa-
par Covid -19 saat perjalanan 
ke luar daerah dalam libur 
panjang pada Rabu (28/10).

“Untuk libur panjang ini, 
saya kira mulai Rabu sampai 
Minggu memberi kesempa-
tan bagi ASN untuk berlibur. 
Tetapi tidak di daerah yang 
zona merah. Akan lebih baik 

JAKARTA-Pada sisi peny-
aluran, PT. Pos selaku mitra 
Kemensos memanfaatkan 
4.500 cabang kantor pos di se-
luruh Indonesia sebagai titik 
pengambilan Bantuan Sosial 
Tunai tersebut. PT. Pos juga 
telah menjalin koordinasi 
dengan komunitas setem-
pat, RT, RW, atau banjar dan 
bekerjasama menyalurkan 
Bantuan Sosial Tunai ini. 

Bahkan bagi penerima 
manfaat yang tidak bisa men-
datangi titik pengambilan, 
petugas pos akan mendatangi 
langsung dan mengantar 
Bantuan Sosial Tunai, sep-
erti bagi mereka yang telah 
lanjut usia, sakit atau tinggal 
di desa-desa terpencil.

“Kami sudah berhasil meny-
alurkan Bantuan Sosial Tunai 
ini ke 483 kota, 514 Kabupaten, 
7094 Kecamatan, dan 83.447 
desa. Alhamdulilah dengan 
jumlah yang masif tersebut 
kita telah sampai pada tahap 
ke-6, tercapai 96,79% dana 
yang kita salurkan Rp21,5 
Triliun. Sisanya karena ada 

yang sudah meninggal mau-
pun pindah alamat, itu kita 
kembalikan ke Kemensos dan 
diganti dengan data baru yang 
akan diberikan di periode 
berikutnya,” Faizal Rochmad 
Djoemadi, Direktur Utama PT. 
Pos Indonesia.

PT. Pos Indonesia pun op-
timis realisasi penyaluran 
Bantuan Sosial Tunai ke 9 juta 
keluarga penerima manfaat 
ini akan selesai pada minggu 
pertama bulan Desember 
2020. Hingga tahap ke-6 bu-
lan September lalu, PT. Pos 
telah menjangkau 8,6 juta 
keluarga penerima manfaat 
di seluruh wilayah di Indo-
nesia, termasuk ke wilayah 
3T (Tertinggal, Terdepan, Ter-
luar) yang terkenal sulit untuk 
disentuh akibat keterbatasan 
sarana transportasi dan cuaca 
untuk menuju ke sana.

Cakupan provinsi yang 
menjadi sasaran Bantuan 
Sosial Tunai dari Kemensos 
pada tahun 2021 nanti juga 
bertambah dari 33 Provinsi 
menjadi 34 Provinsi den-

gan memasukkan DKI Ja-
karta. Pada 2020 ini Provinsi 
DKI Jakarta tidak menerima 
manfaat Bantuan Sosial Tu-
nai karena digantikan oleh 
Bantuan Presiden berupa 
sembako bagi keluarga pen-
erima manfaat.Bantuan So-
sial Tunai rencananya akan 
berlanjut hingga periode Juni 
2021 mendatang melihat 
dampak pandemi Covid-19 
masih akan terus mempen-
garuhi daya beli masyarakat 
rentan Indonesia. 

“Karena fenomena Covid-
19 ini masih dinamis, seh-
ingga kami mendapatkan 
amanah sementara ini untuk 
tahun depan dilanjut sam-
pai bulan Juni 2021. Kemu-
dian jumlahnya disesuaikan 
menjadi Rp200.000. Tentu 
ada pertimbangan kenapa 
berkurang dari sebelum-
nya Rp300.000, karena kita 
juga sudah melihat banyak 
program-program lain yang 
dilakukan kementerian dan 
lembaga, yang bisa diakses 
keluarga penerima man-

faat. Kemudian tahun depan 
sasaran penerimanya pun 
menjadi 10 juta keluarga” 
ujar Asep Sasa Purnama.

Kebijakan bantuan tunai 
sosial ini dilakukan dengan 
tujuan untuk tetap menjaga 
daya beli masyarakat akibat 
pandemi wabah virus co-
rona (Covid-19). Penerima 
Bantuan Sosial Tunai ini 
didasarkan dari Data Ter-
padu Kesejahteraan Sosial 
(DTKS) dan non DTKS yang 
bersumber dari data ajuan 
Kabupaten/Kota di seluruh 
wilayah Indonesia. Peny-
aluran bantuan sosial ini 
menggandeng PT Pos seba-
gai mitra penyalur hingga 
bisa tersampaikan langsung 
kepada penerima manfaat.

