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bawaslu Wulan Guritno

Partai Buruh dalam Tinjauan 
Undang-Undang Pemilu Indonesia

Oleh: Dian Hadiana
(Komisioner KPU Kabupaten Purwakarta)

Berkaca pada latar 
historis Partai Buruh 
di Indonesia dan dan 
beberapa Parta Buruh 
di dunia, menarik un-
tuk disimak tentang 
posisi Partai Buruh da-
lam Undang-Undang 
di Indonesia. Untuk 
itu, pertama kali perlu 
dikemukakan tentang 
pengertian partai poli-
tik.  Mengacu pada 

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2011 tentang Partai Politik, disebutkan bahwa 
“partai politik adalah organisasi yang bersifat 
nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga 
negara Indonesia secara sukarela atas dasar 
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk mem-
perjuangkan dan membela kepentingan politik 
anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta 
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 n

JaipOng adalah kesenian tar-
ian pergaulan asal Jawa Barat di 
sebagian Tatar Sunda yang mulai 

populer sejak awal 1970-an. Jaipong 
atau jaipongan sangat populer n

MeNArI: Penari Jai-
pong Cucu Ayu ketika 
menunjukan kemam-
puannya menarinya 
dari panggung hajatan. 

kisah Cucu Ayu sang Penari Jaipong terbaik tingkat Nasional

Dari Disandera Bajidor hingga 
Manggung di Belanda

INDRAWAN SETIADI/PASUNDAN EKSPRES

Jaipongan kesenian tradisional yang cukup populer di Jawa barat, teru-
tama di beberapa daerah seperti bandung, karawang, subang, Purwakarta 
hingga sebagian wilayah banten ini memadukan unsur-unsur gerakan pen-
cak silat dengan iringan kendang pencak dan juga ketuk tilu. bagi seorang 

Cucu Ayu, Jaipongan yang selama ini dia geluti membawa banyak 
berkah, bahkan membawanya sampai ke negeri 

kincir angin.

INDrAWAN setIADI, 
subang

Realisasi Pencegahan 
Banjir Pantura 

SUBang-Lembaga Swa-
daya Masyarakat (LSM) 
Masyarakat Peduli Ling-
kungan (Mapeling) mem-

pertanyakan janji  dan 
komitmen Bupati Subang 
serta Gubernur Jawa Barat, 
soal upaya penanganan 

banjir di wilayah Pantura. 
Hal ini seiring, dengan mu-
lainya masuknya musim 
penghujan.

“Jangan karena alasan 
Covid-19, hal yang sangat 
penting seperti penang-
gulangan banjir sangat 

penting.  Apalagi  dulu 
disampaikan disini di Pa-
manukan saat meninjau 
banjir, cara penanganan 

nya seperti apa,” kata H 
Hermansyah yang kini aktif 
di LSM Mapeling n

Warga Tagih Janji Gubernur dan Bupati

YOGI MIFTAHUL FAHMI 
PASUNDAN EKSPRES

DIPertANYAkAN: Potret 
banjir di Pamanukan yang 
terjadi pada Februari 2020 
lalu. Gubernur Jabar dan 
bupati subang berjanji 
akan menanggulangi pen-
anganan banjir Pantura 
subang.

WUlan Guritno tengah 
menggemari olahraga ber-

sepeda di masa pandemi 
Covid-19. Karena bersepeda, 

perempuan yang masih 
terlihat cantik itu kini tidak 
pernah lagi meninggalkan 

salat subuh.
Maklum, dengan ber-
sepeda, ibu dua anak 

itu tidak pernah lagi 
bangun kesiangan. 

Alhasil, den-
gan bangun 

menjelang salat 
Subuh, dirinya 

dapat salat 
subuh di awal 

waktu n

Bersepeda
Tiap Pagi

Operasi Zebra Lodaya 2020 Dimulai
pURWaKaRTa-Peng-

endara melawan arus, tak 
menggunakan helm, dan 
knalpot bising menjadi 
sasaran utama pada Op-
erasi Zebra Lodaya 2020 
yang digelar Kepolisian 
Resor (Polres)  Pur wa-
karta mulai Senin (26/10) 
hingga Ahad (8/11) men-
datang.

“Ini hari pertama kami 
melaksanakan Operasi 
Zebra Lodaya 2020. Op-

erasi ini akan diseleng-
garakan selama 14 hari ke 
depan, terhitung 26 Okto-
ber - 8 November 2020,” 
ucap Kapolres Pur wa-
karta AKBP Ali Wardana, 
melalui Kasatlantas AKP 
Toto Herman Permnw 
kepada wartawan, Senin 
(26/10).

Toto menjelaskan, sela-
ma Operasi Zebra Lodaya 
2020 ini, pihak kepolisian 
nantinya akan lebih ban-

yak melakukan tindakan 
preemtif dan preventif. 
“Pada operasi ini kami 
lebih menekankan lang-
kah preentif 45 persen, 
preventif 45 persen, dan 
10 persen represif. Selain 
itu, kamu juga mengu-
tamakan sosialisasi 
d a n  p e n d i d i k a n 
masyarakat da-
lam beralu lin-
tas,” ujar dia n

Panggil Kadis Diduga 
Ikut Kampanye 

KaRaWang-Badan Pemgawas Pemilihan 
Umum (Bawaslu) Kabupaten Karawang, be-
berapa waktu lalu melakukan pemanggilan pada 
salah satu kepala dinas yang diduga melalukan 
kampanye salah satu paslon bupati Karawang.

Selain itu, Bawaslu juga sedang melakukam 
proses penyelidikan dugaan pelanggaran ket-
erlibatan 2 kepala desa dalam kampanye serta 
memintai keterangan ketua Nahdatul Ulama 
(NU) Karawang terkait informasi awal di media 
massa terkait pemberian uang pada sejimlah kyai 
di pondok pesantren n

1. Tidak menggunakan helm SNI 
2. Penggunaan ponsel saat 
berkendara 

3. Tidak menggunakan safety belt 
atau sabuk pengaman 
4. Memakai knalpot racing 
5. Kelebihan tonase 

6. Berkendara dengan 
bonceng tiga 

7. Melawan arus
8. Over dimensi

SUBang-Satlantas Polres 
Subang menggelar Operasi 
Zebra Lodaya 2020. Banyak 

pengendara ditemukan 
tidak memakai masker da-
lam berlalu lintas, sehingga 

P o l -
r e s 
S u b -
a n g 
melaku-
kan edu-
kasi  dan 
memberi-
kan masker. 

Kepala Satuan 
Lalu lintas Polres Subang 
AKP Endang Sujana men-

gatakan, gelaran Operasi 
Zebra Lodaya 2020 mulai 
digelar hari ini (kemarin, 
red), mulai dari tanggal 
26 Oktober - 8 November 
2020. Titik awal pelaksan-
aan pihaknya melakukan 
gelaran tersebut di perem-
patan GOW Subang n

Banyak Pengendara Tak Pakai Masker 

YUGO EROSPRI/PASUNDAN EKSPRES 

eDUkAsI: kasat Lantas Polres subang AkP endang sujana memberi 
masker kepada pengendara saat Operasi Zebra Lodaya 2020.

Jenis Pelanggaran yang DitinDak
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Dari Disandera...
Dari halaman 1

Banyak Pengendara...
Dari halaman 1

Warga Tagih...
Dari halaman 1

Bersepeda Tiap...
Dari halaman 1

Operasi Zebra...
Dari halaman 1

Dari halaman 1
Partai Buruh...

Dari halaman 1
Panggil Kadis...

Menurutnya, ada titik 
tanggul Cipunagara yang 
butuh penanganan seperti 
di Sukamanah, Pusakajaya, 
Pamanukan serta wilayah 
Legonkulon.

“Ada tanggul yang sudah 
kritis, ada yang rembes, 
ada yang memang raw-
an. Nah, waktu itukan RK 
akan menggandeng BBWS 
yang memang memiliki 
kewenangan disitu, tapi 

sampai sekarang mana 
realisasinya,” jelas Her-
mansyah.

Tidak hanya di Pantura 
sebelah timur, daerah Pan-
tura barat untuk wilayah 
Ciasem dan Blanakan juga 
sangat rawan dengan ban-
jir. “Sungai Ciasem dan 
Cilamaya juga ada banyak 
yang harus dinormalisasi 
dan tanggul-tanggul yang 
butuh penanganan,” ung-

kapnya.
Untuk itu, Pemda Subang 

diminta untuk melaku-
kan upaya antisipasi serta 
berkomunikasi dengan 
Pemprov Jawa Barat dan 
BBWS Citarum dalam up-
aya penanganan banjir di 
Pantura Subang. “Sebab 
itu disampaikan langsung 
oleh Gubernur, dan setelah 
itu baru ada penanganan 
tanggul darurat saja, un-

tuk lainnya belum ada,” 
bebernya.

“Jangan sampai yang da-
tang Indomie lagi, jangan 
nunggu terjadi, ada antisi-
pasi dulu,” tuturnya. 

Hermansyah tak ingin, 
beberapa kejadian yang 
sempat menimpa Garut, 
Bekasi,  Jakarta dan di 
Bandung serta Cimahi ter-
jadi kembali di Subang.
(ygi/vry) 

Meski demikian, sam-
bung dia,  pengendara 
yang ketahuan membuat 
pelanggaran tetap akan 
ditindak. “Untuk sanksi 
berupa tindakan akan kami 
berikan kepada para pen-
gendara yang melanggar 
secara kasat mata. Seperti 
tidak menggunakan helm, 
melawan arus dan meng-
gunakan knalpot bising,” 

ucapnya.
Adapun untuk titik lokasi 

Operasi Zebra Lodaya, Toto 
mengaku tidak ditentukan. 
Karena, lanjut dia, sistem-
nya bersifat mendadak, be-
gitu juga waktu operasinya. 
“Tidak ada razia stasioner 
yang menyebabkan kum-
pulan masyarakat. Kerena 
tujuan Operasi Zebra Lo-
daya 2020 ini untuk menu-

runkan angka kemacetan, 
pelanggaran dan laka lan-
tas,” ujar Toto.

