
harian umum  

HALAMAN 1

www.pasundanekspres.co Pasundan Ekspres @beritapasundan

      

seLAsA, 20 OktOber 2020

pencak silat

Raline Shah

seni dapat terlahir dari berbagai macam bentuk, 
kondisi dan suasana hati. sebuah karya seni 
yang mengusung keindahan kostum dari ber-
bagai filosofi ini, terlahir dari sentuhan tangan 

seorang designer interior Chandra tandi.

DeDY sAtrYA, karawang

Designer interior Chandra Tandi menceritakan, 
awalnya hanya main-main, membuat kostum 
untuk penampilan anak-anak pada saat acara 

kemerdekaan n

sentuhan tangan Designer Interior Chandra tandi

Kostum Sarat Akan Filosofi, Ingin Mendunia
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Ucapkan 
Selamat 

Ulang 
Tahun 

Aktris top nan cantik 
Raline Shah kembali 

disorot usai video ber-
durasi singkat miliknya 

beredar. Bukan sembarang 
video, Raline membagikan 

momen perayaan ulang 
tahun yang turut dihadiri 

ayah Gigi Hadid.
Pemain film 5cm itu 
membagikan video-

nya dalam unggahan 
Instagram stories di 

akun miliknya. Di 
situ, pemain film 
berusia 35 tahun 

tersebut menoreh-
kan ucapan selamat 

ulang tahun untuk 
seorang pria bernama 

Hicham Zaid.
“Happy birthday @
hichamzaid hoping 

we can all celebrate u 
together,” tulis Raline.

Bukan hanya per-
ayaan ulang tahun 

dari pria asal Dubai 
yang menjadi soro-

tan n 

DPMPTSP Jamin
Tak Hambat Investasi
SUBANG - K a b u p a t e n 

Subang merupakan salah 
satu kabupaten di Jawa 
Barat yang memiliki ke-
padatan penduduk yang 
tinggi dan laju urbanisasi 
yang tinggi pula.

Pertambahan penduduk 
yang tinggi menyebabkan 
meningkatnya jumlah pe-
rumahan dan permukiman, 
jika tidak dikawal oleh mana-
jemen pemanfaatan ruang 
akan tercipta suatu wilayah 
perumahan dan permuki-
man yang tidak teratur.

Di sisi lain, beberapa unit 
aktivitas industri justru 
berdiri di lahan perta-
nian pangan lan-
jutan, izin-izin 
p e n d i r i a n 

pabrik diberikan begitu 
saja, terlebih Kabupaten 
Subang menjadi salah satu 
wilayah proyek strategis 
nasional.

Bahkan, Pelabuhan Pa-
timban direncanakan akan 
segera melakukan soft 
launching. Tersiar kabar 
akan dilaksanakan pada 
Bulan November, namun 
belakangan soft launching 
akan mundur pada bulan 
Desember 2020 mendatang. 
Dengan akan mulai berop-
erasinya Terminal kendaraan 
di Pelabuhan Patimban, lalu 
bagaimana dengan kesiapan 
Subang untuk menyambut-
nya.

M e l i h a t 
itu, beber-

apa pihak mempertanya-
kan terkait kelanjutan dari 
Perda Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW). Sebab 
hingga saat ini, tak kunjung 
ada kabar beritanya soal 
proses Perda tersebut.

Anggota DPRD Ka bu-
p a t e n  S u  b a n g 

Frak si 
G e r i n -
dra Mas-
roni  me-
nyampaikan, 
d a -

lam beberapa pertemuan 
dengan dinas terkait soal 
penataan ruang mengh-
adapi akan dilaunching di 
pelabuhan Patimban, saat 
ini banyak pihak tengah 
menunggu keberlanjutan 
dari Perda RTRW. “Kalau 
soal kesiapan, tentu kesia-
pan itu dituangkan dalam 
Perda RTRW, meskipun se-
cara teknis telah ada Perda 

RDTR (Rencana Detail 
Tata Ruang) yang telah 
masuk. Meskipun RTRW 

n y a b e l u m 

rampung,” kata Masroni.
Dia menyampaikan, Perda 

RTRW Kabupaten Subang 
terbaru masih berada diting-
kat Provinsi, karena ada syarat 
yang masih belum terpenuhi. 
Meskipun secara logikanya, 
RDTR merupakan turunan 
dari RTRW. “Kita sudah pu-
nya, untuk RDTR wilayah Pu-
sakanagara 5.000 hektar 
lebih yang 
diinisia-
si oleh 
K e -

menterian ATR/BPN. Satu sisi 
RDTR sudah rampung tapi sisi 
lain RTRW nya belum selesai, 
tapi payung hukum RDTR itu 
ke Perpres Proyek Strategis 
Nasional,” bebernya.

Ia menambahkan, 
Pelabuhan Patim-
ban bisa dibilang 
awalnya bukan 

m e r u p a k a n 
proyek strat-
egis nasional, 

k a r e  n a 

pada saat itu lokasi pem-
bangunannya direncana-
kan akan dilaksanakan 

di Cilamaya Karawang n

Perda RTRW Belum Jelas

SUBANG-Hiswana Migas 
DPC Subang mempertanya-
kan efektivitas surat edaran 
Bupati Subang tentang peng-
gunaan Gas bagi Aparatur Sip-
il Negara (ASN) di lingkungan 
Pemkab Subang. Pasalnya, 
masih banyak masyarakat 
bahkan ASN yang mengguna-
kan gas bersubdisi ukuran 3kg 
atau biasa disebut gas melon 
yang diperuntukan bagi warga 
kurang mampu.

Ketua Hiswana Migas 
DPC Subang Subang, Teddi 
Adithia Rahman mengaku 
banyak menemukan ASN 
menggunakan gas melon 
tersebut. Hal ini tentunya 
tidak sesuai dengan surat 
edaran Bupati tentang peng-
gunaan gas non subsidi bagi 
ASN. “Kita mempertanya-
kan apakah surat edaran 
tersebut sudah disebar ke 
berbagai SKPD- SKPD atau 
belum, karena sampai saat 
ini kami masih menemukan 
ASN memakai gas melon, 
ini sangat miris,” kata Teddi 
kepada Pasundan Ekspres, 
Senin (19/10) n

Masih 
Banyak 

ASN 
Gunakan 

Gas Melon

YUGO EROSPRI/ PASUNDAN EKSPRES

ketua Hiswana Migas DPC subang teddi. A, rahman minta AsN meng-
gunaakan gas non subsidi.

SUBANG-Organisasi bu-
ruh nampaknya tidak ikut 
terlibat dalam deklarasi 
menolak anarkis yang 
digelar Polres Subang ber-
sama elemen masyarakat, 
termasuk LSM, Ormas, 
dan OKP se-Kabupaten 
Subang yang dilaksanakan 
di halaman depan Kantor 
Bupati, Senin (19/10). Pa-

dahal, kegiatan itu untuk 
merespon gejolak poli-
tik di Indonesia, dengan 
berlangsungnya demon-
trasi dari setiap elemen 
masyarakat yang berakhir 
dengan kerusuhan di ber-
bagai daerah untuk meno-
lak UU Cipta Kerja yang 
disahkan DPR RI n

Deklarasi Tolak 
Anarkis Tak Libatkan 

Organisasi Buruh

INDRAWAN SETIADI/PASUNDAN EKSPRES

DekLArAsI: Forkopimda dan LsM, Ormas, OkP saat mengikuti 
deklarasi menolak anarkis di kantor bupati subang.

Banyak Kejanggalan, Muskab 
IPSI Dinilai Cacat Hukum

NGAMPRAH-Polemik Muskab IV Ikatan Pencak Silat 
Indonesia (IPSI) Kabupaten Bandung Barat (KBB), 
terus mengelinding.

Wakil Ketua Paguron Mekar Patali Wargi (MPW), Ayi 
Mukti protes soal persyaratan Bakal Calon Ketua Umum 
IPSI Kab. Bandung Barat periode 2020-2024 n

Residential 7,31%

Power Plant 1,38%
IPAL dan TPA 1,02%

Water Management 0,5 %

Gas Station 0,72%

Dry Port 1,75%

Commercial and Business District 5,51%

FILOsOFI: karya seni yang mengusung keindahan kostum 
dari berbagai filosofi terlahir dari sentuhan tangan seorang 

designer interior Chandra tandi.
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Kostum Sarat...
Dari halaman 1

Perda RTRW...
Dari halaman 1

Banyak Kejanggalan...
Dari halaman 1

Ucap Selamat...
Dari halaman 1

Masih Banyak...
Dari halaman 1

Deklarasi Tolak...
Dari halaman 1

Namun seiring berjalannya 
waktu kostum-kostum terse-
but lahir bukan hanya untuk 
sekedar iseng, namun men-
jadi kreatifitas yang mahal. 

Kostum-kostum karyanya 
sering ditampilkan dalam 
berbagai acara di mall dan 
pameran. Ia mengikuti per-
mintaan klien yang ingin 
menampilkan kostum-ko-
stum tersebut. 

Seperti saat acara malam 
tahun baru di sebuah ka-
wasan perumahan elit di 
Karawang. Dengan men-
gusung tema 5 elemen ke-
hidupan manusia menurut 
filsafah bangsa Chinese, 
ia menyuguhkan 5 karya 
dengan 5 unsur api, tanah, 
logam, air dan kayu. 

Kostum-kostum tersebut 
dikemas dengan warna 

yang berbeda sesuai dengan 
symbol yang terkandung di 
dalamnya. Api dilambang-
kan dengan warna orange 
dan merah menyala, tanah 
berwarna cokelat, logam 
berwarna emas berkilau, 
air berwarna biru, dan kayu 
berwarna hijau sebagai 
symbol kesuburan tana-
man.

Kelak ia berharap kos-
tum-kostumnya dapat dita-
mpilkan di ajang-ajang 
nasional bahkan dunia. 
“Kostum yang saya buat 
ini merupakan jenis kos-
tum karnaval yang biasa 
dipakai untuk kebutuhan 
performance. Lebih con-
dong ke national costume, 
karena unsur seni nya ada, 
filosofinya juga ada, dan 
saya mempergunakan ba-

han-bahan yang harganya 
murah tapi berkelas dan 
dari sisi art nya kelihatan. 
Semoga karya-karya saya 
ini bisa lebih dikenal dan 
dicintai masyarakat,” tutur 
Chandra.

Dia juga akan bergabung 
dengan komunitas Fashion 
Designer Indonesia dengan 
kategori kostum carnival.

Komunitas  FDI yang 
diketuai oleh Yus Octavia 
ini merupakan komunitas 
yang anggotanya terdiri 
dari para desainer di se-
luruh Indonesia dengan 
berbagai jenis karya de-
sain. Mulai dari kain-kain 
nusantara seperti batik, te-
nun, songket dan lain lain, 
busana casual, party dress 
dan lain sebagainya.

FDI juga pernah meng-

gelar acara fashion show 
yang menampilkan karya-
karya desainernya di Kara-
wang selama beberapa 
kali yaitu di Kartika Resi-
dence, Sentraland Kara-
wang dan Mall KCP Galuh 
Mas.(ddy/ysp)

melainkan momen terse-
but yang dihadiri oleh ayah 
Gigi Hadid. Terlebih, Raline 
terlihat duduk di sofa tepat 
di samping dari ayah model 
cantik itu.

Finalis Puteri Indonesia 
2008 itu terlihat asik me-
nikmati acara sambil meng-
goyangkan tangannya. Ia 
juga nampak casual dengan 
balutan baju putih serta ditu-
mpuk blazzer cokelat.

Video yang diunggah kem-
bali oleh akun gosip @lambe_
turah pun membuat netizen 
bereaksi dengan menump-
ahkan opini mereka di kolom 
komentar. Salah satunya yang 
mengira nama Gigi dikaitkan 
dengan istri Raffi Ahmad, 
Nagita Slavina.

“Kirain Gigi Slavina,” tulis 
salah satu akun. “Pasti pada 
ngira GIGI NAGITA ya kan,” 
ungkap akun lain.

“Gak kaget si, Raline mah 
emang kenalannya orang-
orang keren semua,” komen-
tar dari akun yang lain.