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-Program Bantuan 
Subsidi Upah/Gaji yang meru-
pakan bagian dari Program 
Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN) dipastikan akan men-
jangkau 12,4 juta pekerja dari 
target 15,7 juta. 

“(Dengan) validasi ulang 
dalam 3 tahapan, hasil akhir 
12,4 juta diserahkan ke Ke-
menterian Ketenagakerjaan,” 
kata Deputi Direktur Bidang 
Hubungan Masyarakat dan 
Antar Lembaga BPJS Ketena-
gakerjaan Irvansyah Utoh 
Banja dalam Dialog Produktif 
“Menuntaskan Penyaluran 
Bantuan Subsidi Upah” di Me-
dia Center Komite Penangan-
an Covid-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional (KPCPEN), 
Senin (26/10).

Irvansyah menambahkan, 
angka 12,4 juta tersebut diper-
oleh dari validasi berlapis 
mulai dari perbankan, lalu 
kriteria berdasarkan Pera-
turan Menteri Ketenagaker-
jaan Nomor 14 Tahun 2020, 

dan data kepesertaan. Target 
yang ditetapkan untuk dijar-
ing 15,7 juta. Lalu data yang 
terkumpul hingga Septem-
ber 2020 sebanyak 14,8 juta 
data rekening. Dari 14,8 juta 
tersebut setelah divalidasi 
terkumpul 12,4 juta.

Terkait dengan adanya data 
yang tidak valid, dia menga-
takan hal itu dilatarbelakangi 
sejumlah alasan misalnya 
nomor rekening bank yang 
tidak aktif, duplikasi Nomor 
Induk Kependudukan (NIK), 
data yang berbeda antara NIK 
dengan nomor rekening, dan 
gaji di atas Rp 5 juta.

Adapun berdasarkan Pera-
turan Menteri Ketenagaker-
jaan Nomor 14 Tahun 2020, 
penerima subsidi gaji/upah 
harus merupakan Warga 
Negara Indonesia, peserta 
BPJS Ketenagakerjaan per Juni 
2020, memiliki gaji di bawah 
Rp5 juta, dan memiliki reken-
ing bank yang aktif.

“Kami telah memiliki data-

data peserta, data sudah ada, 
kecuali data nomor rekening 
bank yang aktif. Inilah yang 
kami kumpulkan dari posisi 
Agustus kemarin sampai akhir 
September 2020,” katanya.

Sementara itu, Direktur 
Kelembagaan dan Kerjasama 
Hubungan Industrial Kemen-
terian Ketenagakerjaan As-
wansyah memastikan bahwa 
penyaluran subsidi gaji di-
lakukan secara tepat sasa-
ran. Untuk mengeceknya, 
Kementerian Ketenagaker-
jaan melakukan pendataan 
di sejumlah daerah asal pen-
erima subsidi gaji mulai dari di 
Cikarang, Indramayu, Mojok-
erto, Gresik, dan Pekalongan.

Ayo kita lawan Covid-19 
dengan 3M (Memakai Masker, 
Mencuci Tangan dan Menjaga 
Jarak) #satgascovid19  #ingat-
pesanibu #pakaimasker #jaga-
jarak #jagajarakhindarikeru-
munan #cucitangan #cuci-
tanganpakaisabun.(covid-19.
go.id/ysp)

BANDUNG-Kepala Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan 
(Disparbud) Jabar, Dedi Tau-
fik mengatakan akan me-
nyirir destinasi wisata yang 
tak berbayar di Jabar. Sebab, 
dikhawatirkan menjadi sa-
rang penularan Covid-19.

“Terutama di tempat-tem-
pat wisata yang tidak ber-
bayar nah ini dihawatirkan 
akan terjadi yang tidak kita 
inginkan ada sebuah klater 
di sebuah destinasi wisata,” 
ujar Dedi di Bandung, Selasa 
(27/10).

Dirinya mengaku, saat ini 
sudah melakukan koordinasi 
dengan banyak pihak. Baik 
tingkat nasional maupun 
provinsi. Untuk menentukan 

langkah antisipasi hal-hal 
yang tak diinginkan.

“Sudah berkoordinasi den-
gan gugus tugas di selu-
ruh kabupaten/kota untuk 
mencegah adanya klaster di 
tempat wisata,” ujarnya.