Tak hanya itu, pada Op-
erasi Zebra Lodaya 2020 
ini pihaknya juga mem-
berikan imbauan pencega-
han penyebaran Covid-19 
melalui gerakan 3M, yakni 
memakai masker, menjaga 
jarak dan mencuci tangan.

“Kami meminta semua 

masyarakat Kabupaten 
Purwakarta disiplin untuk 
bersama-sama mencegah 
penyebaran Virus Korona 
atau Covid-19. Ini untuk 
mencegah diri agar tidak 
tertular maupun menularkan 
virus ke orang lain. Harus 
patuhi protokol kesehatan 
serta disiplin karena siapapun 
bisa terjangkit virus ini,” ucap 
Toto.(add/vry)

Dari pengertian tersebut 
jelaslah bahwa partai poli-
tik lahir sebagai wadah 
penyalur aspirasi politik 
kelompok tertentu untuk 
kepentingannya, bahkan 
secara luas untuk kepent-
ingan masyarakat, bangsa, 
dan negara. Namun, pent-
ing untuk dikemukakan 
bahwa mendirikan sebuah 
partai politik tentunya 
tidak mudah. Terdapat 
ragam persyaratan yang 
tertera dalam UU No. 2 
Tahun 2011 yang harus 
ditempuh sehigga bisa ter-
daftar dan mendapatkan 
akta berbadan hukum dari 
Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia. Untuk 
menjadi peserta pemilu 
mendatang pun demikian 
halnya. Tidak serta merta 
sebuah partai yang sudah 
terdaftar dan memiliki 
akta berbadan hukum lan-
tas otomatis lolos menjadi 
peserta pemilu. Terdapat 
beberapa tahapan pendaf-
taran calon peserta saat 
menjelang pemilu, yang 
diatur dalam undang-
undang tersendiri yang 
mengatur tentang kepe-
sertaan dalam pemilu, 
harus diikuti dan dilalui. 
Syarat-syarat dan tahapan-
tahapan yang harus dilalui 
tersebut diatur dalam Un-
dang-Undang No. 7 tahun 
2017 tentang Pemilu dan 
Peraturan Komisi Pemili-
han Umum No. 11 tahun 
2017. Tentu saja, sepan-
jang tidak ada perubahan 
undang-undang, undang-
undang tersebut tetap 
masih dipergunakan.

Sebagai contoh, dalam 
PKPU No. 11 tahun 2017, 
dijelaskan 10 persyaratan 
bagi partai politik untuk lo-
los menjadi peserta Pemilu, 
yaitu berstatus Badan Hu-
kum sesuai dengan Un-
dang-Undang partai poli-
tik, memiliki kepengurusan 
di seluruh daerah propinsi, 
memiliki kepengurusan 
paling sedikit 75% dari 
jumlah kabupaten/kota di 
propinsi yang bersangku-
tan, memiliki kepenguru-

san paling sedikit di 50% 
jumlah kecamatan, meny-
ertakan paling sedikit 30% 
keterwakilan perempuan 
pada kepengurusan part-
pol tingkat pusat, memiliki 
anggota paling sedikit 1.000 
atau 1/1.000 dari jumlah 
penduduk, memiliki kantor 
tetap untuk kepengurusan 
pada tingkat pusat, propinsi 
hingga kabupaten/kota, 
mengajukan nama, lam-
bang dan tanda parpol ke 
KPU, menyerahkan reken-
ing atas nama partai, serta 
menyerahkan AD/ART par-
tai politik, serta lolos parle-
men treshold.

Menakar Kepentingan 
Buruh melalui Partai 

Buruh
Tentu saja, kalau dit-

anya bisakah kaum bu-
ruh bersatu dan kembali 
membentuk partai sendiri 
untuk menjawab kondisi 
yang dirasakannya saat ini 
atas sikap mosi tidak per-
caya terhadap Undang-
Undang Omnibus Law? 
Jawabannya bisa dan tidak 
ada larangan sama seka-
li. Tentu saja, sepanjang 
syarat dan ketentuan yang 
tercantum dalam Undang-
Undang dan peratuaran 
yang berlaku terpenuhi. 
Menur ut  Undang-Un -
dang, baik partai politik 
maupun Undang-Undang 
tentang Pemilu berikut 
dengan Peraturan KPU 
tentang persyaratan kepe-
sertaan dalam pemilu, 
Partai Buruh sah-sah saja 
muncul kembali dan ikut 
serta dalam kontestasi 

Pemilu mendatang. Asal-
kan, sekali lagi mereka 
yang tergabung dalam 
sebuah partai buruh harus 
siap bekerja keras untuk 
menyiapkan segala per-
syaratan, baik secara ad-
ministratif maupun secara 
teknis, dengan memben-
tuk kepengurusan hingga 
tingkat bawah. Hal ini 
penting untuk dikemu-
kakan mengingat pen-
galaman pada tahun 2014 
menunjukkan bahwa Par-
tai Buruh masih terdaftar 
sebagai salahsatu Partai 
di Indonesia, akan tetapi 
gagal menjadi peserta 
pemilu karena tidak bisa 
memenuhi persyaratan 
administratif saat itu. 

Kalau kemudian semua 
persyaratan dan tahapan 
dapat dilalui dan Partai Bu-
ruh termasuk dalam kepe-
sertaan Pemilu mendatang 
serta lolos parlement thresh-
old, tentu saja kaum buruh 
akan memiliki orang-orang 
terpilih yang akan menjadi 
wakil di parlemen serta akan 
menjadi kepanjangan aspi-
rasi politik, baik secara go-
longan maupun masyarakat 
lebih luas. 

Bukan kapasitas saya untuk 
menjelaskan apakah nantin-
ya kepentingan kaum buruh 
dapat terwakili oleh Partai 
Buruh atau tidak. Yang pasti, 
sejarah mencatat bahwa 
kaum buruh pun pernah 
mengirim wakilnya di kalan-
gan eksekutif. Sebagaimana 
diketahui, Menteri Tenaga 
Kerja Indonesia yang per-
tama, yakni S.K. Trimurti, 
berasal dari kaum buruh.(*)

“Kalau habis salat Sub-
u h,  b i a sa nya  a k  t i d u r 
l a g i .  K a d a n g - k a d a n g 
sejudurnya suka kelewat. 
Tapi setelah aku latihan 
bersepeda, otomatis aku 
sudah bangun jam 4.30 
WIB teng, jadi bisa salat 
Subuh deh,” katanya da-

lam video daring.
Sambil olahraga sepeda, 

Wulan Guritno tidak me-
lupakan untuk beramal. 
Melalui  yayasan yang 
dimilikinya yakni Dunia 
Kasih Harapan (HOPE), 
Wulan Guritno mengge-
lar acara virtual ‘Bike for 

Hope’, pada 25 Oktober-30 
November 2020.

Acara ini merupakan ak-
tivitas bersepeda secara 
virtual bagi pengendara 
sepeda dalam rangka mem-
peringati Hari Amal Se-
dunia.

“Kita awalnya juga ke-

bingungan apa yang bisa 
kita lakukan di masa pan-
demi ini. Kemudian kita 
melihat juga maraknya 
bersepeda. Orang ingin 
m e n ja ga  i mu n i t a s n y a 
masing-masing dengan 
berolahraga,” pungkasnya.
(din/fin/vry)

“Operasi Zebra hingga 
tanggal 8 November. Mulai 
dari sekarang patuhi apa 
yang ada dalam berkend-
ara,” ujarnya.

Pada pelaksanaannya, AKP 
Endang menuturkan, para 
pengendara masih banyak 
yang mengabaikan pemaka-
ian masker. Padahal itu sangat 
penting. “Selain menggelar 
operasi, kami juga melakukan 
edukasi kepada para pengen-
dara agar memakai masker di 
semua macam kendaraan,” 

tuturnya. 
O p e r a s i  Z e b r a  L o -

daya 2020, AKP Endang 
menjelaskan, pihaknya 
mengedepankan 45 persen 
Preemtif, 45 persen Preven-
tif dan 10 persen peninda-
kan. Jika pengendara benar 
benar melakukan pelangga-
ran seperti terang-terangan 
tidak memakai helm, tidak 
ada SIM dan surat-surat 
kendaraan penindakan 
tetap berlaku. “Peninda-
kan itu bersifat tentatif. 

Kita lebih mengedepankan 
Preemtif dan Preventif,” 
ungkapnya. 

Endang membeberkan 
delapan jenis pelanggaran 
yang akan dilakukan pen-
indakan. Antara lain, tidak 
menggunakan helm SNI, 
penggunaan ponsel saat 
berkendara, tidak meng-
gunakan safety belt atau 
sabuk pengaman, memakai 
knalpot racing, kelebihan 
tonase, berkendara dengan 
bonceng tiga, melawan arus 

dan over dimensi. “Skala 
prioritas tersebut yang akan 
kita lakukan penindakan,” 
paparnya. 

Sementara pengendara Sug-
ang Yeyet R (26) mengatakan, 
jika dilihat masih banyak pen-
gendara di Kabupaten Subang 
yang tidak memakai masker, 
mungkin ratusan bahkan 
ribuan. “Pasti banyak. Den-
gan operasi seperti ini bisa 
saja pengendara jadi tertib 
pakai masker,” ungkapnya.
(ygo/vry)

Salah seorang Komisioner 
Bawaslu Karawang, Roni 
Rubiat Machri memga-
takan, pada hari Jumat 
pihaknya meminta ket-
erangan salah seorang 
kepala dinas terkait vide-
onya yang viral di media 
sosial karena tidak adanya 
pelapor jadi Bawaslu me-
mintai keterangan kepada 
yang bersamgkutan.