Raline Shah Dikenal 
Memiliki Pergaulan Luas

Raline Shah memiliki 
banyak relasi dari kalan-
gan pesohor dunia. Satu di 
antaranya adalah keluarga 
Gigi Hadid. Kedekatan Ra-
line Shah dengan keluarga 
Gigi Hadid itu terlihat da-
lam sebuah video yang di-
unggahnya lewat Instagram 
Story, Minggu (18/10).

Video tersebut menampil-

kan suasana perayaaan 
ulang tahun seorang lelaki 
bernama Hicham Zaid.

Hicham Zaid adalah sep-
upu ayah Gigi Hadid, Mo-
hamed Hadid. Jika menilik 
akun Instagram keduanya, 
Hicham Zaid sangat dekat 
dengan Mohamed Hadid. 
Oleh karena itu, tak heran 
apabila Mohamed Hadid 
juga ikut merayakan ulang 
tahun Hicham Zaid.

Mohamed Hadid terlihat 
duduk di samping Raline 
Shah yang tampil cantik 
dalam balutan blazer krem. 
Entah dari mana Raline 
mengenal Hicham Zaid, tapi 
ia tampak begitu menikmati 
pesta perayaan ulang tahun 
tersebut. (dbs/yps)

Sebelum memasuki ruang 
aula kantor Bupati, peserta 
dicek suhu tubuhnya, be-
berapa yang datang kedap-
atan tidak kenakan masker 
diberi masker oleh panitia. 
Memasuki ruang aula, kursi 
peserta undangan diberi 
jarak, Kapolres Subang 
AKBP Aries Kurniawan 
mengungkapkan apa yang 
melatarbelakangi dige-
larnya deklarasi menolak 
anarkisme tersebut.

Dia mulai berdiri dih-
adapan para tamu undan-
gan, yakni Forkopimda 
Kabupaten Subang, dan 
Ormas, LSM, juga OKP 
se-Kabupaten Subang, dia 
menyebut bahwa deklarasi 
menolak anarkisme ada-
lah sikap dari dinamika 
politik di Indonesia saat 
ini, yang menurutnya ada 
gejolak di masyarakat, ter-
lebih saat disahkannya UU 
Cipta Kerja.

“Alhamdulilah untuk di 
Subang sendiri beberapa 
hari kemarin keyika ta-
mai demo, kita cenderung 
kondusif dibanding den-
gan daerah-daerah lain, 
itu berkat dari kesadaran 
warga subang semua yang 
memang cinta damai,” un-
gkapnya.

Dari sekian banyak tamu 
undangan, tercatat seki-
tar 65 Ormas, LSM dan 
OKP di Kabupaten Subang 
yang tertera dalam daftar 
nama undangan, namun 
dari 65 itu tidak terlihat 
ada satu pun organisasi 
serikat buruh. AKBP Aries 
Kurniawan usai acara ber-
langsung mengaku telah 
mengundang, namun kar-
ena mungkin dilaksanakan 
pada jam kerja, akhirnya 
tidak ada yang hadir. “Su-

dah kita undang, namun 
kan sekarang jam kerja, 
sepertinya mereka masih 
bekerja,” jelas AKBP Aries.

Rasa penasaran Pasundan 
Ekspres dengan tidak had-
irnya perwakilan buruh, 
padahal mereka yang sejak 
awal dianggap memiliki 
kepentingan pada UU Cipta 
Kerja, dengan demontrasi 
yang melibatkan massa 
puluhan ribu beberapa hari 
lalu di Subang, membuat 
Pasundan Ekspres tergerak 
mengubungi salah satu 
organisasi serikat buruh di 
Subang, Sekertaris Umum 

KASBI Rahmat Saputra 
menjadi tujuan.

Melalui pesan WhatsApp, 
Pasundan Ekspres menda-
pati jawaban dari Rahmat 
Saputra jika KASBI tidak 
mendapat undangan untuk 
hadir pada acara deklarasi 
tersebut. “Kami tidak teri-
ma undangan”, jawabnya.

Acara berlangsung sing-
kat, setelah dibacakan 
naskah deklarasi menolak 
anarkis, tamu undangan 
membubarkan diri, dimulai 
jam 09.30 WIB dan berakhir 
sekitar pukul 11.00 WIB.
(idr/sep)

“Setelah ditentukan di 
Patimban, lalu juga akh-
irnya di Pemda dan DPRD 
saat itu mulai memper-
siapkannya. Daerah hanya 
melakukan ploting terkait 
zona penyangga, itu yang 
kita atur,” jelas Masroni.

Perda RTRW sendiri juga 
diakuinya, memang ada 
banyak masukan, tamba-
han maupun revisi. Ter-
masuk diantaranya soal pe-
rubahan zona penyangga 
Pelabuhan Patimban yang 
kala itu disiapkan lahan 
seluas 11 hektare yang ter-
diri dari 4 Kecamatan yakni 
Pusakajaya sebagian, Pu-
sakanagara, Pamanukan 
sebagian dan Legonkulon 
sebagian. “Tapi di RDTR 
untuk slot dan ploting 
itu hanya di Puskanagara 
kurang lebih 5.000 hek-
tare, bahkan kalau usulan 
Provinsi itu sekitar 14.000 
hektar,” tuturnya.

Untuk itu, terkait kesiapan 
Subang menjadi zona industri 
saat ini secara umum telah 
siap. Hanya tinggal menunggu 
Perda RDTR dan Perda RTRW 
untuk disahkan. 

Perda RTRW Tunggu 
Penyesuaian Pusat.

Sementara itu, Bupati 
Subang H.Ruhimat men-
egaskan jika Perda RTRW 
saat ini masih terus men-
jadi bahasan prioritas, 
justrul dirinya mengaku 
sedang menunggu keputu-
san dari pusat agar adanya 
kecocokan. “Akhir tahun 
ini ditargetkan selesai, kita 
tinggal tunggu kecocokan 
dengan pusat, mau tidak 
mau kita harus mengikuti 
penyesuaian-penyesuaian, 
sedang kami usulkan ke 
provinsi,” ungkapnya pada 
Pasundan Ekspres Senin 
(19/10).

Dia berharap agar pem-
bahasan terkait  Perda 
RTRW ini  segera ram-
pung, mengingat gejolak 
industrialisasi di Subang 
juga mulai bermunculan, 
seiring dengan hampir 
rampungnya pemban-
gu na n  p e l abu ha n  Pa -
timban. “ Ya kami juga 
tidak mau kalau harus 
meng orbankan sawah 
produktif, makanya kita 
sedang tunggu penye-

suaian-penyesuaian dari 
provinsi,” tambahnya.

Pada kesempatan yang 
lain, Ketua Asosiasi Pe-
merintah Desa Seluruh 
Indonesia (Apdesi) Sub-
ang H Lili Rusnali mem-
pertanyakan kelanjutan 
Perda Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW). Sebab 
menurutnya, saat ini per-
encanaan untuk pemban-
gunan di Subang menjadi 
bias.

Saat ini,  ada bebera-
p a  K e c a m a t a n  y a n g 
direncanakan akan men-
jadi zona industri dan 
berada di wilayah ten-
gah Kabupaten Subang 
serta membentang dari 
timur yakni Kecamatan 
Cibogo dan Cipunagara 
hingga ke wilayah barat 
yakni Kecamatan Cipe-
undeuy. “Namun disisi 
lain, daerah Pantura yang 
notabene saat ini telah 
dibangun Pelabuhan Pa-
timban masih tak jelas 
daerah mana saja yang 
akan menjadi zona indus-
tri,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Kepala 

Bidang Perijinan DPMPTSP 
Subang Jamaludin menga-
takan meski belum ada 
kejelasan Perda RTRW, na-
mun calon investor masih 
bisa berinvestasi sesuai 
dengan Perda RTRW yang 
lama. “Jadi jangan kha-
watir, saya pastikan masih 
bisa berinvestasi den-
gan menggunakan perda 
RTRW yang lama, kata 
Jamaludin.

Disinggung soal pener-
apan Perda RTRW baru 
di awal tahun 2021, dia 
memastikan hal itu akan 
dibahas tuntas pada awal 
Januari 2021. “Sekaligus 
akan ada pembahasan isu-
isu apa saja yang akan di-
masukan dalam perubahan 
RTRW oleh pihak BP4D,” 
ungkapnya.

Dia menambahkan saat 
ini sudah banyak calon 
investor yang tertarik ber-
investasi di Kabupaten 
Subang. Hal itu berdasar-
kan data permohonan per-
izinan di tahun 2020, yakni 
sebanyak 6.806 pemohon 
dari berbagai jenis periz-
inan.(ygi/idr/ygo/sep)

Bahkan Ayi menyebutkan, 
jika Muskab IV IPSI KBB 
tidak sesuai dengan AD 
RT organisasi. Lantas apa 
yang dilanggar? Dari awal 
rekrutment, penyeleng-
garaan di tata tertib tidak 
dijalankan.

“Saya melihat pelaksa-
naan muskab rurusuhan. 
Kayanya ada muatan lain 
dengan alasan gak punya 
dana dan segala macam-
nya,” kata Ayi yang juga 
Bakal Calon (Balon) Ket-
ua Umum IPSI KBB. Ke-
marin.

Ayi juga protes soal du-
kungan 12 paguron silat 
yang sudah ditentukan 
panitia pelaksana muskab. 
“Kalau gitu gak usah musk-
ab nyari aja dukungan,” 
katanya

Seharusnya, lanjut Ayi, 
dua bulan sebelummya, 
para paguron diundang je-
lang muskab. “Ini mah gak 
ada yang namanya pem-
bentukan panitia muskab,” 
katanya.

Ayi menyebutkan, in-
dikasi penjegalan calon 

semakin ketara. Sekretaris 
Umum (Sekum) IPSI ditun-
juk menjadi panitia. “Saya 
juga heran ketika diminta 
transfer uang atas nama 
bendahara yang ditentukan 
panitia,” katanya.

Protes yang dilancarkan 
Ayi juga mempertanya-
kan kepemimpinan Ketua 
Umum IPSI untuk mema-
jukan organisasi. “Selama 
dua tahun saya tanyak 
mana sekretariatan yang 
dibangun, mana prestas-
inya,” ungkapnya.

Ayi juga mengatakan, jika 
paguron yang mendukung 
dirinya merupakan paguron 
besar. “Jadi jangan dibolak-
balik kaya gini. Hayu sama-
sama membangun kebela-
kangkan ego kalau memang 
orang silat jangan main poli-
tik,” tegasnya.

Pihak panitia juga, kata 
Ayi, secara sengaja untuk 
mempersulit pencalonan-
nya agar penyerahan syarat 
pencalonan di waktu yang 
sangat mepet. “Itu jelas su-
dah menyalahi demokrasi,” 
tegasnya.

Sementara itu,  Wakil 
Ketua I IPSI Jawa Barat, 
Agus Sihombing mengata-
kan, kendati Muskab sudah 
diputuskan siapa yang ter-
pilih sebagai ketua Umum 
IPSI KBB, namun penilaian 
sah atau tidaknya ada di 
Jawa Barat. “Ya kalau cacat 
hukum Jawa Barat bisa 
mengeluarkan ketua care-
taker untuk melaksanakan 
musda dan keputusan itu 
sementara diambil alih 
oleh Jawa Barat,” tuturnya.

Pengembailan langkah 
yang diambil Jawa Barat 
nanti dengan menunjuk 
caretaker, sebut Agus, apa-
bila ditemukan pelang-
garan hasil muskab. “Akan 
saya laporkan ke Jawa barat 
karena saya hadir lang-
sung dalam muskab dan 
sudah memperingati ke-
pada panitia, dan pimpi-
nan sidang agar tidak me-
langgar ADRT yang sudah 
ditetapkan khususnya pen-
erimaan anggota baru dari 
perguruang maupun IPSI 
kecamatan,” tuturnya.

Pendiri IPSI KBB yang 

juga Ketua Paguroan Ma-
kar Patali  Wari,  Ondo 
Juhari mengaku kecewa 
sebagai pendiri dengan 
kondisi IPSI KBB saat ini. 
“Dulu saya mengedelankan 
silaturahmi kekeluargaan 
dan keterbukaan. Sekarang 
ketika akan muskab tanpa 
ada pemeberitahuan sesuai 
dengan AD RT organisasi,” 
tuturnya.