Selain itu, untuk tempat 
wisata yang dikelola pihak 
swasta maupun pemerin-
tah daerah, Dedi meminta 
agar semuanya benar-benar 
memperhatikan protokol kes-
ehatan. “Protokol kesehatan 
ini menjadi hal penting dit-
erapkan di tempat wisata 
saat situasi pandemi covid,” 
pintanya.

Sementara itu, Gubernur 
Jabar Ridwan Kamil yang 
juga Ketua Komite Kebijakan 

Penanganan COVID-19 dan 
Pemulihan Ekonomi Daerah 
Provinsi Jabar mengatakan, 
pengamanan 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,” ucapnya.

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

“Kalau janjinya 50 persen 
(pengunjung dari total ka-

pasitas), tolong dijaga komit-
men itu,” katanya.

Selain destinasi wisata, 
ungkap 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.

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

Sisir Destinasi Wisata Tak Berbayar

Realisasi Bantuan Sosial Tunai Capai 82 Persen

FIN

baNtuaN: Pemerintah Indonesia mengupayakan bantuan sosial di tengah pandemi (Covid-19) salah satunya adalah bantuan Sosial tunai untuk 9 
juta masyarakat tidak mampu di 33 Provinsi di Indonesia.

Tersebar di 33 Provinsi

PT Pos Sukseskan Penyaluran Bansos

Subsidi Gaji Jangkau 12,4 Juta Pekerja

ASN Tidak Boleh Kunjungi Zona Merah

Bentuk Satgas Penanggulangan Covid-19 

juga kalau tidak bepergian. 
Tapi kalau memang harus 
bepergian, tetap menjaga 
disiplin protokol kesehatan. 
Jangan lupa terapkan 3M 
(Memakai Masker, Men-
cuci Tangan, Menjaga Jarak). 
Kunjungi zona yang aman 
saja,” pungkas Tjahjo.

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)

Bodebek Dapat Terapkan PSBB Proporsional

diakumulasikan, kasus terkon-
firmasi positif Covid-19 di ka-
wasan Bodebek dalam tujuh 
hari terakhir bertambah 2.591. 
Selain itu, Gubernur Jabar 
Ridwan Kamil mengeluarkan 
Kepgub Jabar Nomor:443/
Kep.699-Hukham/2020 ten-
tang Perpanjangan Keempat 
Pemberlakuan Adaptasi Ke-
biasaan Baru (AKB) Daerah 
Provinsi Jabar di luar Bodebek. 
AKB di luar Bodebek sendiri 
diperpanjang hingga 22 No-
vember 2020.

Daud mengatakan, Kepgub 
tersebut ditetapkan supaya 
AKB di 22 daerah Jabar berjalan 
optimal. Selain itu, kedisiplinan 
masyarakat terapkan protokol 

kesehatan amat penting dalam 
pengendalian sebaran Covid-
19 pada masa AKB di Jabar.

Menurut Daud, masyarakat 
bersama pemerintah meru-
pakan garda terdepan mela-
wan COVID-19. Banyak bukti 
ilmiah menunjukkan, penera-
pan protokol kesehatan efektif 
cegah penularan Covid-19.

“Ketentuan AKB wajib diter-
apkan masyarakat. Masyakat 
pun harus konsisten men-
erapkan protokol kesehatan 
untuk mencegah penularan 
Covid-19. Sebab, masyarakat 
dan pemerintah adalah gar-
da terdepan mengendalikan 
Covid-19,” ucap Daud. “Kalau 
protokol kesehatan diterap-
kan dengan ketat, kami ya-
kin pengendalian Covid-19 
dan pemulihan ekonomi di 
Jabar dapat berjalan bersa-
maan,” imbuhnya. Ayo kita 
lawan Covid-19 dengan 3M 
(Memakai Masker, Mencuci 
Tangan dan Menjaga Jarak) 
#satgascovid19  #ingatpesani-
bu #pakaimasker #jagajarak 
#jagajarakhindarikerumunan 
#cucitangan #cucitanganpak-
aisabun. (radarcirebon/ysp)

Daud achmad 
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Rawan Longsor Macet 
dan Kecelakaan Lalulintas
CIMAHI-Satlantas  Polres  Cimahi 

mengimbau pengguna kendaraan yang 
akan menuju kawasan wisata Lembang Ka-
bupaten Bandung Barat (KBB), sebaiknya 
menghindari jalur rawan kemacetan dan 
bencana alam.