“Kita masih mengkaji apa 
syarat formil dan materil 
dari beredarnya video yang 
ada di media sosial itu sep-
erti apa? Jika syarat formil 
dan materilnya terpenuhi 
baru kami jadikan temuan,” 
ujar Roni saat ditemui di 
Kantornya, Senin (26/10)

Dikatakan, beda kalau 

ada pelaporan maka dalam 
dua hari pihaknya bakal 
memprosesnya jadi dugaan 
pelanggaran. Sementara 
untuk temuan prosesnya 
panjang. Sebab Bawaslu 
harus tau siapa yang mer-
ekam videonya, terus siapa 
yangenyebarkannya, dan 
apa yang dilanggarnya. 
“Sehingga syarat formil 
dan materilnya terpenuhi,” 
katanya.

Ia menambahkan, pi-
haknya juga melakukan 
melakukan pemanggilan 
kepada ketua NU Karawang 
untuk meminta keteran-
gan terkait pemberitaan 
di salah satu media masa 
yang menyatakan jika ada 
pemberian uang kepada 

sejumlah kyai di pondok 
pesantren. “Hal itu untuk 
memenuhi syarat formil 
dan materil. Namun yang 
bersangkutan (Ketua NU) 
sudah dua kali dipanggil 
tidak hadir,” katanya.

Dikatakan juga, semen-
tara itu untuk dugaan ket-
erlibatan dua kepala desa 
yaitu Kades Pulomulya 
dan Kades Kedawung Ke-
camatan Lamahabang 
sudah memenuhi syarat 
materil dan formil sesuai 
aturan dan sudah masuk 
dugaan pelanggaran. “Kita 
bakal memprosesnya kar-
ena sudah masuk syarat 
materil  dam formilnya 
sesuai aturan,” katanya.
(use/vry)

 di beberapa daerah di 
Jabar terutama Karawang, 
Bandung, Subang dan Pur-
wakarta. Kesenian jaipong 
sendiri adalah seni tradisi 
yang memadukan unsur 
seni yang sudah ada sebe-
lumnya, yaitu pencak silat, 
ketuk tilu, topeng banjet 
hingga seni wayang golek 
(wayang cepak menurut 
sebagian kalangan).

Meski banyak kalangan 
menganggap tari jaipong 
berasal dari Bandung kar-
ena dipopulerkan oleh se-
orang seniman besar asal 
kota kembang Bandung 
bernama Gugum Gumbira, 
namun sebagian juga yakin 
bahwa seni jaipong berasal 
dari Subang.

Pasundan Ekspres berha-
sil menemui seorang penari 
Jaipong, yang cukup pop-
uler di Indonesia, bahkan 
sampai ke manca negara. 
Dia adalah Cucu Ayu, dia 
berasal dari Subang.

Selama pertemuannya 
dengan Pasundan Ekspres, 
Cucu Ayu banyak menceri-
takan pengalamannya dari 
mulai disandra oleh bajidor 

(istilah untuk penonton, 
biasanya laki-laki yang ikut 
menari dalam pertunjukan 
jaipongan), sampai diberi-
kan penghargaan oleh pe-
merintah Belanda.

“Tahun 2004 saya di-
anugrahi penari terbaik 
tingkat nasional, 2010 saya 
diundang ke Belanda te-
patnya ke Museum Tro-
phentheatre Amsterdam, 
juga untuk dianugrahi 
penghargaan, alhamdu-
lilah,” ujarnya.

Kendati banyak diganjar 
penghargaan tingkat na-
sional maupun mancane-
gara, namun perempuan 
pemilik nama lengkap Cucu 
Sriwulandari itu mengaku 
minim perhatian dari pe-
merintahan daerah. Pada-
hal apa yang telah ditoreh-
kan Cucu sudah membawa 
nama baik sekaligus wangi 
harum Kabupaten Subang 
sebagai daerah yang diang-
gap sebagai lumbung seni 
Jawa Barat. “Dulu zaman 
Bupati Pa Eep saja pernah 
diundang,” ucapnya.

Kini, Cucu Ayu tetap ek-
sis menari mengisi setiap 

panggung ke panggung, 
dari setiap hajatan ke haja-
tan baik di desa sampai 
ke kota, beberapa waktu 
lalu aktivitas menarinya 
sempat terganggu oleh 
pandemi, namun masa 
adaptasi kebiasaan baru, 
membuatnya bisa kembali 
eksis menari. “Ketika PSBB 
total ya di rumah saja, stop 
aktivitas menari, sekarang 
sudah mulai, tentu dengan 
penerapan protokol kes-
ehatan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu 
juga Cucu mengutarakan 
harapannya agar banyak 
generasi muda yang bisa 

melanjutkan karier me-
narinya,  dan memberi 
w e ja n g a n  p a d a  k a u m 
milineal hingga generasi 
Z yang memilih menari 
s ebagai  profesi  untuk 
memiliki keyakinan yang 
kuat, jika satu hari nan-
ti  dengan menari  bisa 
mendatangkan banyak 
rezeki.

“S a y a  b e r h a r a p  a d a 
penerus yang sungguh-
sungguh punya tekad yang 
kuat, meneruskan profesi 
sebagai penari, yakinlah 
dengan menari itu men-
datangkan banyak rezeki,” 
pungkasnya.(*/vry)
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PENGUMUMAN KEDUA LELANG
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

SUBANG-Hari libur Na-
sional di akhir Oktober 2020 
yakni Maulid Nabi Muham-
mad SAW pada 29 Oktober, 
merujuk pada surat kepu-
tusan bersama (SKB) tiga 
menteri akan dijadikan libur 
cuti bersama pada 28, dan 30 
Oktober 2020. Sehingga tiga 
hari libur mulai rabu sampai 
jumat, kemudian dilanjutkan 
dengan akhir pekan.

Bupati Subang H.Ruhimat 
mengimbau masyarakat un-
tuk tidak bepergian ke luar 
kota, sekalipun akan me-
nikmati liburan. “Di Subang 
saja lah, tidak usah dulu ke 

luar kota. Tempat liburan di 
Subang juga banyak, namun 
tetap protokol kesehatan tidak 
diabaikan,” ungkapnya.

Selain itu H.Ruhimat juga 
melarang para Aparatur Sipil 
Negara (ASN) di Lingkungan 
Pemkab Subang agar tidak 
keluar kota saat libur panjang 
nanti. Terlebih berkunjung 
ke wilayah yang masuk zona 
merah. “Saya nyatakan, un-
tuk ASN pada libur panjang 
nanti, dilarang berpergian ke 
luar rumah, atau ke wilayah 
zona merah,” tambahnya.

Larangan dan imbauan 
juga diberlakukan bagi 

masyarakat Subang, Ruhimat 
berpesan agar masyarakat 
Subang, tidak berkunjung ke 
tempat kerumunan. Karena 
dapat mengundang menu-
larnya pandemi covid-19. 
“Hindari kerumunan, ingat! 
karena covid-19 masih be-
lum berakhir,” terangnya.

Ruhimat berharap, kepada 
ASN dan seluruh masyarakat 
Subang, untuk tetap beraktiv-
itas di dalam rumah dengan 
manfaatkan libur panjang 
dengan kegiatan positif di 
rumah dengan mematuhi 
protokol kesehatan. “Man-
faatkan libur panjang ini un-
tuk beraktiviras di dalam ru-
mah dengan hal yang positif,” 
pungkasnya.(idr/sep)

Libur Panjang, ASN Dilarang Keluar Kota
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berI IMbaUaN: bupati subang, H.ruhimat didampingi wakil bupati agus Masykur saat menyampaikan imbauan masyarakat dan asN tidak keluar kota.

Tetap Jaga Protokol Kesehatan

SUBANG-Mantan Asisten 
Daerah (Asda) 2 Pemda 
Subang Dr. H. Komir Basta-
man sudah memasuki masa 
pensiun. Meski sudah purna 
tugas sebagai abdi negara, 
Ketua PMI Kab. Subang ini 
belum berpikir untuk masuk 
ke dunia politik melalui 
partai politik. “Masih belum 
terpikir masuk ke politik, 
baru saja pensiun,” kata 
Komir saat dihubungi, Senin 
(26/10).

 Selama menjadi Aparatur 
Sipil Negara (ASN), lanjut 
dia, sempat menduduki 
kursi jabatan pimpinan tert-
inggi (JPT) diberbagai SKPD 
seperti menajabat Kepala 
BP4D, Dinas Sosial, Asda 1,2 
dan 3 bahkan hingga men-
jadi Pelaksana Tugas (Plt) 
Sekretaris Daerah (Sekda). 
Dirinya pun menjadi senior 
ASN di Pemkab Subang. 
“Saya sempat menjadi Plt 
Sekda hingga 2,5 tahun la-
manya, menjadi kepala di-
nas hingga asisten daerah,” 
ungkapnya.

Dirinya pun resmi pensiun 
dari ASN dengan jabatan 
terakhir yaitu Asda 2. “Ya 
ini jabatan terakhir saya 
selama mengabdi 60 tahun 
menjadi ASN. Saya ucap-
kan terimakasih kepada 
berbagai pihak ketika saya 
menjadi ASN,” ujarnya.

Kepala Bidang Mutasi 
BKPSDM Subang, Doan 
Pahlevi membenarkan Komir 

Pensiun, Komir Belum 
Terpikir Berkarir di Politik

Bastaman pensiun dari ASN 
dan meninggalkan jabatan 
Asda 2 di Pemda Subang. 
“Kita masih menunggu pe-

tunjuk dari Bupati Subang, 
untuk memilih kembali pe-
jabat untuk Asda 2,” ujarnya.
(ygo/sep)

KALIJATI-Monitoring Ban-
tuan Langsung Tunai (BLT) 
Kemensos, dan Sembako 
Bantuan Pangan Non Tunai 
(BPNT), serta Program Kelu-
arga Harapan (PKH) terus di-
lakukan bagian kesejahteraan 
sosial Kecamatan Kalijati.