Dalam AD RT organisasi 
30 hari sebelum muskab 
ada pemberitahuan dulu ke 
masing-masing ke paguron. 
“Ini 5 hari sudah terben-
tuk SC dan OC. saya atas 
nama paguron- paguron 
besar sangat kecewa sekali 
padahal kami ini banyak 
melahirkan atlet-atlet yang 
menyumbangkan emas 
baik porda maupun kejur-
nas,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Muskab 
IV IPSI KBB diikuti dua 
calon yakni Asep Hendra 
Maulana dan Ayi Mukti. 
Namun Ayi dinyatakan 
gugur oleh panitia lantaran 
tidak memenuhi syarat du-
kungan.(eko/sep)

Apalagi, kata dia, ban-
yak warga yang dianggap 
mampu, enggan menggu-
nakan bright gas non sub-
sidi ukuran 5,5Kg. Bahkan, 
mereka kerap memakai gas 
bersubsidi yaitu gas 3 kilo-
gram (gas melon). “Kami 
ingi agar masyarakat yang 
mampu termasuk ASN un-
tuk memakai gas non sub-
sidi, karena gas non subdisi 
hanya di peruntukan bagi 
orang yang tidak mampu 
(miskin). Kan sudah tertera 
di bagian tabung gas melon 
itu untuk warga miskin, kita 
sudah berkali-kali meghim-
bau kepada masyarakat,” 
ungkapnya.

Dia menyebut ASN atau 
masyarkat yang mampu 

harus sudah beralih peng-
gunaan gas elpiji dari gas 
melon ke bright gas paling 
lambat pada awal tahun 
2021. “Harus ditanamkan 
kesadaran dari diri sendiri, 
dan juga harus merasa malu 
mengambil hak orang yang 
tidak mampu,” ujarnya.

Dia menambahkan ada 
5 agen resmi di Kabupat-
en Subang. Masyarakat 
mampu bisa menukarkan 
2 tabung gas melon dan 
uang Rp100.000, untuk 
bisa mendapatkan 1 tabung 
bright gas ukuran 5,5 kg 
berikut dengan isi nya. 
Hal ini sebagai upaya agar 
masyarakat mampu segera 
beralih dari gas melon ke 
bright gas atau dari gas 

subsidi ke gas non subsidi. 
“Bisa seperti itu, tukarkan 2 
tabung gas melon dan uang 
RP100 ribu, untuk mendap-
atkan bright gas ukuran 5,5 
kilogram,” jelasnya.

S e m e n t a r a  i t u ,  V i c e 
P r e s i d e n t  C o r p o r a t e 
Communication PT Per-
tamina Persero, Fajriyah 
Usman mengatakan ke 
depan pertamina akan 
memfokuskan pendistri-
busian untuk bright gas. 
Pasalnya,produk bright 
gas dilengkapi dengan 
valve double spindle, seh-
ingga lebih aman mence-
gah kebocoran. “Kami se-
dang fokus untuk pendistri-
busian Bright Gas ditahun 
depan,” ujarnya.(ygo/sep)

EKO SETIONO/PASUNDAN EKSPRES

JUMPa Pers: Wakil ketua Paguron Mekar Patali Wargi (MPW), ayi Mukti yang juga calon ketua IPsI memberikan keterangan kepada awak media 
terkait Muskab yang dinilai cacat hukum.
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PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HARTA PAILIT PT. JATISARI SRIREJEKI (dalam Pailit)
Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 11/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Smg. Jo. No. 15/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Smg. tertanggal 6 
Mei 2019 serta Penetapan Jadwal Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta, maka kami selaku Tim Kurator PT. Sukses Abadi 
Karya Inti, PT. Dunia Pangan, PT. Jatisari Srirejeki dan PT. Indo Beras Unggul (dalam Pailit) akan melaksanakan penjualan melalui Lelang Eksekusi harta pailit dengan 
perantaraan KPKNL Purwakarta atas harta pailit PT. Jatisari Srirejeki (dalam Pailit) dalam kondisi apa adanya di tempat di mana aset-aset tersebut berada (as is, where 
is), sebagai berikut:
Tanah-Tanah, Bangunan-Bangunan, Mesin-Mesin dan Peralatan-Peralatan Pabrik yang terletak di Jl. Raya Jakarta Cirebon Km. 104, Ds. Mekarsari dan Ds. Jatisari, 
Kec. Jatisari, Kab. Karawang, Jawa Barat, yang terdiri dari :
A.  9 (sembilan) Bidang Tanah dengan total luas tanah 76.539 m2, sebagaimana 1) SHGB No. 7/Mekarsari seluas 4.150 m2 a.n. PT. JATISARI SRIREJEKI, 2) SHGB 

No. 8/Mekarsari seluas 7.060 m2 a.n. PT. JATISARI SRIREJEKI, 3) SHGB No. 9/Mekarsari seluas 11.275 m2 a.n. PT. JATISARI SRIREJEKI, 4) SHGB No. 10/
Mekarsari seluas 7.770 m2 a.n. PT. JATISARI SRIREJEKI, 5) SHGB No. 00011/Mekarsari seluas 7.405 m2 a.n. PT. JATISARI SRIREJEKI, 6) SHGB No. 23/Jatisari 
seluas 7.283 m2 a.n. PT. JATISARI SRIREJEKI, 7) SHGB No. 24/Jatisari seluas 7.043 m2 a.n. PT. JATISARI SRIREJEKI, 8) SHGB No. 31/Jatisari seluas 6.150 
m2 a.n. PT. JATISARI SRIREJEKI, dan 9) SHGB No. 32/Jatisari seluas 18.403 m2 a.n. PT. JATISARI SRIREJEKI, berikut bangunan-bangunan di area Pabrik yang 
berada di atas tanah-tanah tersebut dengan total luas bangunan ± 17.665 m2, yang terdiri dari 1) Kantor = ± 1.240 m², 2) Gudang Lama = ± 1.518 m², 3) Gudang Baru 
= ± 6.720 m², 4) Rice Mill = ± 6.312 m², 5) Silo Packing = ± 1.080 m², 6) Jembatan Timbang = ± 84 m², 7) Mess Karyawan = ± 300 m², 8) Gudang Sparepart/ATK = ± 
174 m², 9) Kantin = ± 96 m², 10) Mushala = ± 36 m², 11) Pos Security = ± 28 m², 12) Toilet = ± 35 m², dan 13) Genset = ± 42 m², beserta Sarana-Sarana Pelengkap, 
antara lain : 1) Perkerasan Halaman (Beton) = ± 2.000 m², 2) Perkerasan Halaman (Paving Block) = ± 428 m², dan 3) Pagar Keliling = ± 1.202 m², dengan harga limit 
sebesar Rp.79.671.487.500,-

B  Mesin-Mesin dan Peralatan-Peralatan yang terdiri dari: 1) Cleaning Section, 2) Drying Section, 3) Milling Section, 4) Packing Section, 5) Peralatan, dan 7) Pallet, 
dengan harga limit sebesar Rp.75.983.829.750,-

Huruf A dan huruf B yang diuraikan di atas akan dijual secara satu-kesatuan dalam 1 (satu) lot, dengan:

Harga limit = Rp.155.655.317.250,- dengan Setoran Jaminan Lelang = Rp.77.827.658.625,-

Selanjutnya disebut sebagai “Objek Lelang”.
Syarat dan Ketentuan Lelang:
1. Tata Cara Penawaran Lelang
 Lelang dilaksanakan melalui internet dengan penawaran secara tertutup (closed bidding) yang dapat diakses pada https://www.lelang.go.id, di mana syarat dan 

ketentuan untuk mengikuti lelang dapat dilihat di “Syarat & Ketentuan” pada pojok kanan atas di alamat domain/website tersebut.
2. Pendaftaran
 Calon peserta lelang dapat berupa perseorangan ataupun badan usaha. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain/website 

di atas, dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP dan Nomor Rekening atas nama sendiri.
3.  Waktu Pelaksanaan

a.  Peserta lelang dapat melihat objek lelang (aanwijzing) pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, pukul 10.00 - 12.00 WIB, di lokasi objek lelang dengan alamat 
Pabrik PT. Jatisari Srirejeki (dalam Pailit), Jl. Raya Jakarta Cirebon Km. 104, Ds. Mekarsari dan Ds. Jatisari, Kec. Jatisari, Kab. Karawang, Jawa Barat, dengan 
melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan Tim Kurator.

b.  Penawaran Lelang dapat dilakukan melalui domain/website di atas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan batas akhir penawaran lelang, yaitu pada :
Hari/Tanggal : Selasa, 3 November 2020
Pukul  :  11.00 Waktu Server (sesuai WIB)

c. Penetapan Pemenang Lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 3 November 2020
Pukul : setelah batas akhir penawaran lelang
Tempat  :  KPKNL Purwakarta, Jl. Siliwangi No. 9, Purwakarta, Jawa Barat

d.  Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain/website di atas.
4.  Uang Jaminan Lelang

a.  Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:
-  Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam Pengumuman Lelang dan disetor sekaligus 

(bukan dicicil);
-  Setoran Uang Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum batas akhir penawaran lelang.

b.  Uang jaminan lelang disetor ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Adapun nomor VA akan dikirim secara otomatis dari alamat domain di 
atas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

c.  Uang jaminan dari peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan lagi ke peserta lelang tanpa pemotongan/utuh. Namun 
dimungkinkan pihak Bank akan mengenakan biaya kliring atau RTGS atas pengembalian uang jaminan kepada rekening antar bank.

5.  Penawaran Lelang
a.  Penawaran harga lelang dapat dilakukan setelah uang jaminan lelang dinyatakan sah.
b.  Penawaran lelang dimulai dari limit. Penawaran lelang diajukan 1 (satu) kali untuk setiap objek lelang, sampai batas waktu sebagaimana angka 3 huruf b.
c.  Dalam hal peserta lelang mengajukan penawaran lebih dari 1 (satu) kali untuk setiap Objek Lelang, nilai penawaran yang dianggap sah dan mengikat adalah 

penawaran yang tertinggi.
6.  Pelunasan Lelang

a.  Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang pembeli yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditujukan ke Nomor VA 
pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan. Apabila pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai 
ketentuan, maka penunjukannya sebagai pemenang lelang dibatalkan dan uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara.

b.  Pemenang lelang wajib membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan/atau pajak-pajak lain yang relevan dengan Objek Lelang sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.

7.  Objek Lelang

b.  Adapun terkait dokumen-dokumen kepemilikan Objek Lelang yang tidak dikuasai oleh penjual akan diserahkan oleh Bank selaku pemegang jaminan kepada 
penjual setelah Objek Lelang laku terjual dan selanjutnya dokumen-dokumen tersebut diserahkan kepada pemenang lelang.

8.  Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau pejabat lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap Objek Lelang di atas, dan pihak-pihak yang 
berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau pejabat lelang, KPKNL, Kanwil DJKN dan 
Kantor Pusat DJKN.

9.  Untuk membuat perjanjian aanwijzing atau mendapatkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tim Kurator PT. Sukses Abadi Karya Inti, PT. Dunia Pangan, PT. 

X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950 No. Telp.: (62) (21) 57895881, No. Fax.: (62) (21) 57895888, HP.: 081314918813.
Purwakarta, 20 Oktober 2020

TIM KURATOR PT. SUKSES ABADI KARYA INTI, PT. DUNIA PANGAN, PT. JATISARI SRIREJEKI dan PT. INDO BERAS UNGGUL (dalam Pailit)
Ttd.                                                                    Ttd.

 SUWANDI, SH. GIRI SINGGIH HARTARTO, SH., LL.M.