Beberapa jalur rawan kecelakaan lalu 
lintas di antaranya Jalan Kolonel Masturi 
(Kolmas) karena kondisi jalan menurun, 
lalu sekitar objek wisata Imah Seniman, 
tepatnya di Kampung Kramat Desa Cika-
huripan karena merupakan salah satu 
kawasan rawan longsor.

Kemudian Jalan Cihanjuang serta Jalan 
Sersan Bajuri lantaran sedang ada perbai-
kan jalan di sekitar kawasan itu sejak dua 
minggu lalu. Sehingga sering menimbulkan 
antrean kendaraan yang cukup panjang, 
karena kendaraan dari dua arah harus 
bergantian melewati jalur tersebut

KBO Satlantas Polres Cimahi, Iptu Erin 
Heriduansyah menerangkan, pengguna 
kendaraan bisa melalui jalur arteri Jalan 
Setiabudi jika menuju ke arah Lembang. 

“Pengguna kendaraan yang akan menga-
rah Lembang sebaiknya menghindari Jalan 
Sersan Bajuri dan Cihanjuang karena sedang 

perbaikan jalan. Kendaraan bisa melintasi 
Jalan Kolmas tapi hanya untuk kendaraan 
kecil, bus-bus besar diimbau menggunakan 
Jalan Setiabudi,” kata Erin, Selasa (27/10).

Kepolisian memprediksi, lonjakan ken-
daraan di wilayah Lembang baru terjadi 
pada Rabu (27/10). Untuk menghindari hal 
yang tidak diharapkan, para pendatang se-
baiknya mengecek terlebih dahulu kondisi 
kendaraannya. 

“Siapkan kondisi kendaraan karena 
diprediksi jalur bakal padat. Dengan kontur 
jalan yang banyak berkelok, tanjakan serta 
turunan yang tajam, kendaraan harus fit. Di-
tuntut juga kesabaran pengguna jalan karena 
pada setiap musim libur, kawasan Lembang 
pasti dilanda kemacetan parah,” ujarnya.

Sebagai persiapan menyambut wisatawan, 
pihaknya melaksanakan rekayasa lalu lin-
tas dengan cara memasang water barrier 
di beberapa simpul kemacetan seperti di 
sekitar objek wisata Farm House serta di 
simpang Beatrix. 

“Lembang menjadi fokus utama kami 
sehingga personel lebih banyak diturunkan 
di sana. Apabila jalur sudah sangat padat, 
kita terapkan rekayasa lalu lintas seperti 
oneway dengan cara penarikan kendaraan 
ke arah atas (Lembang) atau sebaliknya 
(Bandung), tergantung pada kondisi di 
lapangan,” jelasnya.(eko/sep)

CIMAHI-Pemkot Cimahi 
mengklaim, pembangunan 
saluran drainase yang berada 
di kawasan rawan banjir te-
lah sesuai spesifikasi, dan ru-
tin dilakukan pemeliharaan 
oleh Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang (DPU-
PR) serta Dinas Perumahan 
dan Kawasan Pemukiman 
(DPKP).

Pernyataan itu sekaligus 
membantah jika saluran 
drainase yang dibangun pe-
merintah asal-asalan seh-
ingga menyebabkan seorang 
warga meninggal karena 
terperosok gorong-gorong 
di Jalan Cihanjuang Kota 
Cimahi pada Minggu (25/10) 
sore. “Dalam setahun, kami 
menganggarkan sekitar Rp 1 
miliar untuk pemeliharaan 
dan pengawasan drainase 
sekaligus dengan jalan. Jika 
ditemukan drainase dan 
jalan rusak, kita perbaiki,” 
kata Kepala Bidang Bina 
Marga pada DPKP Kota Ci-
mahi, Wilman Sugiansyah, 

Selasa (27/10).
Dia menyatakan, ukuran 

paket drainase yang diker-
jakan pihak ketiga disesuai-
kan dengan kondisi jalan 
dan sudah dipertimbangkan 
dengan kondisi geografis 
Cimahi. “Ukurannya ter-
gantung kondisi. Kita juga 
mempertimbangkan curah 
hujan di badan jalan. Drai-
nasenya berfungsi dengan 
baik,” ucapnya.

Wali Kota Cimahi, Ajay 
M. Priatna juga menampik 
ada kelalaian dalam proses 
pengerjaan drainase dan tro-
toar di wilayahnya. Menurut 
dia, seluruh saluran drainase 
yang menjadi tanggung jawab 
pemerintah sudah berfungsi 
dengan baik. “Tetapi dengan 
adanya kejadian, tentu akan 
kami bahas dengan dinas 
terkait untuk mengantisipasi 
hal yang tak diinginkan ke 
depannya. Saya juga sudah 
instruksikan agar memeriksa 
ulang seluruh saluran drai-
nase,” beber Ajay.