Kepala Seksi Kesejahteraan 
Sosial, Hilmanudin menjelas-
kan untuk memastikan tidak 
ada kendala para penerima 
manfaat dalam menerima 
beberapa program bantuan, 
maka monitoring terus di-
laksakan meskipun pada hari 
libur. “Kalau untuk bidang 
kesejahteraan, kami tidak 
mengenal libur. Kami terus 

tingkatkan optimalisme pen-
gawasan memastikan setiap 
masyarakat penerima manfaat 
tidak ada kendala,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan 
setidaknya ada 10 Desa yang 
masing-masing mendapat 
bantuan BLT (Bantuan Lang-
sung Tunai) Kemensos untuk 
sebanyak 5.806 orang, yang 
dibagikan langsung oleh 
Kantor Pos Kalijati. “Ke-
mudian bantuan Sembako 
BPNT(Bantuan Pangan Non 
Tunai) sebanyak 3.041 KPM 
(Keluarga Peneriman Man-
faat) yang biasa mencairkan 
di Agen BRI Link yang ada di 
desa masing-masing, seban-

Monitoring Pastikan Penyaluran Bantuan Tak Terkendala
yak 15 Agen BRI Link di Kali-
jati, kemudian bantuan PKH 
(Program Keluarga Harapan) 
sebanyak 1.818 KPM,” tam-
bahnya.

Selain itu, dia menegas-
kan bahwa karena keadaan 
saat ini masih dalam pan-
demi covid-19, maka khusus 
KPM diimbau untuk tetap 
terapkan protokol keseha-
tan. Seperti pelaksanaan 3M 

memakai masker, menjaga 
jarak, dan mencuci tangan 
dengan sabun. “Tidak hanya 
bagi KPM tentu saja, saya 
harapkan bagi semua yang 
terlibat, baik petugas atau 
bahkan setiap agen BRI Link 
yang biasa digunakan untuk 
aktivitas pencairan program 
bantuan sosial untuk mener-
apkan protokol kesehatan,” 
pungkasnya.(idr/sep)
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MoNItorING: kepala seksi kesejahteraan sosial, Hilmanudin s.Pd, M.si (baju hitam) saat monitoring di salah satu agen e-Warung pada program bPNt. komir bastaman



 

Perkumpulan Keluarga Berencana 
Indonesia (PKBI) Cabang Subang 
kembali dipimpin oleh Akmad 

Basuni untuk periode 2020-2025. 
Dia terpilih untuk periode ketiga se-

cara aklamasi dalam Musyawarah Ca-
bang ke III dengan tema “Membangun 
dan Menguatkan Keluarga Berencana 
Upaya Meraih Keluarga Sejahtera dan 
Bertanggungjawab” di Tea Garden 
Resort, Ciater, Minggu (25/10).

Muscab tersebut diikuti sebanyak 30 
peserta. Dihadiri oleh Ketua PKBI Jawa 
Barat Rosmananda Romli, Kepala DP2-
KBP3A Subang Nunung Suryani, PKBI 
Sumedang, Ketua KPU Subang Surya-
man, perwakilan dari Dinas Sosial, Bank 
Mandiri, SDM PKH dan berbagai tamu 
undangan lainnya.

Ketua PKBI Cabang Subang Akmad 
Basuni mengatakan, PKBI terus komit-
men untuk membangun dan menguat-
kan keluarga berencana sebagai upaya 
untuk meraih keluarga yang sejahtera 
dan bertanggungjawab.

Dia menjelaskan, banyak hal yang 
menjadi perhatian PKBI. Antara lain 
aspek kesehatan, ekonomi dan pen-
didikan keluarga.

Dalam aspek kesehatan misalnya 
mengedukasi keluarga tentang kes-
ehatan reproduksi dan pencegahan 
dan penanggulangan HIV/AIDS. Dalam 
aspek ekonomi yakni memotivasi kelu-
arga untuk mandiri, edukasi pengelo-
laan keuangan keluarga dan pelatihan 
home industri.

“Untuk aspek pendidikan kita tetap 
konsen agar pendidikan pra sekolah 
benar-benar diperoleh oleh anak-anak. 
Mereka harus mendapat pendidikan 
sejak dini,” jelasnya.

Selain itu, PKBI juga tetap komitmen 
untuk membina remaja sebagai gen-
erasi penerus bangsa. “Mereka sebagai 
generasi penerus bangsa, sebagai 
generasi Subang mendatang harus kita 
siapkan dan kita bina,” katanya.

Ketua PKBI Jawa Barat Rosmananda 
Romli mengatakan, salah satu yang 
menjadi perhatian PKBI yakni pembinaan 
terhadap remaja. Mereka harus menda-
pat pembinaan yang tepat agar bisa 
merencanakan masa depan lebih baik. 
“Kita menyiapkan remaja menjadi orang 
yang bertanggungjawab, remaja yang 
mempunyai perencanaan,” ujarnya.

Kepala DP2KBP3A Subang Nunung 
Suryani mengatakan, sumbangsih PKBI 
sangat besar sejauh ini dalam hal kepen-
dudukan. Menurutnya, berdirinya BKKBN 
tidak terlepas dari PKBI.(adv/ysp)
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AkhmAd BAsuni kemBAli PimPin PkBi suBAng
Raih keluarga sejahtera dan Bertanggungjawab

oPtIMIs: ketua PkbI Cabang subang, 
akhmad basuni memberikan sambutan.

seMaNGat: 
sambutan 
ketua PkbI 
Jawa barat 
rosmananda 
romli.

aPresIasI: 
kepala 
DP2kbP3a 
subang 
Nunung 
suryani 
apresiasi 
PkbI.

aNtUsIas: Peserta dan tamu undangan antusias mengikuti Muscab ke III. 
keJUtaN: kepala DP2kbP3a subang Nunung suryani 

mendapat kejutan kue ulang tahun.

koMPak: 
PkbI terus 
membangun 
kerjasama 
dengan 
berbagai 
pihak. 

CIMAHI-Untuk menjaga 
kebersihan sungai Citar-
um, Satgas Citarum Harum 
terus melakukan pembersi-
han sungai mulai dari hulu, 
hingga anak-anak sungai 
Citarum. 

Hal itu di paparkan Kap-
endam III/Slw Kolonel Inf 
F.X. Sri Wellyanto Kasih di 
Lapangan Tembak Koni 
Jabar, kemarin. 

Menurutnya, salah satu 
kegiatan Satgas Citarum 
Harum melakukan pember-
sihan anak Sungai Cimande 
yang dipenuhi sampah dan 
mengakibatkan meluapnya 

air ke jalan raya Parakan-
muncang hingga menganggu 
lalu lintas kendaraan.

Operasi pembersihan terse-
but, dilakukan oleh Anggota 
Satgas Subsektor 15 Sektor 
21 Satgas Citarum Harum 
Serka Eri Krisyana bersama 6 
anggota Gober,  yang menjadi 
target pembersihan adalah 
sampah di selokan anak Sun-
gai Cimande. “Kemacetan di 
Jalan raya Parakanmuncang 
yang diakibatkan melua-
pnya air dari anak Sungai Ci-
mande, sudah dapat di atasi 
dan saat ini bisa dilalui oleh 
kendaraan yang sempat antri 

panjang,” ujarnya, kemarin.
Kapendam menuturkan, 

Serka Eri dari anggota Sub-
sektor 15 Citarum Harum 
dan 6 orang dari anggota 
LSM Gober, ikut melakukan 
pembersihan setelah melak-
sanakan kegiatan patroli 
rutin dari Desa Sukadana 
menuju Posko Subsektor 
15 kecamatan Cimanggung. 
â€œSaat di perjalanan Serka 
Eri bersama 6 orang dari 
Gober, melihat warga se-
dang melaksanakan pem-
bersihan selokan langsung 
turun dari kendaraannya 
dan ikut membantu un-

tuk membersihkan sampai 
selesai, sampah pun da-
pat terangkat hingga kurang 
lebih 5 kwintal sampah yang 
menyumbat di selokan anak 
sungai cimande,â€  tutur 
Kapendam.

Lanjutnya Dia mengimbau, 
bagi warga di sekitaran daer-
ah aliran sungai dan warga 
lain pada umumnya, agar 
jangan membuang sampah 
sembarangan, sungai bukan-
lah tempat sampah. “Men-
jaga kebersihan adalah milik 
bersama paling tidak di siplin 
di mulai dari rumah masing-
masing,” ajaknya.(eko/sep)

Libur Panjang 
Sedot Wisatawan

L E M B A N G - Me n j e l a n g 
libur panjang pada akhir 
Oktober, Polsek Lembang 
Polres Cimahi memprediksi 
terdapat penambahan jum-
lah kendaraan ke daerah 
wisata Lembang Kabupaten 
Bandung Barat (KBB). 

Kanitlantas Polsek Lem-
bang AKP Asep Ratman 
mengatakan, libur panjang 
peringatan Maulid Nabi Mu-
hammad SAW yang dibaren-
gi dengan cuti bersama pada 
Rabu (28/10) hingga Minggu 
(1/11) diperkirakan akan me-
nyedot wisatawan. “Prediksi 
hari Rabu mulai terjadi pen-
ingkatan volume kendaraan 
wisatawan ke Lembang. Mer-
eka mengunjungi sejumlah 
objek wisata, seperti The 
Great Asia Afrika, Floating 
Marker dan TWGC Grafika,” 
kata Asep, Senin (26/10). 

Menurut dia, peningkatan 
wisatawan ke Lembang bah-
kan sudah terjadi pada hari 
Minggu ini. Meski tidak sig-
nifikan, volume kendaraan 
terpantau mengalami kenai-
kan sekitar 60 persen pada 
hari Minggu. “Minggu ini 
terpantau volume kendaraan 
naik. Itu terlihat di simpang 
Beatrix, yang merupakan 
gerbang masuk Lembang 
dari Kota Bandung dan Ci-
mahi, yang sudah mulai ada 
antrian,” katanya. 

Untuk mengantisipasi 
kemacetan saat libur pan-
jang, petugas kepolisian ber-
jaga di simpul kemacetan 

dan persimpangan, serta 
mempertebal petugas jaga 
objek wisata. Rekayasa lalu 
lintas buka tutup jalan da-
pat menjadi alternatif untuk 
mengurai kepadatan lalu 
lintas.

 “Sejauh ini kami belum 
melakukan rekayasa lalu lin-
tas, hanya penempatan per-
sonel di simpul kemacetan, 
seperti di depan Grand Hotel 
Lembang dan pintu masuk 
objek wisata,” tutur Asep. 