LETAK TANAH
No a. DESA/KEL KETERANGAN

b. KEC
1 2 3 4 5 6 7
1 Drs. H. SYAWAL, M.Si Hak Pakai PEMERINTAH 11-11-2015 a. Cibogo Berita Acara Penelitian Atas

Komp Pondok Gede Blok B No 58 No 11/Cibogo KABUPATEN b. Cibogo Sertipikat Hak Pakai No 11/Cibogo
RT 020 RW 005 SU No 1113/Cibogo/2015 SUBANG Atas Nama Pemerintah Kab. Subang
Kel. Dangdeur Kec. Subang Tgl. 10-11-2015 No. 943/BA-2-32.13/2020
Kabupaten Subang Luas 284.016 M2 Tgl. 14-08-2020

2 ABDUL ROHMAN Hak Milik  (Wakaf) 1. A. SURYANA 21-09-1992 a. Cigadung Berdasarkan STPLK dari
Blok Padasuka RT 041/011 No. 1299/Cigadung 2. APON SOPANDI b. Subang Kepolisian Resor Subang
Kel. Cigadung Kec. Subang GS. 3474/1992 3. AHMAD SOPANDI No LP.C/4005/XII/2019/JBR/RES SBG
Kab. Subang Tgl. 05-09-1992 Tgl 06-12-2019

Luas 253 M2 BAP Tgl. 06-12-2019

Subang,  07 Oktober  2020
KEPALA KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN SUBANG

 ttd
 

                                                         
JOKO SUSANTO, A.Ptnh., M.Si.

NIP. 19660918 198903 1 002

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang berkeberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan
disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika selama 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan
dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

                 Mayjend Sutoyo S No. 44 Telp ( 0260 ) 411025, Fax (0260)415867  Subang 41211

P E N G U M U M A N
( Tentang Sertipikat Hilang )

Nomor   :    044-045  / 7-300 / Peng-STP.H / X / 2020

             Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini dimumkan bahwa :

NAMA / ALAMAT PEMOHON HAK ATAS TANAH JENIS & 
NOMOR HAK LUAS (M2)

TERDAFTAR ATAS 
NAMA

TANGGAL 
PEMBUKUAN

S U B A N G - P e n d a p a t a n 
daerah Kabupaten Subang 
diproyeksikan turun hingga 
9,75 persen di tahun 2020. 
Hal itu seperti  tertuang 
dalam Kebijakan Umum 
APBD (KUA) serta Prioritas 
dan Plafon untuk Anggaran 
Sementara (PPAS) tahun 
2021, yang disepakati oleh 
DPRD Kabupaten Subang 
dan Pemkab Subang da-
lam sidang paripurna yang 
diselenggarakan DPRD Ka-
bupaten Subang,  Senin 
(19/10).

Anggota Badan Anggran 
dari Fraksi Gerindra, Mas-
roni mengatakan ada yang 
berubah dalam KUA PPAS ta-
hun 2021, jika dibandingkan 
dengan APBD 2020. Penda-
patan daerah diproyek-
sikan berkurang hingga 
9,75 persen. “Dari APBD 
Murni tahun 2020 sebesar 
Rp3.006.749.960.234 men-
jadi Rp2.713.559.146.874 
dalan RAPBD 2021,” ungkap 
Anggota Badan Anggran, 
Masroni dari Fraksi Ger-
indra.

Menurutnya, hal itu terjadi 
lantaran adanya perubahan 
dalam peraturan pemer-
intah, dan Perpres, juga 
Kemendagri, tentang pen-
gelolaan keuangan daerah. 
Untuk itu, dia mengimbau 
Bupati  Subang agar se-
segera mungkin mener-
bitkan Raperda penetapan 
APBD 2021. “Saudara Bu-
pati untuk tetapkan Rap-
erda penetapan APBD 2021, 
selambat-lambatnya akhir 
bulan November sesuai 
aturan pemerintah, agar 
tidak terkena sanksi,” ung-
kapnya.

Menanggapi itu, Bupati 
Subang H.Ruhimat menye-
but akan segera menyele-
saikan Raperda APBD 2021. 
“Terimakasih atas kerja 

1. Pendapatan Daerah.
 - APBD Murni 2020, sebesar: Rp. 3.006.749.960.234,
 - Proyeksi RAPBD 2021: Rp. 2.713.559.146.874, atau berkurang 
   sebesar Rp - 293.190.813.360, atau 9,75 %

2. Pendapataan Asli Daerah.
 - APBD Murni 2020, sebesar Rp. 544.733.087.024. 
 - Proyeksi APBD 2021 Rp. 570.794.171.664, bertambah sebanyak RP. 26.021.084.640 atau 4,78 %

3. Pendapatan Transfer
 - APBD Murni 2020 Rp. 2.461.976.873.210, 
 - Proyeksi APBD 2021 sebesar Rp. 2.136.764.975.210, atau berkurang 
  sebesar Rp. 325.211.989.000 atau 13,21 %.

4. Belanja Daerah
 - APBD Murni 2020, sebesar Rp. 3.405.956.467.826,
 - Proyeksi APBD 2021 sebesar Rp. 2.860.114.452.236 atau berkurang 
   sebesar 545.842.015.590 atau sebesar 16,03 %

    >  Belanja Operasi
       APBD Murni 2020, sebesar Rp. 2.862.487.877.326, proyeksi APBD 2021       
 sebesar RP. 2.596.523.724.661 atau berkurang Rp. 265.9644.152.665, atau sebesar 9,30 %

    >  Belanja Tidak Terduga
        APBD Murni 2020, Rp. 35.000.000.000, sedangkan proyeksi APBD 2021
       Rp.15.000000.000, atau berkurang Rp, 20.000.000.000 atau persentase sebesar 57,14 %

    >  Belanja Transfer
       APBD Murni 2020, Rp. 508.468.590.500,sedangkan proyeksi APBD 2021        
 sebesar Rp. 248.590.727.575, atau berkurang sebesar Rp. 259.877.862.925 atau 51,11%.

    >  Surplus atau defisit
        APBD Murni 2020 sebesar Rp. 399.206.507.592 sedangkan proyeksi APBD 2021       
 sebesar Rp 146.555.305.362 atau berkurang sebesar 252.651.202.230 atau 63,29 persen.

    >  Pembiayaan Daerah
       pada APBD Murni 2020 sebesar Rp. 399.206.507.592, sedangkan proyeksi APBD2021 
 sebesar Rp. 146.555.305.362. berkurang sebesar 252.651.202.230 atau 63,29 %

KUA PPAS Tahun 2021 dengan nilai Aggaran sebagai berikut

Pendapatan Daerah 
Turun Hingga 9,75 Persen
Perubahan Peraturan 

Jadi Penyebab

kerasnya, kami akan segera 
selesaikan Raperda APBD 
2021,” pungkasnya.

Hal tersebut juga disebut-
kan H.Ruhimat sebagai 
wujud dari kepedulian dan 
tanggung jawab DPRD Sub-
ang untuk keberlangsungan 

penyelenggaraan pemerin-
tahan, pembangunan, dan 

pelayanan masyarakat di Ka-
bupaten Subang.(idr/sep)

SUBANG-ULP PLN Pa-
manukan melakukan reka-
yasa teknik peninggian pon-
dasai PHB TR (Gardu Dis-
tribsi Listrik). Hal itu sebagai 
antisipasi terjadinya banjir di 
wilayah Pantura yang sangat 
rentan saat musim hujan.

Manager PT PLN ULP 
Pamanukan, Diah Ange-
lia Puspitarini mengatakan 
peninggian pondasi jaringan 
PHB TR ini, karena gardu 
maupun jaringan belum bisa 
dilakukan relokasi. Selain itu, 
berkaca juga pada kejadian 
banjir besar pada tahun 2014 
yang merendam jaringan 
ataupun sistem jaringan ULP 

PLN Pamanukan Subang. 
“Kami koordinasi dengan 
stakeholder setempat un-
tuk upaya preventif dengan 
melakukan rekayasa teknik 
untuk peninggian pondasi 
jaringan,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga 
melakukan perbaikan secara 
bertahap beberapa jaringan 
yang rusak dan terkelupas 
dengan pergantian di be-
berapa titik lokasi, seperti 
di Kecamatan Compreng, 
Jatimulya, Mulyasari dan 
Blanakan. “Ini bagian dari 
upaya perbaikan konstruksi, 
misalnya untuk perbaikan 
tiang miring, penggantian 

jaringan yang terkelupas ser-
ta membersihkan layangan 
yang menempel di jaringan,” 
ungkapnya.

Ia pun meminta masyarakat 
memastikan semua peralatan 
elektronik dalam keadaan 
kering. Seperti matikan in-
stalasi listrik di dalam rumah 
jiak terjadi banjir, mencabut 
steaker peralatan listrik yang 
masih tersambung dengan 
stop kontak. “Kami imbau 
agar masyarakat waspada 
di musim penghujan seperti 
ini. Jika terjadi banjir, naikan 
alat elektronik ke tempat 
yang lebih tinggi,” pungkas-
nya.(ygo/sep) 

Antisipasi Banjir, PLN 
Tinggikan Pondasi Gardu

YUGo erosPrI/ PasUNDaN eksPres

bersIHkaN JarINGaN: Petugas saat membersihkan jaringan listrik dari layang-layang di salah satu gardu.

INDraWaN setIaDI/PasUNDaN eksPres

seraHkaN terIMa: bupati H.ruhimat serah terima kesepakatan kUa PPas 2021 bersama ketua DPrD H.Narca.



JAKARTA-Sejumlah hotel isolasi 
mandiri  telah disiapkan pemerintah 
untuk masyarakat yang terpapar Covid-
19 tanpa gejala alias (OTG). Di Provinsi 
DKI Jakarta, sebanyak 574 pasien saat ini 
sedang menjalani proses tersebut. Mer-
eka tersebar di lima hotel yang ditunjuk 
oleh pemerintah.

Dari lima hotel isolasi mandiri itu, 
masih tersedia 391 tempat tidur dari total 
kamar yang disiapkan untuk 708 tem-
pat tidur. Dengan rincian Hotel U Stay 
Mangga Dua tersedia 49 tempat tidur 
dari kapasitas hunian 180 tempat tidur. 
Ibis Style Hotel Mangga Dua tersedia 130 
tempat tidur dari kapasitas hunian 336 
tempat tidur.

Selanjutnya, Hotel Ibis Senen 35 tem-
pat tidur dari total kapasitas 190 tempat 
tidur.  Kemudian di MaxOne Sabang 
tersedia 140 tempat tidur dari kapasitas 
174 tempat tidur. Lalu, Grand Asia Hotel 
ada 37 tempat tidur dari kapasitas 120 
tempat tidur. Sedangkan Hotel Kyriad 
di Kota Tangerang, Banten, tersedia 104 

tempat tidur dari kapasitas hunian 165 
tempat tidur.

Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, 
Wiku Adisasmito mengatakan, hotel yang 
disiapkan hanya untuk pasien OTG. Tak 
hanya di Jakarta. Pemerintah juga meny-
iapkan sejumlah hotel di sejumlah daerah. 
Pasien dengan gejala OTG dapat men-
ghubungi pihak dinas kesehatan setempat 
jika akan melakukan isolasi mandiri.

“Ini adalah upaya pemerintah untuk 
memberikan perlindungan kepada 
warga masyarakat. Namun, publik juga 
diharapkan tetap disiplin melakukan 
3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, 
Menjaga Jarak). Lakukan 3M dimana 
pun dan kapan pun. Ini adalah cara pal-
ing efektif mencegah penularan,” tegas 
Wiku. 

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

Apresiasi Tim Peneliti 
Uji Klinis dan Bio Farma

JAKARTA-Direktur Registrasi 
Obat Badan POM, Riska Andalu-
sia memberi apresiasi kepada tim 
peneliti uji klinis fase 3 dan tim Bio 
Farma. Mereka sudah menjalank-
an uji klinis fase 3 sesuai rencana 
dan time line yang ketat. “Badan 
POM sebagai regulator memi-
liki fungsi tidak hanya melakukan 
fungsi pengawasan saja. Tetapi 
kami berupaya melakukan pen-
dampingan. Seperti inspeksi. 
Kami berharap agar kegiatan uji 

klinis fase 3 dilaksanakan sesuai 
dengan prinsip Cara Uji Klinis yang Baik (CUKB) dan va-
liditas data dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Riska.

Menurutnya, hingga saat ini tidak ada laporan Keja-
dian Ikutan Pascaimunisasi (KIPI) atau efek samping 
yang berat diantara relawan- relawan vaksin Covid-19 
tersebut.

Dari hasil uji klinis itu, dapat dijadikan data pendu-
kung bagi Badan POM saat mengeluarkan Emergency 
Use Authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19. Se-
lanjutnya, hasil dari uji klinis fase 3 tersebut akan 
digabungkan dengan hasil uji klinis fase 3 di negara lain. 
Seperti Brazil, Chille, Turki dan Bangladesh.