Libur Panjang, Pengendara Diimbau Hindari Jalan Kolmas

Sementara itu, Alycia Nur 
Azzahra, korban tewas aki-
bat terperosok lalu terseret 
gorong-gorong di  Jalan 
Cihanjuang sudah dimakam-
kan di Banjaran, Kabupaten 
Bandung. “Setelah dinya-
takan meninggal, korban 
langsung dibawa ke Banjaran 
untuk dimakamkan di sana 
sesuai kesepakatan kelu-

arga,” terang Indra, paman 
korban.

Pihak keluarga menerima 
kejadian ini sebagai musibah 
dan tidak akan menuntut sia-
pa pun, meski ia menyesal-
kan pembangunan drainase 
di Cihanjuang dikerjakan 
secara asal-asalan. “Kelu-
arga menerima ini sebagai 
musibah dan enggak akan 

menuntut apa pun,” ucap-
nya.(eko/sep)

Pembangunan Drainase Diklaim Sesuai Spek

dok PaSuNdaN ekSPreS

JaLur raWaN: kondisi Jalan kolonel Masturi rawan macet saat libur akhir pekan, lantaran selain sempit jalur tersebut rawan longsor terutama di 
sekitar objek wisata Imah Seniman, tepatnya di kampung kramat desa Cikahuripan Lembang.

eko SetIoNo/PaSuNdaN ekSPreS

PerbaIkaN: Petugas dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang serta dinas Perumahan dan kawasan Pemukiman memperbaiki rutin saluran drainase di kawasan di Jalan Cihanjuang kota Cimahi.
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RIZKY sport, bordir tasik dan kom-
puter mnrima dan menjual jaket, 

training, tas, topi dan lain lain. Hub: 
Jl. Kartawigwnda no 78 (dpn SD 

Rosela Subang)

alat olahraga

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

087828083567

komputer

konveksi
Barokah Konveksi menerima pe-

sanan 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 

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), 

percetakan

jual tanah - rumah jual tanah - rumah
Dijual cepat tanah SHM luas 5800 m2, 
Alamat Jalan Raya Maracang Kec Ba-

bakan Cikao, Purwakarta Kota, samping 
kantor Badan Pusat Statistik Purwa-
karta, 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 

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 ban-
gunan 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 

Jl. 2 Rmh + Kontrakan 14 Kamar 
(80% pembangunan), LT 1.400 M², 

Lok: Jl Propinsi Cibogo Subang 
Hub: Suryana 082321170808

DIJUAL Tanah 504 mtr  SHM IMB 
di sblh Alfamart Purwadadi Subang 

WA.0818457599

DIJUAL RUMAH PeTAK 16 KAMAR 
DI JL. MARSINU KeL. DANGDeUR 
DeKAT KoLAM ReNANG MoLUS-
KA. MINAT. HUB: 085351855243

KemerdeKaan bangsa 
ini tidak terlepas dari peran 
pemuda sebagai garda ter-
depan. Peran pemuda mem-
punyai andil besar dalam 
merumuskan cita-cita bangsa. 
Dahulu, pemuda  menjadi 
pelopor persatuan nasional 
yang dirumuskan ke dalam 
simbol tanah air, kebangsaan 
dan bahasa persatuan melalui 
sumpah pemuda. Teringat 
motivasi dari Bung Karno 
yang menyatakan dengan te-
gas dan lantang: “Berikan aku 
1000 orangtua, niscaya akan 
ku cabut semeru dari akarnya, 
berikan aku 10 pemuda, nis-
caya akan ku guncangkan 
dunia”. Oleh karena itu, saat-
nya pemuda harus menjadi 
pelopor penggerak kemajuan 
bangsa Indonesia.

Realitasnya, pemuda saat 
ini mengalami degradasi 
moral yang dibuktikan den-
gan adanya kemalasan da-
lam belajar yang diakibatkan 
oleh adanya belajar dar-
ing, pergaulan bebas yang 
merajalela seperti narkoba, 
meminum minuman be-
rakohol, seks bebas, ganja 
maupun kenakalan remaja 
lainnya, kecanduan ber-
main game online, serta 

penyalahgunaan sosmed 
seperti pengaruh penggu-
naan bahasa yang kurang 
mendidik, hoaks maupun 
menebar ujaran kebencian 
dan fitnah. Tentunya hal 
tersebut tidak sesuai dengan 
spirit pemuda pendahulu 
kita. Pemuda harus koheren 
dengan perkembangan za-
man now dalam semangat 
sumpah pemuda sehingga 
dapat menyatukan berbagai 
ragam perbedaan menjadi 
persatuan secara kreatif. 
Rasa saling memiliki dan 
pengakuan terhadap tanah 
air, bangsa dan bahasa men-
jadikannya modal utama da-
lam menyongsong kesadaran 
dan cita-cita bersama.