Lebih lanjut, dia mengim-

bau agar wisatawan yang 
menggunakan kendaraan 
roda dua maupun roda em-
pat senantiasa mematuhi 
aturan lalu lintas, serta men-
ingkatkan disiplin berlalu 
lintas saat berada di kawasan 
wisata Lembang. 

“Patuhi juga protokol kes-
ehatan pencegahan Covid-
19, dengan melaksanakan 
3M, yaitu memakai masker, 
mencuci tangan, dan men-
jaga jarak,” tukasnya.(eko/
sep) 

Anak Sungai Cimande Jadi Sasaran 
Pembersihan Satgas Citarum Harum

eko setIoNo/PasUNDaN eksPres

bersIHka salUraN: anggota tNI yang tegabung dalam satgas Citarum Harum saat membersihkan anak sungai Cimande yang dipenuhi sampah 
dan mengakibatkan meluapnya air  ke jalan raya Parakanmuncang. 

Kendaraan 
Diprediksi Padati 

Kawasan Lembang
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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.(ddy/vry) 

Apindo Bentuk Satgas 
Covid-19 Kawasan Industri

DeDI satrIa/PasUNDaN eksPres 

kerJasaMa: apindo bekerjasama dengan satgas Penanggulangan Covid-19 bentuk satgas di Perusahaan.

Pastikan Prokes Lingkungan Perusahaan

KARAWANG-Dinas Perta-
nian Kabupaten Karawang, 
menyampaikan pemerin-
tah telah menambah kuota 
pupuk bersubsidi untuk 
m e n g a t a s i  k e l a n g k a a n 
pupuk bersubsidi  yang 
sempat terjadi di wilayah 
Karawang.

“Pengajuan tambahan 
kuota pupuk bersubsidi 
telah dipenuhi. Para petani 
yang membutuhkan pupuk 
bisa menghubungi kios 
atau penyalur,” ujar Kepala 
Dinas Pertanian Karawang, 
Hanafi. 

Dikatakan,dengan adanya 
penambahan kuota pupuk 
bersubsidi itu, alokasi pu-
puk urea untuk Karawang 
yang sebelumnya mencapai 
38.890 ton menjadi 57.165 
ton. “Kemudian alokasi 
pupuk SP-36 yang sebel-
umnya 6.623 ton menjadi 

8.655 ton dan pupuk ZA 
dari 163 ton menjadi 175 
ton,” katanya.

Untuk pupuk NPK dari 
alokasi sebelumnya seban-
yak 23.500 ton ditambah 
menjadi 29.086 ton, dan 
pupuk organik tidak ada 
penambahan kuota, tetap 
7.415 ton.

“Penambahan kuota pu-
puk bersubsidi itu telah 
ditetapkan melalui Surat 
Keputusan Kepala Dinas 
Tanaman Pangan dan Hor-
tikultura Jawa Barat No-
mor :  521.34/KEP/1629/
PSP/2020 tertanggal 1 Ok-
tober 2020,” jelasnya.

Ha n a f i  b e r h a ra p  a g a r 
penambahan kuota pu-
puk bersubsidi  mampu 
m e m e n u h i  k e b u t u h a n 
petani di wilayah Kara-
wang hingga akhir tahun 
ini.(use/vry)  

Tambah Kuota 
Pupuk Bersubsidi 

UseP saePUloH/PasUNDaN eksPres 

DItaMbaH: kuota pupuk bersubsidi dita-
mbah guna mengatasi kelangkaan pupuk.



Pasien Sembuh di Indonesia Terus Bertambah

JAKARTA-Pondok pesant-
ren (Ponpes) berpotensi men-
jadi institusi dalam pemban-
gunan kesehatan. Peran santri 
dalam pembangunan keseha-
tan luar biasa besar. Pesantren 
dinilai dapat menjadi lokasi 
efektif dalam penanganan 
pencegahan virus Covid-19.

“Ada lima langkah efektif 
di pesantren guna mengan-
tisipasi penyebaran virus 
Corona,” ujar Kepala Bidang 
Pengembangan Profesi Per-
himpunan Ahli Epidemiologi 
Indonesia (PAEI), Masdalina 
Pane, di Media Center Satgas 
Penanganan Covid-19, BNPB, 
Jakarta, Minggu (25/10).

Pertama, testing bebas Covid-
19 tetap diterapkan kepada santri 

yang akan masuk ke wilayah 
pesantren. Kedua, memperha-
tikan kebersihan lingkungan 
pesantren. Mulai dari kebersihan 
kamar tidur, peralatan makan, 
dan juga peralatan beribadah.  
“Semuanya perlu dipastikan 
higienis dan tidak dipakai secara 
bergantian,” imbuhnya.

Ketiga, disiplin menerapkan 
protokol kesehatan. Lakukan 
3M (Memakai Masker, Men-
cuci Tangan, Menjaga Jarak) 
selama berada di lingkungan 
pesantren.

Keempat, santri yang men-
galami gejala ringan segera 
melapor ke pengelola pesant-
ren. Hal ini sangat penting 
agar mendapat tindakan ce-
pat. “Sehingga jika ditemukan 

ada gejala Covid-19, maka 
penanganan di pesantren jauh 
lebih mudah,” paparnya.

Kelima, membatasi jumlah 
pengunjung. Tujuannya agar 
dapat menekan intensitas per-
temuan dengan orang luar yang 
berpotensi menularkan virus. 
Jadwal kunjungan wali santri, 
lanjutnya, sebaiknya dibatasi. 
Selain itu diberikan jarak saat 
bertemu dengan santri serta 
dilarang bersentuhan fisik.

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

Catat! Reisa Brotoasmoro 
Ajak Liburan di Rumah Aja

JAKARTA-Masa libur panjang 
akhir bulan ini cukup lama. Yaitu 
mulai 28 Oktober 2020 hingga 1 
November 2020. Momen libur 
panjang, kerap dimanfaatkan 
masyarakat berlibur ke sejum-
lah tempat wisata di berbagai 
daerah. Karena masa pandemi 
Covid-19 belum berakhir, pemer-
intah khawatir terhadap potensi 
penularan Covid-19.

“Staycation (stay vacation, Red) 
atau berlibur di rumah, bisa jadi 
pilihan terbaik. Karena ini paling 

aman. Selama libur, masyarakat dapat mengendalikan 
lingkungan tempat tinggalnya. Libatkan seluruh anggota 
keluarga,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, 
Reisa Brotoasmoro di Media Center Satgas Penanganan 
Covid-19, di BNPB, Jakarta, Minggu (25/10).

Menurutnya, Staycation bisa dijadikan kesempatan 
menerapkan protokol kesehatan keluarga. Konsep ini, 
lanjutnya, telah disusun Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). 

“Rumah dibersihkan dan didisinfeksi secara rutin. 
Jangan lupa lakukan 3M (Memakai Masker, Mencuci 
Tangan, Menjaga Jarak). Pastikan sirkulasi udara segar 
dan lancar dengan membuka ventilasi atau jendela. 
Biarkan sinar matahari masuk,” jelas Reisa.

Meski berlibur di rumah saja, banyak hal yang dapat 
dilakukan. Dia menyebut keluarga bisa membuat per-
mainan seru atau berolahraga bersama. 

“Untuk olahraga ini, pemerintah pernah menyampai-
kan pedoman dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. 
Olahraga di rumah sebagai opsi terbaik. Yoga misalnya. 
Senam atau mempraktekkan tips stretching dan angkat 
beban,” imbuhnya.

Apabila harus menginap, disarankan memilih hotel 
yang patuh dan disiplin menerapkan sanitasi dan pro-
tokol kesehatan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif sudah meminta destinasi wisata menerapkan 
prinsip CHSE (Cleanlines, Health, Safety and Environ-
ment sustainability). “Prinsip bersih, sehat dan aman 
terutama dari ancaman COVID-19. Selain itu, tetap 
ramah lingkungan,” paparnya.

Ayo kita lawan Covid-19 dengan 3M (Memakai Masker, 
Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak) #satgascovid19  #ingat-
pesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikeru-
munan #cucitangan #cucitanganpakaisabun.(fin/ysp) 
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stay vacation

GEJALA  SBG PWK  KRW  KBB 
TERKONFIRMASI  313 502 1.349 405
SELESAI ISOLASI 259 336 954 6
MASIH ISOLASI  31 140 349 778
KEMATIAN  23 26 46 8 
SUSPEK  5.840 942 6.640 784
PROBABEL  25 6 79 22
KONTAK ERAT  455  1.607  3.521 785

Lansia Agar Jadi Prioritas 
SUBANG-Masyarakat Subang ber-

harap vaksin Covid-19 segera didistri-
busikan. Mereka menginginkan awal 
tahun 2021 sudah divaksin Covid-19.

Masyarakat Subang Tarmadji (43) 
mengatakan, masyarakat Kabupaten 
Subang sudah semestinya mendapat-
kan vaksin Covid-19. 

“Seharusnya kita dapat vaksin terse-
but dalam waktu dekat, apalagi kita di 
sini kaum lansia khawatir,” katanya.

Menurutnya, lansia lebih rentan 
terkena Covid-19. Sehingga perlu 
segera divaksin dalam waktu dekat.

“ Harus ada skala prioritas seperti 
lansia dan juga yang memiliki penyakit 
menahun,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Subang dr. Nunung Syuhaeri MARS  
mengatakan, belum mendapat infor-
masi resmi kapan vaksin akan mulai 
didistribusikan ke Subang. Apakah di 
akhir tahun atau awal tahun.

“Masih belum ada penjelasan yang 
resmi apakah Kabupaten Subang bisa 
mendapatkan vaksin tersebut di tahun 
2020 ini,” katanya.

Berdasarkan informasi yang diteri-
manya, Kota / Kabupaten yang akan 
menerima vaksin terlebih dahulu 
adalah Bodetabek (Bogor , Depok, 
Tanggerang, Bekasi).