“Uji klinis fase 3 ini dilakukan multi center study atau 
dilakukan di banyak tempat. Artinya uji klinis tidak 
hanya dilakukan di Indonesia. Tetapi juga di empat 
negara lain. Hasil dari setiap uji klinis di lima negara 
tersebut, akan digabungkan. Kemudian dijadikan dasar 
sebagai pemberian izin untuk memproduksi vaksin 
Covid-19 di kemudian hari,” paparnya.

Setelah uji klinis fase 3 selesai, vaksin Covid-19 akan 
diproduksi oleh Bio Farma. Proses produksi harus me-
menuhi aspek mutu atau kualitas. Badan POM akan 
terus melakukan pengawasan. Terutama untuk pe-
menuhan peraturan Cara Pembuatan Obat yang Baik.

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)

badan pom
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GEJALA  SBG PWK  KRW  KBB 
TERKONFIRMASI  272 88 1.046 405
SELESAI ISOLASI 236 322 758 6
MASIH ISOLASI  14 88 252 778
KEMATIAN  22 19 36 8 
SUSPEK  5.34 932 6.532 784
PROBABEL  24 6 72 22
KONTAK ERAT  455  1.525  3.052 785

JAKARTA-Sebanyak 1.620 
relawan telah selesai menda-
patkan suntikan pertama vak-
sin Covid-19 buatan Sinovac, 
China.  Vaksin ini disuntikkan 
dalam beberapa sesi uji klinis 
fase tiga di Bandung, Jawa 
Barat Jabar.

“Pengadaan vaksin Covid-
19 untuk Indonesia, telah 
ditetapkan oleh pemerintah. 
Yaitu 170 juta jiwa atau sekitar 
60 persen dari total jumlah 
penduduk Indonesia. Indo-
nesia memerlukan vaksin 
Covid-19 sebanyak 340 juta 
dosis dalam waktu setahun,” 
ujar Direktur Utama PT Bio 
Farma, Honesti Basyir, Min-
ggu (18/10).

Sementara itu, Menkominfo, 
Johnny G. Plate mengungkap-
kan masyarakat harus menge-
tahui informasi mengenai 
vaksin Covid-19. Tujuannya, 

agar tidak ada celah disinfor-
masi atau hoaks yang beredar 
dan menjadi polemik.

Dia mengatakan, pihaknya 
akan memberikan sosialisasi 
perihal tersebut secara jelas 
kepada masyarakat. “Hal ini 
penting. Karena ada beberapa 
masalah yang betul-betul kru-
sial terkait vaksin. Sehingga 
harus menjadi perhatian se-
luruh pihak,” ujar Johnny di 
Jakarta, Minggu (18/10).

Pertama, mengenai jumlah 
vaksin yang tersedia. Dia me-
negaskan, akan sulit melaku-
kan vaksinasi pada seluruh 
masyarakat sekaligus. Karena 
distribusi vaksin dilakukan 
secara bertahap.

Kedua, soal sertifikasi me-
dis dan label halal vaksin. 
Menurutnya, saat ini pemer-
intah melalui MUI, BPOM 
dan WHO sudah menempuh 

tahapan yang seharusnya 
dilakukan. “MUI akan men-
geluarkan fatwa mengenai hal 
ini. Jangan sampai menjadi 
polemik,” imbuhnya.

Dikatakan, sertifikat vak-
sin adalah baik dari segi me-
dis BPOM maupun WHO. 
Masyarakat harus tahu semua 
tahapan sudah dilakukan. Da-
lam sertifikat halal vaksin, MUI 
juga ikut terlibat aktif.  “Juga 
harga vaksin, supply dan de-
mand. Jangan sampai vaksinasi 
menjadi persoalan di luar dari 
tujuan kesehatan,” terangnya.

Ayo ki ta  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-Kementerian 
Komunikasi dan Informa-
tika (Kominfo) menemukan 
ribuan isu hoaks Covid-19 di 
media sosial. Sebanyak 1.759 
akun yang menyebar infor-
masi bohong tersebut telah 
diblokir. Untuk menangkal se-
rangan isu hoaks, pemerintah 
menggandeng CEO platform 
media digital.

“Terdapat 1.197 temuan isu 
hoax Covid-19 yang tersebar 
di 4 platform digital. Jumlah-
nya 2020 sebaran. Di Face-
book ada 1.497, di Instagram 
20, di Twitter 482, dan di 
YouTube ada 21. Yang sudah 
ditakedown atau diblokir 
1.759 akun. Rinciannya di Fa-
cebook 1.300 akun, Instagram 
15 akun, Twitter 424 akun, 
dan YouTube 20 akun,” ujar 
Menkominfo Johnny G Plate 
di Jakarta, Minggu (18/10).

Pemerintah, lanjutnya, telah 
menghubungi para pejabat 
eksekutif platform media so-
sial untuk memerangi hoaks.  
Termasuk mengenai Covid-19 
di Indonesia. “Hampir semua 
pimpinan, pemilik atau ek-
sekutif dari platform media 
sosial sudah kami hubungi. 
Terakhir kami berbicara den-
gan Susan Wojcicki, CEO 
YouTube. Dia memberikan 

komitmen kuat untuk bersa-
ma-sama mengatasi Covid-19 
dalam memerangi hoaks di 
Indonesia,” jelsnya.

Menurutnya, Kemenkominfo 
dan YouTube pada Juni 2020 
lalu sudah menyatakan kese-
pakatan mengenai arti penting 
kerja sama penanganan konten 
untuk melawan hoaks.

Selain itu, Kemenkominfo 
juga bekerja sama dengan 
kepolisian melakukan patroli 
siber. Kegiatan ini  dilakukan 
24 jam setiap hari untuk me-
nemukan produsen dan pe-
nyebar hoaks. Saat ini, tercatat 
sudah 104 orang yang me-
nyandang status tersangka.

S e b a n y a k  1 7  o ra n g  d i 
antaranya sudah ditahan di 
Bareskrim dan sejumlah kan-
tor polisi di daerah. “Kami 
bersama Bareskrim Polri bek-
erja melalui patroli cyber 
Kominfo sehari 24 jam. Ada 
3 shift, tujuh hari seminggu. 
Tidak ada tanggal merah,” 
tegas Johnny.

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

JAKARTA-Data Kemente-
rian Kesehatan (Kemenkes) 
menyebutkan kasus positif 
Covid-19 yang terkonfirmasi 
hingga Minggu (18/10), ber-
tambah sebanyak 4.105 kasus. 
Dengan demikian total men-
jadi 361.867 kasus. Sementara 
untuk kasus sembuh juga ada 
tambahan 3.732 kasus. Se-
hingga totalnya mencapai 
285.324 kasus.

Untuk kasus meninggal 
dunia bertambah 80 kasus. 
Hingga kemarin, pasien wa-
fat berjumlah 12.511 kasus. 
Penambahan kasus terbanyak 
terjadi di DKI Jakarta dengan 
971 kasus. Diikuti Kalimantan 
Timur 382 kasus dan Jawa 

Tengah 356 kasus. Hanya 
dua provinsi yang tidak men-
galami penambahan kasus. 
Yaitu  Kalimantan Tengah dan 
Maluku Utara.

Pe na mb a ha n  k a s u s  d i 
bawah 10 kasus terdapat di 
tiga provinsi. Yakni Sulawesi 
Barat, Nusa Tenggara Timur, 
dan Gorontalo. Masing-mas-
ing tiga kasus. Sedangkan 
jumlah spesimen yang sudah 
diperiksa 36.378 atau total 
4.056.336 spesimen.

Juru bicara Satgas Penan-
ganan Covid-19, Wiku Adis-
asmito menegaskan pihaknya 
terus mengkampanyekan agar 
masyarakat mematuhi pro-
tokol kesehatan. “Kunci utama 

untuk mencegah penyebaran 
Covid-19 adalah 3M (Memakai 
Masker, Mencuci Tangan, 
Menjaga Jarak). Kami ber-
harap publik patuh protokol 
kesehatan. Satgas akan selalu 
mengedukasi masyarakat ten-
tang 3M. Karena ini sangat 
penting untuk memutus mata 
rantai penyebaran Covid-19,” 
papar Wiku. 

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

Akan Dilakukan Awal 2021 
JAKARTA-Pemerintah menargetkan 

vaksinasi massal Covid-19 akan dilakukan 
pada 2021 mendatang. Program ini harus 
dikawal sebaik mungkin oleh seluruh pe-

mangku kepentingan.
“Vaksinasi Covid-19 ini 

harus dikawal secara 
baik. Sehingga 

pro-

gram ini dapat berjalan sesuai prosedur 
dan juga dieksekusi. Tujuannya agar 
masyarakat yakin bahwa vaksin yang akan 
diberikan sudah sesuai dengan peraturan 
Badan POM,” ujar Direktur Utama PT Bio 
Farma, Honesti Basyir Honesti Basyir di 
Jakarta, Minggu (18/10).

Pemerintah telah menetapkan 170 juta 
jiwa, atau sekitar 60 persen dari total 
jumlah penduduk Indonesia akan menda-

patkan suntikan vaksin Covid-19. Indo-
nesia memerlukan 

vaksin sebanyak 
340 juta do-

sis dalam 
k u -

run waktu setahun.
“Pengawalan harus dilakukan mulai dari 

uji klinis fase 3, produksi hingga distribusi 
dari Bio Farma. Mulai tingkat provinsi sam-
pai tingkat puskesmas.  Termasuk tenaga 
kesehatan yang memberikan vaksin Covid-
19 kepada masyarakat,” papar Honesti.

Meski vaksin sedang dalam proses uji 
klinis, Honesti meminta masyarakat 
tetap disiplin menjalankan 3M (Memakai 
Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Ja-
rak). Menurutnya, selama vaksin belum 
ditemukan, protokol kesehatan adalah 
cara terampuh untuk mencegah terjadinya 
penularan Covid-19.

Ayo kita lawan Covid-19 dengan 3M 
(Memakai Masker, Mencuci Tangan dan 

Menjaga Jarak) #satgascovid19  #ingat-
pesanibu #pakaimasker #jagajarak 

#jagajarakhindarikerumunan 
#cucitangan #cucitanganpak-

aisabun.(fin/ysp)

FIN

VaksIN: Pemerintah menargetkan vaksinasi massal Covid-19 akan dilakukan pada 2021 mendatang.

FIN

relaWaN: sebanyak 1.620 relawan telah selesai 
mendapatkan suntikan pertama vaksin Covid-19 buatan 
sinovac, China. 

Kominfo Blokir 1.759 Akun 
Penyebar Hoax Covid-19

FIN

blokIr: kominfo menemukan ribuan isu hoaks Covid-19 di media sosial.

1.620 Relawan Telah Divaksin Covid-19

Dua Provinsi Tidak Terjadi 
Penambahan Kasus

FIN

kasUs: Data kemenkes menyebutkan kasus positif Covid-19 yang terkonfirmasi hingga Minggu (18/10), 
bertambah sebanyak 4.105 kasus. 

Pemerintah Siapkan Hotel untuk Isolasi Mandiri

FIN

IsolasI: Pemerintah menyiapkan hotel isolasi mandiri untuk masyarakat yang 
terpapar Covid-19 tanpa gejala alias (otG).
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PURWAKARTA-Semakin 
meningkatnya angka kasus 
positif khususnya di wilayah 
Kecamaran Purwakarta da-
lam sebulan terakhir, Pemkab 
purwakarta memberlakukan 
PSBM di wilayah tersebut.

Dengan mengerahkan pu-
luhan pegawai, selama dua 
pekan terakhir ini Dinas Ko-
munikasi dan Informatika 
(Diskominfo) Kabupaten Pur-
wakarta turut berpartisipasi 
dalam penegakan disiplin 
protokol kesehatan dan pen-
erapan memakai masker, 
menjaga jarak dan mencuci 
tangan dengan sabun (3M).

Para pegawai dinas tersebut 
disebar dan dibagi secara 
bergantian untuk berjaga dan 
piket di sejumlah posko Bale 
Panggeuing Covid-19 yang 
tersebar di wilayah Kelurahan 
Cipaisan, Kecamatan Purwa-
karta Kota.