Pemuda dan pendidikan 
merupakan suatu hal yang 
tidak dapat dipisahkan, sal-
ing berkaitan maupun ber-
dampak terhadap kemajuan 
Indonesia Emas 2045. Pe-
muda tanpa pendidikan ba-
gaikan memakan makanan 
tanpa ada cita rasa. Pemuda 
yang berpendidikan bagai-
kan meminum minuman 
sirup rasa melon yang manis. 
Pendidikan yang bermakna 
yaitu pendidikan karakter. 
Oleh karena itu, pendidi-

kan karakter sangat vital 
oleh pemuda untuk men-
jadi masyarakat yang cerdas 
dan berkarakter sesuai ke-
pribadian bangsa Indonesia 
yang berdasarkan nilai-nilai 
Pancasila yang wajib di-
implementasikan ke dalam 
kehidupan sehari-hari.

Pemuda juga sebagai pe-
nyambung lidah masyarakat 
yang diartikan agen peruba-
han untuk bersikap kritis 
terhadap kebijakan pemer-
intah. Bersikap kritis sangat 
diperlukan dibandingkan 
apatis terhadap kemajuan 
bangsa. Pemuda yang ber-
pendidikan akan mampu 
bersikap kritis dengan tidak 
menyampaikan aspirasi yang 
anarkis, akan tetapi pemuda 
yang berpendidikan adalah 
pemuda yang menyampai-
kannya secara konstuktif 
dan solutif.

Alangkah eloknya jika hari 
ini kita menirunya dengan 
spirit dan reflektif yang sama 
dalam mengisi kemerdekaan 
bangsa. Kita bisa mengis-
inya dengan hal-hal kecil 

yang ditunjukkan semisal 
rajin belajar, berbahasa yang 
santun maupun penggunaan 
sosmed yang bijak. Kem-
ajuan suatu bangsa tidak 
terlepas dari pemudanya. 
Kita menyadari betul akan 
pernyataan ini, namun seo-
lah berbanding terbalik jika 
para pemuda kita dalam 
keseharian tidak mempunyai 
kesadaran komunal.

Peringatan Hari Sumpah Pe-
muda ke-92 tahun 2020 yang 
bertema Bangkit dan Bersatu 
menjadi hal yang berbeda, 
masa pandemi ini menun-
tut kita mempunyai kesa-
daran kolektif kaum pemuda 
terpelajar untuk Semangat 
Bangkit dan Bersatu melawan 
pandemi dengan cara men-
erapkan protokol kesehatan 
serta perilaku hidup bersih 
sehat maupun melawan ke-
malasan belajar dengan cara 
haus belajar sepanjang hayat 
yang bertujuan menggapai 
pemuda sehat yang berpen-
didikan maju.

Era pandemi ini, banyak 
cara yang dapat kita laku-

kan bersama dalam rangka 
Peringatan Hari Sumpah 
Pemuda, antara lain den-
gan cara mengikuti Upacara 
Peringatan Hari Sumpah Pe-
muda secara virtual maupun 
mengisi berbagai platform 
media sosial kita dengan 
tagline kebangsaan, seminar 
virtual dan mengampanye-
kan spirit perjuangan pe-
muda di ranah virtual.

Berdasarkan data Badan 
Pusat Statistik (BPS) tahun 
2020, jumlah pemuda di 
Indonesia sebanyak 64,20 
juta jiwa atau 24,04% dari 
total penduduk. Hal terse-
but, Indonesia mengalami 
bonus demografi. Satu dari 
empat orang di Indonesia, 
di antaranya adalah pemuda. 
Jika hal ini tidak dikelola 
dengan baik, maka bonus 
demografi yang dihadapi 
oleh produktifitas pemuda 
menjadi bumerang bagi 
bangsa kita. 

Pemuda sebagai generasi 
penerus bangsa diharapkan 
mampu dan memiliki ber-
bagai kompetensi penunjang 

kondisi masa depan yang sulit 
diprediksi. Karakter yang kuat, 
jiwa patriotisme, keluasan 
pengetahuan, keterampilan 
berbahasa yang santun ada-
lah modal bagi kita dalam 
membuka kunci keberhasilan 
bonus demografi yang akan 
kita hadapi bersama.