Nunung menjelaskan, ketika ada vak-
sin maka yang diprioritaskan terlebih 
dahulu yaitu tenaga kesehatan dan 
juga pejabat publik.

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

JAKARTA-Jumlah pasien 
sembuh Covid-19 di Indo-
nesia terus bertambah. Pada 
Minggu (25/10) kemarin, ada 
penambahan 4.545 orang. 
Total pasien sembuh menjadi 
313.764 orang. Sementara ka-
sus positif juga ada tambahan 
3.732 orang. Sehingga totalnya 
389.712 kasus

Satgas Penangangan Covid-
19, juga mencatat ada pe-
nambahan pasien meninggal 
dunia sebanyak 94 orang. 
Dengan demikian,  total 
pasien yang wafat berjumlah 
13.299 orang.

Penambahan jumlah pasien 
Covid-19 paling banyak ter-
jadi di DKI Jakarta sebanyak 
771 kasus. Disusul Sumatera 
Barat dengan 359 kasus, Jawa 

JAKARTA-Bioskop di be-
berapa kota sudah diizinkan 
beroperasi kembali. Tempat 
duduk sudah diatur sesuai 
protokol kesehatan. Namun, 
ada hal yang perlu diperhati-
kan. Yakni desinfeksi berkala 
dan sistem ventilasi udara.

“Ruangan bioskop pada um-
umnya adalah tertutup. Tanpa 
ventilasi dengan pendingin 
udara yang bersirkulasi di 
dalam ruangan. Apabila ada 
satu penonton tanpa gejala, 
tetapi mengandung virus Co-
rona, maka akan berpotensi 
menjadi sumber penyebaran 
virus kepada pengunjung 
lainnya,” ujar Dekan Fakultas 
Kedokteran Universitas Indo-
nesia (UI) Ari Fahrial Syam di 
Jakarta, Minggu (25/10).

Durasi film minimal 1,5 jam 
akan meningkatkan waktu 
paparan dan jumlah partikel 
aerosol yang terhirup. “Trans-
misi secara airborne adalah 
penyebaran mikroba. Yaitu 
melalui aerosol yang tetap 
bersifat infeksius meskipun 
terbawa angin dalam jarak 
jauh. Ini sangat penting dan 
harus diperhatikan,” pa-
parnya.

Hal senada disampaikan 
Ketua Ikatan Ahli Keseha-
tan Masyarakat Indonesia 
(IAKMI) Dedi Supratman. 
Dia mengatakan pengaturan 
desinfeksi berkala dan sistem 
ventilasi udara di bioskop 
harus diperhatikan. Hal ini 
sebagai bagian dari upaya 
p e n c e g a h a n  p e n u l a r a n 
COVID-19.

Dia menuturkan proses 
desinfeksi ruangan secara 
berkala harus disampaikan 
secara jelas demi efektivitas 

pelaksanaan protokol kes-
ehatan. “Ini menjadi bagian 
dari upaya penting menjaga 
ruangan bioskop tetap aman 
dari Covid-19. Selain itu, 
pengunjung wajib disiplin 
3M (Memakai Masker, Men-
cuci Tangan, Menjaga Jarak),” 
kata Dedi di Jakarta, Minggu 
(25/10).

Menurutnya, proses desin-
feksi harus dilakukan optimal 
dan terus-menerus. Seperti di 
seluruh ruangan bioskop dan 
setelah penayangan film. Yang 
perlu diperhatikan adalah 
ventilasi udara. Ini dinilai 
penting sebagai antisipasi 
potensi penularan melalui 
airborne.

Dedi menuturkan banyak 
pakar, termasuk dari Pusat 
Pengendalian dan Pencega-
han Penyakit (Centers for Dis-
ease Control and Prevention) 
Amerika Serikat, memiliki 
dugaan kuat terkait penularan 
virus melalui airborne. 

“Hal lain yang harus diper-
hatikan adalah memastikan 
di dalam bioskop tidak ada 
pengunjung yang makan dan 
minum,” paparnya.

Pendataan terhadap pen-
gunjung juga harus dilakukan. 
Ini adalah  upaya mendukung 
pelacakan kontak jika setelah 
menonton film di bioskop, 
ada yang mengalami gejala 
Covid-19.

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

JAKARTA-Menteri Koperasi 
dan Usaha Kecil Menengah 
(UKM) Teten Masduki men-
gatakan protokol kesehatan 
menjadi daya tarik wisatawan 
yang ingin menikmati libur 
panjang akhir pekan ini.

Para pelancong akan tertarik 
berlibur di hotel, tempat wisa-
ta, dan restoran yang aman 
dari penularan Covid-19. 

“Mereka yang mau makan 
di warung, tidur di hotel, 
yang menerapkan protokol 
kesehatan akan merasa aman. 
Ini penting untuk kita yang 
akan merencanakan liburan,” 
ujar Menteri Koperasi UKM 
Teten Masduki dalam talk-

show “Dialog Covid-19: Pen-
erapan Protokol Kesehatan 
di UMKM” di Media Center 
Satgas Penanganan Covid-19 
Graha BNPB Jakarta pada 
Senin (26/10) siang.

Teten menambahkan bagi 
konsumen atau turis bukan 
harga murah atau diskon 
barang. Melainkan jaminan 
protokol kesehatan seperti 
memakai masker, menjaga 
jarak dan menghindari keru-
munan, dan mencuci tangan 
pakai sabun di air mengalir. 

Bagaimana protokol keseha-
tan untuk perhotelan, pesawat 
terbang, restoran, dan kafe 
bisa meyakinkan turis yang 

sadar protokol kesehatan.  
“Turis yang berpergian itu 
punya uang dan berpendidi-
kan. Kalau disadarkan dengan 
protokol kesehatan memakai 
masker, makanan higienis, 
saya kira semua orang tidak 
takut untuk liburan,” ujar 
Menteri Koperasi UKM Teten 
Masduki.

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.
(covid19.go.id/ysp)

Vaksin Jadi Harapan 
Pengendalian Covid-19 

JAKARTA-Pemerintah menar-
getkan vaksinasi Covid-19 akan 
dilakukan pada 2021 mendatang. 
Sasaran yang hendak dicapai men-
cakup dua hal. Yaitu kekebalan 
imun tubuh dan pemulihan aspek 
kehidupan. Terutama ekonomi.

“Kini, satu-satunya harapan 
atau opsi yang tersedia untuk 
mengendalikan penularan 
Covid-19 hanya pada vaksin,” 
kata Ketua MPR RI, Bambang 
Soesatyo (Bamsoet) di Jakarta, 
Minggu (25/10).

Menurutnya, setelah memahami kerusakan yang dit-
imbulkan oleh Covid-19 selama tujuh bulan terakhir, 
hasil dari vaksinasi harus diupayakan produktif. Karena 
itu, vaksinasi corona direncanakan dimulai pada No-
vember 2020 diharapkan berbuah produktif.

“Tidak sekadar mewujudkan kekebalan kelompok 
atau herd immunity. Melainkan menjadi awal dari 
proses pemulihan semua aspek kehidupan bersama,” 
imbuhnya.

Dikatakan, penentuan skala prioritas dalam melak-
sanakan vaksinasi harus berpijak pada data. Sebab, 
persentase terbesar kasus Covid-19 tercatat di pulau 
Jawa. Sebab itu, vaksinasi di Jawa harus diprioritaskan.  
“Bukan semata-mata karena besaran jumlah kasus. 
Melainkan juga karena faktor keutamaan pulau Jawa 
sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional,” papar 
mantan Ketua DPR RI ini. 

Apalagi, lanjutnya, data Covid-19 di dalam negeri jelas 
menunjukkan Jawa menjadi episentrum penularan. 
Data resmi Satgas Covid-19 menyebutkan lebih dari 60 
persen kasus tercatat di Pulau Jawa.

Ayo kita lawan Covid-19 dengan 3M (Memakai Masker, 
Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak) #satgascovid19  #ingat-
pesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikeru-
munan #cucitangan #cucitanganpakaisabun.(fin/ysp)

Masyarakat Berharap Segera Divaksin

YUGo erosPrI/PasUNDaN eksPres

sWab: tenaga kesehatan terus melakukan swab test dalam rangka mendeteksi Covid-19.

FIN

DaYa tarIk: Menteri koperasi dan Usaha kecil Menengah (UkM) teten Masduki mengatakan protokol kesehatan 
menjadi daya tarik wisatawan yang ingin menikmati libur panjang akhir pekan ini.

Prokes Jadi Daya Tarik Wisatawan

Pesantren Lokasi Efektif Penanganan 
Pencegahan Covid-19

Tengah 356 kasus dan Jawa 
Barat sebanyak 356. Kemu-
dian Riau dengan 290 kasus, 

Jawa Timur 268 kasus, dan 
Banten sejumlah 231 kasus. 
Hanya di Kalimantan Ba-

FIN

bertaMbaH: Jumlah pasien sembuh Covid-19 terus bertambah.

rat dan Maluku Utara, yang 
tidak ada penambahan kasus 
pasien Covid-19.

Jumlah pasien sembuh 
Covid-19 paling banyak beras-
al dari DKI Jakarta. Jumlahnya 
sebanyak 1.229 orang. Disusul 
Riau dengan 557 orang, Jawa 
Barat 467 orang, Jawa Tengah 
363 orang, Jawa Timur dengan 
242 orang, dan Papua Barat 
sebanyak 239 orang.

Satgas mencatat tidak ada 
penambahan kasus sembuh 
Covid-19 di Nusa Tenggara 
Timur, Kalimantan Barat, 
Maluku Utara, Aceh dan 
Papua. Penularan pandemi 
Covid-19 sudah terjadi di 501 
kabupaten/kota di 34 provinsi 
di Indonesia.

Juru bicara Penanganan 

Covid-19, Wiku Adisasmito 
menegaskan angka penu-
laran Corona dapat ditekan 
jika masyarakat mematuhi 
protokol kesehatan.

“Gerakan disiplin 3M (Me-
makai Masker, Mencuci Tan-
gan, Menjaga Jarak) adalah 
kewajiban. Semua harus taat 
dan mematuhinya. Dengan 
disiplin yang ketat, angka 
penularan Covid-19 dapat 
ditekan,” ujar Wiku.