Kepala Dinas Komunikasi 
dan Informatika (Diskom-
info) Kabupaten Purwakar-
ta, Dra.Hj Siti Ida Hamidah 
MM mengatakan, dinasnya 
menugaskan sebanyak 47 
ASN dan seluruh THL untuk 
diperbantukan pada 6 Posko 
Bale Panggeuing Covid-19 di 
wilayah Kelurahan Cipaisan.

“Pada setiap posko di tingkat 
RW di Kelurahan Cipaisan kita 
ikutsertakan petugas dari Dis-
kominfo. Setiap poskonya ada 
yang 6 orang hingga 12 orang,” 
kata Ida, Senin (19/10).

Dia memerintahkan, agar 
para petugas dari Diskom-
info dapat ikut mensosial-
isasikan pentingnya penera-
pan protokol kesehatan dan 
melaksanakan 3M dalam 
setiap aktivitas dan kegiatan 
masyarakat di wilayah ber-
sangkutan. Hal ini dilakukan 
agar dapat memutus mata 

rantai penyebaran Covid-19.
“Petugas yang jaga juga 

harus tetap mengikuti semua 
instruksi dari gugus tugas 
covid-19 purwakarta,” kata 
Ida.

Selain itu, Kadiskominfo 
juga mengatakan, secara 
teknis, selain pola kerja Work 
from Home (WFH), Diskom-
info juga menerapkan pola 
Work from Office (WFO). 
Salah satunya dengan dii-
kutsertakan pada penjagaan 
di posko Bale Panggeuing 
Covid-19 di wilayah Kecama-
tan Purwakarta Kota.

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

Diskominfo Partisipasi Tegakkan Disiplin Prokes

MalDIaNsYaH/PasUNDaN eksPres

PartIsIPasI: Diskominfo kabupaten Purwakarta berpartisipasi dalam penegakan disiplin protokol kesehatan dan penerapan 
memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun (3M).

Juga Lakukan Sosialisasikan Penerapan 3M

JAKARTA-Pemerintah me-
mastikan selalu melibatkan 
Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) dalam seluruh proses 
vaksin Covid-19 di tanah air. 
Mulai dari perencanaan, pen-
gadaan hingga sosialisasi 
kepada masyarakat.

“Untuk vaksin, saya sudah 
minta (MUI) dilibatkan dari 
mulai perencanaan, pen-
gadaan vaksin, kemudian 
pertimbangan kehalalan vak-
sin, audit di pabrik vaksin 
termasuk kunjungan ke fasili-
tas vaksin di RRT (Republik 
Rakyat Tiongkok). Kemudian 
juga terus menyosialisasikan 
ke masyarakat dalam rangka 
vaksinasi,” ujar Wakil Presiden 
Maruf Amin lewat keteran-
gannya, Sabtu (17/10).

Wapres menekankan bahwa 
vaksin yang akan diberikan ke 
masyarakat memang harus 
mengantongi sertifikat halal 
dari lembaga yang memiliki 
otoritas, dalam hal ini MUI. 
Namun, Wapres mengatakan, 
apa vaksin yang tidak halal 
juga bisa digunakan apabila 

dalam keadaan darurat.
“Tetapi kalau tidak halal, 

namun tidak ada solusi selain 
vaksin tersebut, maka dalam 
situasi darurat bisa diguna-
kan dengan penetapan yang 
dikeluarkan Majelis Ulama 
Indonesia,” tegasnya.

Perusahaan pembuat vaksin 
Sinopharm dari Uni Emir-
at Arab serta Sinovac dan 
CanSino dari RRT telah me-
nyampaikan komitmennya 
untuk memasok vaksin ke 
Indonesia.

Dilansir dari laman maritim.
go.id, tim inspeksi yang terdiri 
dari unsur BPOM, Kemente-
rian Kesehatan, MUI, dan Bio 
Farma, Rabu (14/10), bertolak 
ke Tiongkok untuk melihat 
kualitas fasilitas produksi dan 
kehalalan vaksin Sinovac dan 
CanSino.

Sementara data untuk vak-
sin G42/Sinopharm yang 
diproduksi di Uni Emirat Arab 
akan diambil dari data uji 
klinis di negara tersebut.

Direktur Utama Bio Farma 
Honesti Basyir mengungkap-

Pemerintah Pastikan Libatkan MUI 

kan MUI dilibatkan dalam 
proses pengujian data untuk 
menjamin kehalalan vaksin 
Sinovac dan CanSino, be-
gitu juga dengan vaksin G42/
Sinopharm.

“MUI-nya Abu Dhabi (Uni 
Emirat Arab) sudah menya-
takan no issue dengan kehala-

lan vaksin G42” ucapnya.
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)

FIN

lIbatkaN: Pemerintah memastikan selalu melibatkan MUI dalam seluruh 
proses vaksin Covid-19 di tanah air.

LEMBANG-Pelayanan di 
Kantor Desa Cikahuripan, 
Kecamatan Lembang, Kabu-
paten Bandung Barat (KBB), 
tarpaksa ditutup selama tiga 
hari dari tanggal 19-21 Okto-
ber 2020. 

Ini dikarenakan berdasar-
kan hasil swab test diketahui 
ada dua pegawai perangkat 
desa yang terkonfirmasi positif 
Covid-19, sehingga demi ke-
nyamanan dan keamanan kan-
tor desa ditutup sementara. 

“Ada dua perangkat desa 
yang terkonfirmasi positif 
COVID-19, keduanya ada-
lah Kadus (Kepala Dusun). 
Mereka sedang menjalani 
isolasi mandiri, tapi kondisi 
badannya fit dan sehat,” kata 
Kepala Desa Cikahuripan, 
Lembang, Oman Haryanto, 

Senin (19/10)
Dia menjelaskan, swab test 

kepada perangkat desanya 
dilakukan pada Selasa (13/10) 
di Puskesmas Jayagiri. Atas 
kondisi tersebut, pihaknya 
telah membuat laporan ke 
pihak kecamatan dan bupati

Kemudian berdasarkan ara-
han Satuan Gugus Tugas Tim 
COVID-19 Kecamatan Lem-
bang, maka diambil langkah 
dekontaminasi kantor selama 
tiga hari. 

Selama dekontaminasi kan-
tor desa maka pelayanan 
menjadi dikurangi dan tidak 
dilakukan di kantor desa. 
Semua pegawai tetap melak-
sanakan tugasnya meski 
dikerjakan dari rumahnya 
masing-masing atau Work 
From Home (WFH). 

Hal tersebut untuk mence-
gah penularan Covid-19 lebih 
luas lagi di Desa Cikahuripan, 
dan pelayanan ke masyarakat 
tetap harus berjalan. 

“Selama dekontaminasi 
kantor tiga hari pegawai 
desa WFH. Ya cukup meng-
ganggu walau pelayanan ke 
masyarakat kami tetap laku-
kan meski tidak di kantor 
desa. Semoga Kamis (22/10) 
aktivitas perkantoran di desa 
kembali normal,” harapnya. 

Disinggung soal total yang 
positif COVID-19 di desanya, 
Oman menyebutkan ada 10 
orang. Dari jumlah itu lima 
sudah sembuh dan lima lain-
nya masih dirawat. 

Untuk yang sembuh masih 
menjalani isolasi tambahan 
selama 10 hari di rumahnya. 

Sebagai antisipasi pihaknya 
telah melakukan penyempro-
tan disinfektan bersama den-
gan pihak Damkar, di 10 RW 
termasuk juga kantor desa. 

“Kami berusaha agar Covid-
19 tidak meluas di Cikahuri-
pan, makanya secara kontinyu 
melakukan penyemprotan 
disinfektan. Masyarakat juga 
harus disiplin menerapkan 
protokol kesehatan, yakni 
memakai masker, menjaga ja-
rak, dan mencuci tangan usai 
beraktivitas,” pungkasnya.

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)

JAKARTA-Ada langkah-
langkah penting dan men-
dasar supaya mampu meng-
hadapi kondisi ekonomi 
saat ini. Langkah-langkah 
ini diungkapkan Eko Priyo 
Pratomo, Co-Founder Halo-
fina dan Financial Planner 
dalam Dialog Inspirasi yang 
diselenggarakan di Media 
Center Komite Penanganan 
Covid-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional (KPCPEN), 
Senin (19/10)

Menurut Eko, paling utama 
adalah tetap tenang dan jan-
gan panik untuk kembali 

menata kondisi keuangan da-
lam skala mikro atau rumah 
tangga. “Yang pertama adalah 
fokus untuk kembali mem-
bangun kembali dana daru-
rat. Ini penting karena kita 
tidak pernah tahu bagaimana 
nanti kondisi hari-hari ke 
depan,” ujarnya.

Lalu, bagaimana cara mem-
bangun kembali dana daru-
rat di kala kondisi ekonomi 
seperti ini. “Rebudgeting di-
mana merupakan langkah 
kita berupaya mengatur un-
tuk sebisa mungkin hidup 
dengan minimalis sehingga 

bisa menabung dengan rutin,” 
jelasnya. Kemudian, yang 
tidak kalah penting adalah 
membuat neraca keuangan. 
“Sederhananya daftar aset 
dan hutang,” ungkapnya. Jika 
ada hutang, lanjutnya, sebisa 
mungkin dilunasi dengan aset 
yang ada.

Membangun kembali dana 
darurat atau aset juga bisa 
dilakukan dengan investa-
si. “Dengan kondisi saat ini 
menurut saya, memang harus 
hati-hati tapi jangan lupa un-
tuk tetap investasi,” tegasnya. 

Eko Priyo Pratomo juga 

mengungkapkan tentang 
SMART investment planning 
yang bisa jadi salah satu solusi 
investasi di kala pandemi. 
“Kuncinya adalah spesifik 
objektif, measurable atau 
terukur, dan target yang jelas,” 
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.
(fin/ysp)

Tips Atur Keuangan Saat Kondisi Ekonomi Sulit 

Kantor Desa Tutup Sementara Tiga Hari 
Cegah Penyebaran Covid-19

JAKARTA-Aktivitas per-
kantoran sempat menjadi 
sorotan karena dianggap 
berpotensi menjadi klaster 
baru. Para karyawan yang 
sebelumnya WFH alias ker-
ja di rumah, bisa kembali 
masuk kantor. Namun, harus 
dengan protokol kesehatan 
yang ketat. Aktifitas rutin 
seperti rapat pun tidak bisa 
dihindari.

Berdasarkan pedoman kes-
ehatan covid19.go.id, ada 
beberapa yang perlu diper-
hatikan.

Pertama, sirkulasi udara 
baik. Covid-19 bisa menyebar 
melalui udara. Para karyawan 
diminta memperhatikan 
sirkulasi udara ruangan rapat. 
Satgas Penangangan Covid 
menganjurkan agar rapat 
dilakukan di ruang bersirku-
lasi udara yang cukup. Seh-
ingga dapat meminimalisir 
penyebaran virus. Pendingin 
ruangan atau AC saat rapat 
dimatikan sementara. Peserta 

rapat harus tetap menjaga 
jarak. Peserta rapat secara 
langsung dibatasi. Sebagian 
lainnya bisa di ruangan ber-
beda secara online.

Kedua, durasi rapat. Ra-
pat di kantor diminta jangan 
terlalu lama. Satgas men-
yarankan agar kar yawan 
melakukan rapat  secara 
efektif. Utamanya memba-
has berbagai hal yang sangat 
penting. Waktu rapat tidak 
lebih dari 30 menit.

Ketiga, jangan makan dan 
minum. Makan dan mi-
num selama rapat juga har-
us dihindari. Hal itu akan 
membuat pekerja membuka 
masker.  Sehingga membuka 
kemungkinan terjadinya 
penularan virus.

Keempat,  lakukan 3M. 
Jangan lupa gerakan 3M 
(Memakai Masker, Mencuci 
Tangan, Menjaga Jarak). Me-
makai masker adalah kewa-
jiban setiap karyawan yang 
rapat. Pastikan yang mengi-

Yuk Simak Pedoman Protokol Kesehatan di Perkantoran
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CeGaH CoVID-19: Perkantoran perlu menerapkan protokol kesehatan 
cegah penyebaran Covid-19.