Oleh sebab itulah, kiranya 

sumpah pemuda tidak hanya 
diperingati sebagai momen-
tum sakral dan peristiwa se-
jarah yang kita terus kenang 
bersama, akan tetapi bisa 
menjadi spirit kita dalam 
keseharian dan dijadikan 
sebagai modal utama dan 
penunjang dalam mengisi 
kemerdekaan bangsa.(*)

Tetap Antusias Meski 
di Tengah Pandemi

PUrWaKarTa-Yayasan 
Sumber Daya Insani (Yasri) 
memiliki agenda rutin beru-
pa Festival Kreasi Anak Soleh 
bagi anak-anak TK dan RA 
yang digelar setiap tahun-
nya. Festival ini tak hanya 
menjadi agenda internal, 
melainkan ditunggu-tunggu 
oleh TK dan RA se-Kabupat-
en Purwakarta. Betapa tidak, 
festival ini menghadirkan 
Piala Bergilir Bupati Purwa-
karta bagi sekolah yang ber-
hasil menjadi juara umum 
pada festival tersebut.

Ketua Dewan Pembina 
Yasri Purwakarta Dr H Agus 
Muharam M.Pd mengatakan 
meski di tengah pandemi 
Covid-19, namun antusias 
para peserta untuk mengiku-
ti festival ini sangat tinggi. 

“ Pa n d e m i  i n i  j a n g a n 
menjadi halangan untuk 
mengembangkan kreativitas 
anak-anak. Karenanya kami 
tetap menggelar event tahu-
nan ini meski secara daring,” 
kata Agus kepada koran ini 
saat ditemui di Kampus Yasri 
Purwakarta, Selasa (27/10).

Festival Kreasi Anak Soleh 
ini, sambungnya, adalah 
k o m i t m e n  Ya s r i  u nt u k 
mengembangkan dan me-
motivasi kreativitas anak 
TK dan RA.  “Alhamdulillah 
festival kali ini adalah tahun 
ke-10 digelar. Masih dengan 

antusias peserta yang tinggi 
meski di tengah pandemi,” 
ujar Agus. 

Dirinya pun mengapre-
siasi para guru yang menjadi 
panitia pelaksana festival 
tersebut. “Yasri selalu men-
dukung kreativitas guru da-
lam mengajar. Karena pada 
pandemi ini guru memiliki 
peranan penting menjaga 
kualitas pendidikan dan 
membentuk karakter siswa 
unggul,” ucapnya.

Senada, Ketua Panitia Fes-
tival Kreasi Anak Soleh TK 
RA se-Kabupaten Purwa-
karta Ade Syarifudin S.Pd 
menyebutkan event tahunan 
ini diikuti 800 peserta dari 40 
sekolah se-Kabupaten Pur-
wakarta. Tak hanya wilayah 
kota saja, tapi juga hingga 
wilayah Maniis, Wanayasa, 
dan Plered.

“Ada delapan lomba, di 
antaranya menari, vokal 
grup, mewarnai, fashion 
show, fotogenik, azan, Musa-
baqoh Hifdzil Quran (MHQ), 
dan Dai Cilik. Adapun tema 
lombanya adalah Hari Pahla-
wan,” kata Ade di lokasi yang 
sama.

Disebutkannya festival 
ini memadukan kreativi-
tas anak dan kegiatan reli-
gius. “Teknisnya, anak-anak 
dibantu guru atau orang tua 
membuat video kreasi sesuai 
lomba yang diikutinya. Nan-
ti video tersebut langsung 
dikirimkan kepada panitia 
melalui link google drive, 

aplikasi telegram, atau yang 
sulit sinyal bisa langsung 
memberikan hard copy-nya,” 
ucap Ade.

Seluruh video, kata Ade, 
harus sudah dikirimkan 
pada 30 Oktober untuk ke-

mudian dilakukan penilaian. 
“Pengumuman akan dilaku-
kan secara live delay pada 
Rabu (4/11) melalui channel 
YouTube sdit cendekia pur-
wakarta atau yasri channel,” 
kata Ade.

Adapun tiap-tiap lomba, 
lanjutnya, akan diambil pe-
menang 1, 2, dan 3, di mana 
para pemenang berhak atas 
piala, hadiah, dan piagam. 
“Sekolah dengan juara ter-
banyak berhak atas Piala 

Bergilir Bupati Purwakarta,” 
ujarnya.