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

Perhatikan Desinfeksi dan Sistem 
Ventilasi Udara di Bioskop

FIN

HIbUraN: bioskop agar perhatikan desinfeksi berkala dan sistem 
ventilasi udara.



Webinar Diikuti 
400 Orang 

PURWAKARTA-Univer-
sitas Pendidikan Indonesia 
(UPI) Kampus Purwakar-
ta melalui Program Studi 
Sistem Teknologi Informasi 
(PSTI) mengenalkan Com-
putational Thinking dan Tan-
tangan Bebras kepada para 
guru maupun mahasiswa 
calon guru, serta kepada 
masyarakat umum.

Pengenalan cara berpikir 
komputasi tersebut dilaku-
kan melalui webinar yang 
digelar PSTI dan diikuti 
400 peserta dari berbagai 
wilayah di Indonesia pada 
akhir pekan lalu. Adapun 
terkait Tantangan Bebras, 
nantinya para peserta terse-
but saling berlomba dalam 
menerapkan cara berpikir 
komputasi dalam proses 
pembelajaran. 

Ketua Panitia Webinar 
Computational Thinking 
dan Tantangan Bebras Rizki 
Hikmawan M.Pd mengata-
kan, cara berpikir komputasi 
menjadi pondasi teknologi 
informasi dan komunikasi 

(TIK). Seperti diketahui, TIK 
ini memiliki lima pilar, yakni 
Computational Engineering 
(CE), Software Engineering 
(SE), Information System 
(IS), Information Technology 
(IT), dan Computational Sci-
ence (CS).

“Kelima pilar tersebut 
dapat berdiri kokoh apa-
b i l a  p o n d a s i n y a,  y a i t u 
Computational Thinking 
atau cara berpikir kom-
putasi ,  sudah kuat  dan 
kokoh.  Karena i tu pula 
dalam sistem TIK harus 
menguatkan dulu pondas-
inya baru kemudian ke-
lima pilarnya. Inilah yang 
menjadi pokok bahasan 
pada webinar tersebut,” 
kata Rizki kepada koran 
ini, Ahad (25/10).

Rizki menambahkan, webi-
nar yang digelar sebagai peng-
abdian kepada masyarakat 
tersebut menghadirkan pem-
bicara Dosen Prodi Informati-
ka Unpar Vania Natali S.Kom, 
M.T dengan moderator Rian 
Andrian S.T M.T yang merupa-
kan akademisi dan praktisidi 
Bidang IT.

Sebenarnya, kata Rizki, 
Computational Thinking 

ini bukan ‘barang baru’ di 
masyarakat. Bahkan, pada 
tahun 2012 lalu, cara ber-
pikir komputasi ini sudah 
diterapkan kepada siswa 
SD. Hanya saja sudah dalam 
bentuk aplikasi, sehingga 
t idak berjalan optimal. 
“Karena itu, seharusnya 
dibangun terlebih dahulu 
pondasinya dengan kuat 
baru kemudian ke penggu-
naan aplikasinya,” ujar dia.

Rizki juga berharap webi-
nar Computational Think-
ing ini memberikan bekal 
kepada para pendidik dan 
calon pendidik untuk ke-
mudian dapat diaplikasikan 
pada sistem pembelajaran, 
baik secara daring maupun 
di kelas nanti. 

“Cara berpikir komputasi 
ini juga akan berkaitan den-
gan metode Science, Tech-
nology, Engineering, and 
Mathematics (STEM) mau-
pun High Order Thinking 
Skill (HOTS) dalam mengh-
adapi tantangan pendidikan 
pada era Revolusi Industri 
4.0, sehingga kualitas pen-
didikan siap berdaya saing 
di masa depan,” ucapnya.
(add/ysp)
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AkAn dijuAl unit sepedA motor t 
5473 Ck, t 4896 HV, t 6320 CC, t 4895 Ce, 
t 5206 Bl, t 5038 Bu, t 3614 Bt, t 4767 
Cd, t 3868 Yk, t 5849 Yd, t 6554 Hm, t 
4872 mm, t 2614 Yp, B 4964 FHi, untuk 
inFo HuBungi telp.(0264-8220647)

kmb purwakarta
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 pa-

gaden. 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

UPI Prodi PSTI Kenalkan Computational Thinking

aDaM sUMartO/PasUNDaN eksPres

COMPUtatIONal tHINkING: Moderator Webinar Computational thinking dan tantangan bebras rian andrian bercakap dengan para peserta. 

RencAnA  pemerintah 
untuk melakukan vaksinasi 
massal secara bertahap mu-
lai bulan November menda-
tang disambut baik oleh ber-
bagai kalangan masyarakat. 
Harapan akan segera terbe-
basnya negeri ini dari Wabah 
Covid – 19 pun kian terbuka 
lebar. Pandemi yang telah 
berlangsung lebih dari seten-
gah tahun itu memang telah 
meluluhlantahkan berbagai 
sendi kehidupan masyarakat. 
Tingkat Pemutusan Hubun-
gan Kerja (PHK) serta angka 
perceraian yang disebabkan 
oleh faktor ekonomi men-
ingkat secara drastis selama 
masa pandemi. Selain itu 
angka kriminalitas pun kian 
mengkhawatirkan seiring 
kian menyempitnya kesem-
patan kerja.  

Adapun mereka yang ter-
masuk ke dalam kelompok 
dengan resiko tinggi akan 
menjadi prioritas dari pro-
gram tersebut. Kelompok 
yang dimaksud adalah mer-
eka yang berada di garda 
terdepan dalam penanganan 
Covid – 19 seperti tenaga kes-
ehatan serta orang – orang 
yang terlibat aktif dalam 
pelayanan publik termasuk 
anggota TNI, Polisi, petugas 
pelayanan pajak serta pro-
fesi lainnya. Selain itu warga 
yang termasuk ke dalam usia 
rentan terpapar juga akan 
didahulukan. Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat sendiri 
menargetkan, untuk gelom-
bang pertama ini sedikitnya 
ada 3 juta orang yang akan 

divaksinasi. Angka tersebut 
baru mencakup 20 persen 
dari target yang telah diten-
tukan.  

Di sisi lain, euforia secara 
berlebihan yang ditunjukkan 
oleh sebagian masyarakat 
atas kedatangan vaksin ters-
but  dikhawatirkan akan se-
makin memicu merebaknya 
wabah di tanah air. Protokol 
kesehatan akan semakin 
dikesampingkan sesaat set-
elah program vaksinasi dim-
ulai. Padahal, sebagaimana 
disampaikan oleh Direk-
tur Jenderal Pencegahan 
dan Pengendalian Penya-
kit Kementerian Keseha-
tan, vaksinasi merupakan 
pertahanan kedua setelah 
protokol kesehatan benar – 
benar dijalankan. Dengan 
menjalankan protokol kes-
ehatan secara disiplin, kita 
akan terhindar dari paparan 
virus. Artinya, vaksin sendiri 
tidak melindungi tubuh dari 
paparan virus, melainkan 
hanya mencegah agar kita 
tidak sakit saat tertular. 

Permasalahan terkait vak-
sinasi tidak hanya dalam hal 
cara pandang masyarakat, 
melainkan kualitas dari vak-
sin itu sendiri. Saat ini sedikit-
nya ada empat produsen 
vaksin yang siap memasok 
produknya ke Indonesia. 
Keempat perusahaan asing 
tersebut antara lain Sino-
vac, Cansino, Sinopharm 
dan AstraZeneca. Sayang-
nya, dari keempat kandi-
dat vaksin yang ditawarkan 
oleh keempat perusahaan 

tersebut tidak ada satu pun 
yang telah lulus uji klinis 
fase ketiga. Artinya, vaksin – 
vaksin tersebut belum layak 
disuntikkan ke dalam tubuh 
manusia mengingat tingkat 
keampuhannya belum teruji. 
Selain itu belum ada jaminan 
bahwa vaksin – vaksin yang 
ditawarkan tersebut tidak 
memiliki efek samping yang 
berbahaya bagi tubuh manu-
sia di masa yang akan datang. 
Berita tentang meninggalnya 
salah seorang warga Brazil 
yang menjadi sukarelawan 
uji klinis vaksin yang tengah 
dikembangkan oleh Astra-
Zeneca beberapa lalu se-
mestinya menjadi pelajaran 
bagi kita untuk tidak tergesa 
– gesa dalam menyimpulkan 
keberhasilan program vaksi-
nasi yang akan dijalankan. 

Bahaya yang mungkin 
ditimbulkan oleh kandi-
dat - kandidat vaksin terse-
but kian harus diwaspadai 
manakala kita mengetahui 
bahwa skema yang diguna-
kan dalam proses penelitian 
vaksin tersebut adalah fast 
track. Artinya, penggunaan 
skema tersebut memung-
kinkan proses penelitian dan 
pengujian vaksin dilakukan 
hanya dalam waktu 18 bulan. 
Padahal, idealnya diperlukan 
waktu sedikitnya 10 tahun 
untuk menguji keamanan 
vaksin untuk jangka panjang. 
Apa yang terjadi di sejum-

lah negara – negara Eropa 
pada tahun 2009 lalu su-
dah selayaknya kita jadikan 
pelajaran. Saat itu otoritas 
setempat secara terburu – 
buru menyuntikkan vaksin 
Pandemrix kepada warganya 
guna mencegah merebaknya 
wabah flu babi. Beberapa 
tahun kemudian, mereka 
yang disuntik vaksin tersebut 
terbukti mengalami sindrom 
gangguan tidur narcolepsy. 
Tak hanya itu, tak kurang dari 
800 anak diketahui menga-
lami kerusakan otak. Bahaya 
tidak berhenti disitu, potensi 
gangguan kesehatan lainnya 
seperti kerusakan otot hing-
ga kelumpuhan juga ten-
gah mengintai mereka yang 
mengikuti program vaksinasi 
tersebut. 