JAKARTA-Presiden Joko 
Widodo alias Jokowi mem-
inta jajarannya agar mem-
persiapkan dengan matang 
terkait vaksin Covid-19 ke-
pada masyarakat. Mulai dari 
distribusi sampai kehala-
lannya. Jokowi tidak mau 
persepsi masyarakat terkait 
vaksin seperti halnya UU 
Cipta Kerja.

“Vaksin ini saya minta jan-
gan tergesa-gesa karena san-
gat kompleks, menyangkut 
nanti persepsi di masyarakat. 
Kalau komunikasinya kurang 
baik bisa kejadian kaya UU 
Ciptaker ini,” kata Jokowi, 
dalam rapat terbatas secara 
virtual, Senin (19/10).

Presiden harapkan, ada per-

siapan yang baik, komunikasi 
ke publik terutama soal halal 
dan haramnya vaksin.

Selanjutnya untuk tahap 
implementasi, Jokowi men-
gatakan, merupakan titik kri-
tis dari vaksinasi ini dan hal 
tersebut juga harus dijelas-
kan kepada masyarakat.

“Prosesnya seperti apa, 
siapa yang pertama disun-
tik terlebih dahulu, kenapa 
dia, harus dijelaskan betul 
kepada publik. Siapa yang 
gratis, siapa yang mandiri 
dijelasin betul, harus detail,” 
ujar Jokowi.

Presiden juga mengingat-
kan pentingnya persiapkan 
teknis pelaksanaan vaksinasi 
di lapangan, termasuk pelak-

sanaan pelatihan kepada 
para petugas yang terlibat.

“Saya minta ini dilibatkan 
WHO Indonesia agar mereka 
bisa memberikan training-
training sehingga standarnya 
itu menjadi jelas. Karena 
vaksin-vaksin pun ini harus 
mendapatkan treatment 
dan perlakuan yang spesifik, 
tiap vaksin beda-beda,” kata 
Presiden.

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

CIREBON-Palang Merah 
Indonesia (PMI) Kota Cire-
bon memastikan, selama 
pandemi Covid-19 kelang-
kaan darah terjadi pada se-
mua golongan.

Hal tersebut diungkapkan 
Niken Dewi Setiyaningtyas 
selaku petugas Pencarian, 
Pelestarian, Donor Darah 
Sukarela (P2DS) PMI Kota 
Cirebon kepada radarcire-
bon.com.

“Selama ini donasi darah 
dari pendonor turun drastis 
60 hingga 70 persen. Kelang-
kaan stok darah ini bukan 
hanya terjadi di Kota Cire-
bon, tapi seluruh Indonesia,” 
ungkapnya.

Niken menjelaskan, situasi 
pandemi Covid-19 sangat 

berpengaruh terhadap pen-
donor. Karena para pen-
donor aktif mungkin untuk 
masa pandemi Covid-19 ini 
banyak yang khawatir dan 
takut keluar rumah.

“Stok dikatakan aman itu 
apabila stok darahnya se-
lama 4 hari ke depan ter-
penuhi. Permintaan darah 
dalam satu hari saja bisa 
hampir sekitar 30-50 labu 
(kantong) darah, namun un-
tuk saat ini jenis stok darah di 
PMI Kota Cirebon untuk go-
longan darah A hanya 6 labu, 
golongan darah B sebanyak 
11 labu, golongan darah O 
sebanyak 10 lalu, dan golon-
gan darah AB sebanyak 24 
labu,” jelasnya.

Niken menuturkan, PMI 

Ko t a  C i re b o n  m e m b u -
ka layanan 24 jam untuk 
pengambilan dan permint-
aan darah.

“Kami juga memberlaku-
kan donor tukar, artinya 
setiap ada pasien yang mem-
butuhkan darah kami minta 
keluarganya untuk donor 
darah yang jenisnya sama 
demi pasien itu sendiri,” 
pungkasnya.

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

kuti rapat hanya karyawan 
yang sehat. Bila ada gejala 
sakit, sebaiknya tidak ikut 
rapat, atau bisa mengikuti 
secara online.

Ayo ki ta  lawan Covid-
19 dengan 3M (Memakai 

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

Meski Pandemi, Ayo Tetap Donor Darah !

Soal Vaksin, Presiden Minta 
Dipersiapkan Matang
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Catat: Presiden Joko Widodo meminta jajarannya agar mempersiapkan dengan matang terkait 
vaksin Covid-19 kepada masyarakat. 



BANDUNG EKSPRES6 selasa, 20 oktober 2020

 
 

PENGUMUMAN PERTAMA  
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN  

 
 
Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT. Bess Finance Regional Jawa Barat akan 
melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
Purwakarta, terhadap debitur di bawah ini :  

 
Hari/Tanggal    : Selasa / 03 November 2020 
Alamat Domain    : lelang.go.id  
Tempat Lelang    : KPKNL Purwakarta , Jl siliwangi No. 9 Purwakarta 
Penetapan Pemenang   : Setelah batas akhir penawaran 
 
RAHMAT SUPARMIN  
Batas Akhir Penawaran Alamat Domain : Pukul 10.00, Pukul 13.00, Pukul 13.30 waktu server aplikasi lelang (berdasarkan WIB) 
Sebidang tanah berikut bangunan dan segala turutannya, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00812, luas tanah 252 m², tercatat atas  
nama  Sopiah,  terletak  di  Desa  Walahar  Kecamatan  Klari  Kabupaten  Karawang  Provinsi  Jawa  Barat.  Harga  Limit Rp 
300.000.000,- Uang Jaminan Rp 60.000.000,- 
 
ILAH NURHAYATI  
Batas Akhir Penawaran Alamat Domain : Pukul 10.00, Pukul 13.00, Pukul 13.30 waktu server aplikasi lelang (berdasarkan WIB) 
Sebidang tanah berikut bangunan dan segala turutannya, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 5324, luas tanah 144 m², tercatat atas 
nama Ilah Nurhayati, terletak di Desa Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Harga Limit Rp 
250.000.000,- Uang Jaminan Rp 50.000.000,- 
 
IMA RUSMIATI  
Batas Akhir Penawaran Alamat Domain : Pukul 10.00, Pukul 13.00, Pukul 13.30 waktu server aplikasi lelang (berdasarkan WIB) 
Sebidang tanah berikut bangunan dan segala turutannya, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 00412, luas tanah  273 m², tercatat  
atas nama Ima Rusmiati, terletak di Desa Cengkong Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Harga 
Limit Rp 350.000.000,- Uang Jaminan Rp 70.000.000,- 
 
TANIA DEVI  
Batas Akhir Penawaran Alamat Domain : Pukul 10.00, Pukul 13.00, Pukul 13.30 waktu server aplikasi lelang (berdasarkan WIB) 
Sebidang tanah berikut bangunan dan segala turutannya, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 4467, luas tanah 136 m², tercatat atas 
nama Tania Devi, terletak di Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat. Harga 
Limit Rp 450.000.000,- Uang Jaminan Rp 90.000.000,- 

 
Syarat dan Ketentuan Lelang:  
 
A. Uang Jaminan  

1. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang dipersyaratkan  
dan sudah efektif diterima KPKNL Purwakarta paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;  

2.  Segala akibat yang timbul dari mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.  
 
B.  Persyaratan Lelang  

1. Peserta lelang memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id  
2. Memilih objek lelang yang akan diikuti pada website diatas;  
3. Menyetor uang jaminan lelang melalui virtual account yang diperoleh melalui website diatas setelah memilih dan mengikuti  
    objek lelang dimaksud;  
4.  Syarat dan ketentuan serta tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada website diatas;  
5.  Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang diwajibkan membayar pelunasan harga lelang ditambah biaya lelang  

2% dari harga lelang,paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang. Apabila tidak melunasi 
kewajibannya, maka dinyatakan batal/wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain;  

6. Objek lelang dijual dengan kondisi apa adanya, calon peserta lelang diwajibkan melihat kondisi fisik obyek yang dilelang.  
 Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini peserta lelang dianggap / dihimbau telah mengetahui/memahami kondisi     
iiiii iobyek dan bertanggung jawab atas obyek yang dibeli;  
7. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap  
  obyek lelang diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam  
 bentuk apapun kepada PT. Bess Finance Kantor Regional Jawa Barat, Pejabat Lelang, dan/atau KPKNL Purwakarta;  
8.  Keterangan mengenai objek lelang maupun asli dokumen kepemilikan atas objek lelang, dapat menghubungi :  
   PT. Bess Finance Kantor Regional Jawa Barat  
Jl. Pelajar Pejuang 45 No 61 Bandung (Telp. 081386088484) 

 
 

                                                                      Bandung, 20 Oktober 2020 

   PT BESS FINANCE 

 

Edward Simalango  
Regional Manager Jawa Barat 

NGAMPRAH-Wakil Bu-
pati Bandung Barat Hengky 
Kurniawan mengajak kaum 
milenial di Kabupaten Band-
ung Barat (KBB) untuk ter-
libat di dalam Satuan Tu-
gas (Satgas) Kebencanaan. 
Pasalnya, banyak wilayah di 
Bandung Barat yang rawan 
terjadi bencana alam, seperti 
longsor dan banjir bandang. 

Potensi bencana alam 
itu akan meningkat saat 
memasuki musim hujan. 
Saat ini Hengky membuka 
pendaftaran bagi 50 orang 
generasi milenial yang ber-
minat bergabung dengan 
Satgas Kebencanaan. 

Jumlah tersebut terbagi 
untuk 25 perempuan dan 
25 laki-laki. “Kita tahu kalau 
KBB ini kan wilayah yang 
rawan bencana. Makanya, 
saya membentuk Satgas Ke-
bencanaan sebagai langkah 
mitigasi dan penanganan 
saat terjadi bencana,” kata 
Hengky saat dihubungi, 
Senin (19/10). 

Ke t e r l i bat a n  g e n e ra si 
milenial dalam menangani 
bencana, terang dia, tidak 
hanya pascakejadian saja. 
Peran Satgas Kebencanaan 
pun bakal lebih ditekankan 
untuk memberikan edukasi 
kepada masyarakat. “Nanti-

nya satgas tersebut akan 
mengedukasi masyarakat 
terkait penanganan bencana, 
survive dari bencana, yang 
intinya meminimalisir kor-
ban,” terang Hengky. 

Re n ca na nya  b e r b a ga i 
pelatihan dan seminar akan 
diberikan pada anggota Sat-
gas Kebencanaan agar mer-
eka memiliki bekal untuk 
menyampaikan edukasi soal 
mitigasi, penanganan ben-
cana, hingga trauma healing. 
“Pelatihan baik secara ket-
erampilan maupun penge-
tahuan terkait kebencanaan 
akan diberikan. Selain itu 
secara mental pun akan 

ditempa dengan melibatkan 
pihak militer,” katanya. 

Sejauh ini generasi mile-
nial belum banyak terlibat 
dalam penanganan bencana 
di Kabupaten Bandung Ba-
rat. Untuk itu pihaknya ingin 
lebih melibagkan peran serta 
milenial dalam penanganan 
bencana. “Belum banyak, kar-
ena biasanya ketika bencana 
alam datang yang dilibatkan 
itu kan BPBD, komunitas, 
atau yang sudah berpengala-
man. Nah dengan adanya 
satgas kebencanaan mereka 
bisa membantu, kalau tidak 
di lokasi bencana mungkin di 
posko,” tandasnya.(eko/sep)

Pasar Lokal Turun 
Hingga 70 Persen

LEMBANG-Di tengah pan-
demi Covid-19, prospek pen-
jualan hasil pertanian ke luar 
negeri dianggap lebih baik 
dibandingkan penjualan di da-
lam negeri. Hal itu diungkap-
kan Ketua Kelompok Lembang 
Agri, Dodih kepada Pasundan 
Ekspres, Senin (19/10).

Dia mengungkapkan kar-
ena pertanian di luar negeri 
yang sudah berbentuk in-
dustri pertanian, di tengah 
pandemi banyak yang tu-
tup. Sementara di Indone-
sia masih dilakukan secara 
konvensional atau padat 
karya sehingga para petani 
tidak terdampak dalam be-
raktifitasnya.