Dirinya berharap festival 
ini bisa menggali potensi 
diri, bakat, dan minat anak-
anak TK dan RA se-Kabupat-
en Purwakarta. “Selain itu 

juga mempererat tali ukhu-
wah mulai dari guru, kepala 
sekolah, hingga stakeholder 
meskipun saat ini dilakukan 
secara daring,” ucapnya.
(add/ysp)

800 Peserta Ramaikan Festival Kreasi Anak Soleh Yasri

aDaM SuMartO/PaSuNDaN ekSPreS

LIVe DeLaY: Para guru yang juga panitia Festival kreasi anak Soleh tk dan ra se-kabupaten Purwakarta saat membuka kegiatan tampil dengan berbagai kreativitasnya. 

Pemuda Bersatu Bangkit dan Pendidikan Maju Sehat
Oleh:

rizky muhamad Subagja, S.Pd.
(Pengurus Ikatan Guru Indonesia Wilayah Jabar dan PNS Guru PPKn SMKN Cijambe Subang)
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Salurkan Bantuan 
Senilai Rp70 Juta

P U R WA K A R TA - B a n k 
Mandiri Syariah atau dike-
nal juga dengan sebutan 
BSM konsisten menunjuk-
kan kepeduliannya kepada 
masyarakat di tengah pan-
demi COVID-19. Mengusung 
tagline Mandiri Syariah Men-
galirkan Berkah, pada 2020 
ini telah banyak hal yang 
dilakukan BSM, bahkan se-
jak awal mewabahnya Virus 
Korona.

Branch Manager Bank 
Mandiri Syariah Purwakarta 
Imat Ni’matullah menyebut-
kan, mulai dari alat pelind-
ung diri (APD) hingga alat 
kesehatan telah disalurkan 
BSM ke berbagai rumah 
sakit juga kepada para tenaga 
kesehatan. “Termasuk di 
Purwakarta ini, kami telah 
menyalurkan bantuan APD 

ke berbagai rumah sakit,” 
kata Imat kepada koran ini, 
Selasa (27/10).

Adapun kali ini, sambung-
nya, BSM Cabang Purwa-
karta kembali menyalurkan 
bantuan berupa sembako 
hingga modal kerja untuk 
masyarakat kecil. “Alhamdu-
lilah di saat pandemi ini BSM 
masih bisa berbagi. Bantuan 
kali ini dalam rangka Milad 
ke-21 BSM,” kata Imat di 
Masjid Al-Maghfiroh Kebon 
Kolot, Kelurahan Nagri Kaler, 
Purwakarta.

Disebutkannya, total ban-
tuan yang disalurkan senilai 
Rp70 juta dan disalurkan 
kepada masyarakat mela-
lui di dua lokasi. Pertama 
disalurkan melalui DKM 
Masjid Al-Maghfiroh untuk 
warga sekitar, dan lokasi 
kedua di Masjid Baiturrahim 
Perum Panorama, Purwa-
karta. “Masing-masing ban-
tuan yang disalurkan sebesar 

Rp35 juta sehingga totalnya 
Rp70 juta,” ujar Imat.

Melalui bantuan tersebut, 
sambungnya, diharapkan 
dapat meringankan beban 
masyarakat di tengah pan-
demi juga menjadi berkah 
bagi BSM yang pada mi-
ladnya kali ini mengusung 
tema BSM Optimis, Peduli, 
terus Berkarya. “Insyaallah 
masih dalam rangka milad 
ke-21 BSM dan hingga akhir 
tahun ini, masih akan ada 
berbagai program dari kami,” 
ucapnya.

Sementara itu Ketua DKM 
Masjid Al-Maghfiroh Ustaz 
Uus Mulyadi mengapresiasi 
kepedulian BSM terhadap 
masyarakat, khususnya warga 
sekitar Masjid Al-Maghfiroh. 
“Ini adalah bantuan kesekian 
kalinya dari BSM. Insyaallah 
sangat bermanfaat bagi warga 
dan menjadi berkah untuk 
BSM Cabang Purwakarta,” 
ucapnya.(opl/add/sep)

BSM Alirkan Berkah 
di Tengah Pandemi

aDaM SuMarto/PaSuNDaN ekSPreS 

SaLurkaN baNtuaN. bank Mandiri Syariah Cabang Purwakarta kembali menyalurkan bantuan dalam rangka 
Milad ke-21 bank Mandiri Syariah berupa sembako dengan nilai total rp70 juta. 