Adapun pernyataan resmi 
Ikatan Dokter Indonesia 

(IDI) yang akan menyetujui 
program vaksinasi hanya 
apabila uji klinis terhadap 
kandidat – kandidat vaksin 
tersebut telah selesai dan 
dinyatakan berhasil sudah 
selayaknya menjadi perha-
tian kita bersama. IDI men-
ganjurkan agar pemerintah 
bersabar dengan menunggu 
terlebih dahulu keluarnya 
hasil uji klinis. Untuk kandi-
dat vaksin yang diproduksi 
oleh Sinovac sendiri saat ini 
telah memasuki uji klinis 
tahap 3 dan kemungkinan 
pada bulan maret 2021 men-
datang baru akan diketahui 
hasilnya. 

Berdasarkan penjelasan 
di atas, alangkah bijaknya 
apabila pemerintah tidak 
t e r b u r u  –  b u r u  d a l a m 
melaksanakan program 
vaksinasi  kepada warg-
anya. Pemberian vaksin 
hendaknya mengacu pada 
kaidah – kaidah kesehatan 
yang telah ditetapkan oleh 

para ahli kesehatan. Badan 
Kesehatan Dunia (WHO) 
sendiri merekomendasikan 
penggunaan vaksin Covid 
– 19 apabila terdapat dua 
kondisi, yaitu setelah uji 
klinis dilakukan atau pada 
kondisi yang mengharus-
kan diterbitkannya persetu-
juan penggunaan darurat 
(emergency use authoriza-
tion / EUA).  Khusus untuk 
EUA terdapat beberapa 
syarat yang harud dipenuhi 
dimana Indonesia tidak 
memenuhi syarat tersebut. 

Adapun masyarakat di-
harapkan tetap berkomit-
men untuk menjalankan 
protokol kesehatan dima-
na saja dan tidak terlalu 
berharap kepada program 
vaksinasi. Hal ini dikarena-

kan vaksinasi merupakan 
solusi jangka panjang yang 
memerlukan proses dan 
waktu yang tidak seben-
tar. Kekeliruan dalam me-
mandang program tersebut 
akan berakibat fatal bagi 
masa depan kita.  Seba-
liknya, menjalankan pola 
hidup sehat dengan men-
gonsumsi makanan bergizi 
serta berolahraga secara 
teratur akan meningkatkan 
daya tahan tubuh kita da-
lam menghadapi berbagai 
potensi gangguan keseha-
tan. Selain itu tak lupa juga 
penulis mengajak untuk 
bersama – sama memohon 
kepada Allah SW T agar 
segera menghilangkan wa-
bah di negeri yang kita 
cintai ini. Amiin.(*)

Bijak Menyikapi Vaksinasi
Oleh : Ramdan Hamdani
Praktisi Pendidikan dan 

Pemerhati Sosial)
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PURWAKARTA-Danramil 
1901/Wanayasa Kapten Arm 
Gatot Widodo menyebutkan 
ada empat titik rawan ben-
cana di Kecamatan Wanaya-
sa. Keempat titik rawan terse-
but adalah Desa Sakambang, 
Desa Nagrog, Desa Babakan 
dan Desa Sumurugul. 

Hal tersebut disampaikan 
Gatot saat memimpin apel 
kesiapsiagaan bencana yang 
digelar di halaman Kantor Ke-
camatan Wanayasa Kabupaten 
Purwakarta, Senin (26/10).

“Kecamatan Wanayasa 
memiliki letak geografis 
berupa pegunungan. Kar-
ena itu, saat musim hujan 
ini rawan terhadap bencana 
longsor dan pohon tumbang, 
sehingga diperlukan langkah 
antisipatif. Untuk itu, kami 
juga sudah menyiapkan per-

sonel dan alat perlengka-
pan dalam penanggulangan 
bencana,” kata Gatot kepada 
koran ini.

Dirinya menyebutkan, 
apel kesiapsiagaan ben-
cana ini diikuti oleh Camat 
Wanayasa, Kapolsek Wa-
nayasa, Kepala Puskesmas 
Wanayasa, Kepala UPTD 
Damkar, serta para Babinsa, 
Bhabinkamtias dan relawan 
bencana. 

“Berbagai komponen ini 
akan saling berkoodinasi 
dan mendukung bilamana 
terjadi bencana. Sehingga 
akan cepat dalam mengam-
bil langkah antisipasi atau 
penanggulangan bencana,” 
ujarnya.

Melalui apel tersebut juga 
dapat meningkatkan parti-
sipasi masyarakat, terlebih 

di titik rawan agar lebih was-
pada dan segera melaporkan 
bilamana terjadi bencana di 
daerahnya. 

“Dengan lapor cepat maka 
dengan segera akan ditin-
daklanjuti, sehingga sedapat 
mungkin meminimalisir kor-
ban dan dampak bencana,” 
ucap Gatot.

Danramil juga berharap, 
apel kesiapsiagaan bencana 
dapat dilanjutkan pada fase 
kesiapsiagaan atau mitigasi 
bencana dalam upaya memi-
nimalisir risiko bencana.

“Saya berharap kegiatan ini 
dapat menginisiasi kesiapan 
semua pihak dalam men-
gantisipasi dan memperkecil 
risiko akibat bencana, baik 
risiko jiwa, harta maupun 
kerusakan lingkungan agar tak 
meluas,” katanya.(add/ysp)

Jumlah Kasus 
Positif 509 Orang

PURWAKARTA-Seiring 
berakhirnya pemberlakuan 
Pembatasan Sosial Berskala 
Mikro (PSBM) di wilayah 
Kecamatan Purwakarta Kota, 
sebanyak 42 dari 147 warga 
yang berstatus terkonfirmasi 
positif Covid-19 dinyatakan 
sembuh, Senin (26/10).

Juru Bicara Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan 
(GTPP) Covid-19 Kabupaten 
Purwakarta, dr. Deni Dar-
mawan mengatakan, secara 
kumulatif warga terkonfir-
masi positif Covid-19 ber-
jumlah 509 orang, 378 dian-
taranya dinyatakan sembuh 
dan 26 orang dinyatakan 
meninggal dunia.

Kini, warga yang terkon-
firmasi positif yang masih 
aktif berjumlah 105 orang, 
terjadi pengurangan seban-
yak 35 orang dibandingkan 
kemarin yang jumlahnya 
140 orang. Menurut Deni, 
masih terjadi fluktuatif pada 
jumlah warga yang terpapar 
Covid-19 di wilayah tersebut. 
Angka konfirmasi positif aktif 
dan yang sembuh cenderung 
meningkat.

“Hari ini, ada penamba-
han sebanyak 7 orang warga 
terkonfirmasi positif dan 42 
orang lainnya dinyatakan 
sembuh. Kini, jumlah warga 
terkonfirmasi positif yang 
tengah dalam proses iso-
lasi baik mandiri maupun di 
wisma isolasi ada 105 orang,” 
kata Deni.

Menurutnya, berdasarkan 

kondisi tersebut tersebut, 
GTPP Covid-19 Kabupat-
en Purwakarta meminta 
masyarakat tetap disiplin 
menerapkan protokol kese-
hatan dan tetap menjalankan 
program-program adapta-
si kebiasan baru dimasa 
pandemi ini yang berkaitan 
dengan perubahan perilaku 
seperti tak lupa Memakai 
masker, Menjaga jarak dan 
Mencuci tangan dengan 
sabun (3M).

“Dengan disiplin mener-
apkan protokol kesehatan 
dan melakukan 3M dihara-
pakan dapat memutus mata 
rantai penyebaran covid-19 
di wilayah kabupaten pur-
wakarta. Sekali lagi kami 
ingatkan agar masyarakat 
tetap waspada dan tetap 
menjalankan anjuran pe-
merintah berkaitan dengan 
prokes dan 3M,” ujar Deni.

Selain itu, Gugus Tugas 
melalui Dinas Kesehatan 
Kabupaten Purwakarta juga 
melakukan langkah-langkah 
strategis untuk menghadapi 
situasi ini, seperti melaku-
kan pelacakan yang efektif, 
pelaksanaan manajemen 
klinis sesuai Permenkes no-
mor 413 tahun 2020, dan 
berkoordinasi dengan Tim 
Covid-19 Pusat dan Provinsi 
Jawa Barat.

“Sementara, ada data lain 
yang juga perlu kami sampai-
kan yaitu; untuk warga yang 
berstatus kontak erat hari ini, 
jumlahnya tetap 377 orang. 
Dan warga yang berstatus 
suspek jumlahnya bertam-
bah 3 orang, kini jumlahnya 
menjadi 62 orang dan prob-
able nihil,” ujar Deni.

Dia mengatakan, dalam 
upaya mempercepat penan-
ganan pandemi, GTPP Covid 
-19 Kabupaten Purwakarta 
terus melakukan rapid dan 
swab test secara masif. Selain 
itu upaya memperoleh hasil 
tes juga dipersingkat agar 
penularan tidak semakin 
menyebar. Kata dia, dengan 
semakin banyaknya warga 
yang menjalani tes, akan 
lebih mudah untuk mend-
eteksi jika ada warga yang 
terkonfirmasi positif. Hal ini 
otomatis akan ada tindakan 

medis yang diberikan.
“Mereka akan menjalani 

protokol yang telah ditetap-
kan, baik dirujuk di rumah 
sakit maupun menjalani 
karantina mandiri secara 
ketat di bawah pengawasan 
tenaga kesehatan. Selain itu, 
lingkungan sekitar juga akan 
menyesuaikan dengan lebih 
memperketat physical dis-
tancing antarwarga. Dengan 
demikian, upaya memutus 
mata rantai penularan men-
jadi lebih efektif,” jelasnya.
(mas/ysp)

42 Warga Sembuh 
dari Covid-19

Danramil 1901: Ada 4 Titik 
Rawan Bencana di Wanayasa

aDaM sUMarto/PasUNDaN eksPres 

sIaP sIaGa: Danramil 1901/Wanayasa kapten arm Gatot Widodo saat menyampaikan pemetaan wilayah rawan 
bencana pada apel kesiapsiagaan di kantor kecamatan Wanayasa. 