Namun, market lokal hasil 
pertanian khususnya sayuran 
di Indonesia rata-rata menu-
run, karena Covid-19 yang 
berdampak terhadap hotel 
restoran dan rumah makan 
di perkotaan tidak beroperasi, 
sehingga berdampak terhadap 
penjualan hasil pertanian.

Akan tetapi, dengan adanya 
penutupan industri perta-
nian di luar negeri, menjadi-
kan peluang besar bagi para 
petani, untuk mensuplai 
kepada eksportir sayuran. 
“Lebih bagus potensi ekspor. 
Karena di luar negeri itu 
sistem pertanian industri. 

Karena ada Covid ini mereka 
langsung berhenti, jadi sebe-
narnya peluang besar bagi 
kita para petani,” ujarnya.

Dodih menyebutkan, dirinya 
dalam mensuplai sayuran ke 
eksportir masih tetap berjalan 
dan stabil, akan tetapi pasar 
lokal turun hingga 70 pers-
en. “Penjualan di pasar lokal 
seperti ke supermarket turun 
hingga 70 persen. Biasanya 
satu Minggu 3 ton, akibat PSBB 
tinggal satu ton,” ujarnya.

Alasan turun, Dodih men-
gakui karena langganan yang 
membeli sayuran di mitra 
Lembang Agri sementara 
tidak lagi operasional. “Kar-
ena kami para petani tetap 
produksi, jadi selain men-
suplai yang ekspor, kami 
juga melakukan penjualan 
melalui online,” jelasnya.

Menurut Dodih, dimasa 
pandemi ini harus ada ino-
vasi dalam melakukan pen-
jualan hasil pertanian. “Kalo 
tidak berinovasi, kita akan 
semakin terpuruk, jadi harus 
ada inovasi dan mengahasil-
kan sayuran yang berkualitas 
agar dapat di jika ke luar neg-
eri dan dijual secara online,” 
paparnya.(eko/sep)

CIMAHI-Peraturan Daerah 
(Perda) Rencana Detal Tata 
Ruang (RDTR) Kota Cimahi 
hingga kini belum rampung. 
Kondisi tersebut dianggap 
menghambat pengemban-
gan-pengembangan Perda 
lainnya, yang seharusnya 
mengacu pada RDTR.

Pernyataan tersebut dis-
ampaikan Anggota Komisi 
III Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kota Cimahi, 
Enang Sahri saat ditemui 
di Kantor DPRD Kota Ci-
mahi, Jalan Djulaeha Kar-
mita, Senin (19/10). “Banyak 
Perda yang terhambat oleh 
RDTR. Contoh Perda gedung 
dan bangunan, RTH. Itukan 
masih nyambung ke RDTR,”  
ungkap Enang.

Seperti diketahui, hingga 
saat ini Kota Cimahi me-
mang belum memiliki Perda 
RDTR. Informasi terkini, 
Perda tersebut masih berada 
di Pemprov Jabar untuk di-
lakukan evaluasi. “Sudah di 
provinsi sudah lama, tapi 
provinsi belum mengemba-
likan,”  ujarnya.

Kepala Bidang Tata Ruang 
pada Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang (PUPR) 
Kota Cimahi, Amy Pringgo 
Mardhani mengungapkan, 
RDTR Kota Cimahi sebetulnya 
sudah diproses sejak tahun 
2013. Namun karena banyak 
dinamika, seperti adanya pe-
rubahan kebijakan secara na-
sional dan daerah yang harus 
dimuat, akhirnya proses Perda 
RDTR tertunda. 

“Kalau Cimahi RDTR sudah 
ada, hanya belum dibuat Per-
da. Materi teknisnya sudah 

siap. Kendalanya adanya pe-
rubahan kebijakan nasional 
sehingga harus menyesuai-

kan dengan kebijakan terse-
but,” jelas Amy.

Ia membenarkan saat ini 

Perda tersebut masih dalam 
tahapan evaluasi provinsi. 
(je/sep)  

Ekspor Sayuran Lebih Menjanjikan

eko setIoNo/PasUNDaN eksPres

PeNYeMaIaN: ketua kelompok 
lembang agri, Dodih saat melaku-
kan penyemaian binih sayuran di 
kebun miliknya.

Henky Ajak Milenial Terlibat Satgas Kebencanaan

Pembangunan Terancam Terhambat Perda RDTR

baNtU korbaN: 
Wakil bupati Hengki 
kurniawan saat 
meninjau lokasi 
banjir sekaligus 
menyalurkan ber-
bagai bantuan yang 
dibutuhkan warga 
terdampak banjir di 
kampung Pajagalan 
Desa Cipeundeuy, 
kecamatan 
Padalarang.

Ist
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virus

bencana alam

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 
Babakan Cikao, Purwakarta Kota, 

samping kantor Badan Pusat Statistik 
Purwakarta, yang berminat serius 
silahkan hubungi 081326148066, 

08111894854. 

DIJUAL Tanah dan Rumah 
Dpn Alfamart dan Kantor Pos 

Pagaden. LT 550 m SHM. 
Cocok utk kantor/usaha. Pinggir 
Jln.Hub. 081910006148 (WA) 

08128087112. TP 

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

Keluhkan Buruknya 
Saluran Tersier 
dan Sekunder
KARAWANG-Sejumlah 

petani di Karawang menge-
luhkan buruknya infrastruk-
tur pertanian khususnya 
saluran tersier dan sekunder 
sudah rusak. Selain itu, disa-
luran tersier dan sekunder 
tersebut perlu dilakukan 
normalisasi.

Pasalnya, sudah terjadi 
pendangkalan, sehingga 
saluran air untuk keper-

luan pengairan perlu diper-
baiki.

Salah seorang petani di 
Desa Jatiwangi Kecama-
tan Jatisari, Aming Abdu-
loh mengatakan, sudah 
banyak saluran air terseir 
maupun sekunder perlu 
dilakukan perbaikan. Para 
petani sering mengeluh-
kan kurangnya perhatian 
dari dinas terkait untuk pe-
nopang ketahanan pangan 
di kota lumbung padi.

“Sudah banyak saluran 
tersier dan sekunder perlu 
dilakukan perbaikan. Agar 
pasokan air berjalan dengan 

lancar ke areal pertanian. 
Bukan hanya di Desa Jati-
wangi melainkan desa yang 
lain juga perlu perhatian se-
rius dari Pemkab Karawang,” 
ujarnya.

Pemkab Karawang sehar-
usnya memprioritaskan in-
frastruktur areal pertanian. 
Sebab areal pertanian meru-
pakan titik sentral yang perlu 
mendapatkan perhatian dari 
dinas terkait.

“Karawang sebagai kota 

l u m b u n g  p a d i ,  u n t u k 
meningkatkan produksi 
ketahanan pangan,  da-
lam hal ini padi. Perlu di-
jadikan sentral pemikiran 
ke d e p a n nya, b a g i  Pe m -
kab Karawang dan dinas 
terkait. Ingat Karawang se-
bagai kota lumbung padi. 
Perlu diproritaskan akses 
infrastruktur pertanian di 
Karawang,” katanya.

Senada petani lain, Heri 
menilai harusnya perhatian 

pemerintah pada petani 
itu lebih baik. Sebab Kara-
wang sebagai lumbung padi 
terkesan hanya jargon tapi 
perhatiannya tidak ada. 

“Sudah harga pupuk ma-
hal dan langka. Sekarang 
inprastruktur juga rusak 
tak diperbaiki,” keluhnya.

Diharapkan, pemerintah 
bisa memperbaiki saluran 
dan memudahkan pupuk 
bersubsidi  bagi  petani.
(use/ysp)

Petani: Lumbung Padi Hanya Jargon
UseP saePUllOH/PasUNDaN eksPres

MeNGelUH: sejumlah petani di karawang mengeluhkan buruknya infrastruktur pertanian khususnya saluran tersier dan sekunder sudah rusak.

Industri “Gagap” Tangani Covid-19
KARAWANG-Akibat terjadi klaster industri penye-

baran Covid-19 di Karawang, Satuan Tugas Covid-19 
bakal melakukan pelatihan penanganan penyebaran 
Covid-19 kepada 200 perusahaan.

Pelatihan ini dimaksudkan agar setiap perusahaan 
mengerti tentang pencegahan penanganan Covid-19 
dilingkungan industri. Apalgi masih banyak peru-
sahaan yang belum mengerti cara-cara menangani 
Covid-19.

“Ternyata masih banyak yang “gagap” dalam me-
nanggulani penyebaran Covid-19 hingga mereka perlu 
dilatih agar sejalan dengan kita. 

Kawasan industri sudah terpapar Covid-19 sehingga 
kita harus maksimalkan penanganannya. Namun pe-
merintah tidak bisa bekerja sendiri harus bekerjasama 
dengan semua pihak,” kata Ketua Harian Satgas Covid-
19, Acep Jamhuri, Senin (19/10).

Menurut Acep, saat ini ada 86 perusahaan industeri 
di Karawang yang menjadi klaster penyebaran virus 
corona. Hal itu terjadi karena pengelolanya belum 
faham benar terhadap cara-cara penanganan Covid-
19 dan penerapan protokol kesehatan di lingkungan 
kerjanya. 

Indikasi ke arah itu terlihat dari sejumlah pengelola 
perusahaan yang melapor ke Dinas Perindustrian dan 
Perdagangaan ketika ada karyawannya yang terpapar 
virus corona. Padahal, seharusnya mereka melapor ke 
Satgas atau Dinas Kesehatan setempat. 

“Ini yang menjadi dasar kami untuk memberikan 
pelatihan kepada mereka,” ujar Acep.

Dijelaskan, pelatihan akan dilakukan secara ber-
tahap. Masing-masing perusahaan cukup mengirim 
dua utusannya untuk mengikuti pelatihan tersebut. 
Untuk menghindari penumpukan saat pelatihan 
pihaknya akan membagi peserta pelatihan.”Dengan 
demikian tidak terjadi penumpukan jumlah peserta,” 
kata Acep.(aef/ysp)

DPRD Minta Pemda Antisipasi Banjir
KARAWANG-DPRD Kabu-

paten Karawang meminta 
pemerintah daerah  mulai 
melakukan berbagai langkah 
mengantisipasi banjir. Meng-
ingat bencana alam tersebut 
dalam beberapa tahun tera-
khir selalu terjadi di sejumlah 
titik rawan di Kota Pangkal 
Perjuangan.

Ketua Komisi IV DPRD Kara-
wang, Asep Syaripudin mengat-
akan, pihaknya sudah menyam-
paikan kepada Badan Penang-
gulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menginventarisir 
titik-titik rawan bencana alam saat musim penghujan.

Selain itu, berbagai faktor penyebab terjadinya ben-
cana juga harus di kaji agar dapat ditemukan solusi 
pencegahan dan penanganannya.

“Hasil dari inventarisir titik rawan bencana, serta 
hasil kajian yang telah dilakukan BPBD disampaikan 
kepada instansi teknis lain yang berkaitan seperti Di-
nas PUPR, BBWS dan PJT II. Sehingga dapat dilakukan 
langkah kongkrit dalam pencegahan bencana alam,” 
ujar legislator yang akrab disapa Ibe tersebut saat 
ditemui di kantornya, Senin (19/10).

Menurutnya, titik rawan banjir seperti di Pangasinan Desa 
Karangligar Kecamatan Telukjambe Barat harus mendapat 
skala priotitas dalam melakukan pencegahan.

“Setidaknya dengan memasang alat pendeteksi keting-
gian air. Sehingga saat akan terjadinya luapan air ke pemu-
kiman bisa diletahui,” ucap legislator Partai Golkar ini.

Selain itu, lanjut Ibe, instansi teknis juga harus mela-
lukan langkah-langkah pencegahan bencana dalam 
pembangunan infrastruktur. Jangan sampai hanya 
melakukan penanganan saat bencana sudah terjadi.

“Jelang memasuki musim penghujan langkah-lan-
glah kongkrit ini harus mulai dilakukan,” katanya.

Dia menambahkan, sinergitan antara BPBD dengan 
instansi teknis lain jiga harus dibangun. Mengingat, 
dalam pencegahan BPBD hanya melakukan inventa-
risir data dan kajian semata, sedangkan pelaksanaan 
pencegahan dilakukan instansi teknis lainnya.

“Sinergitas BPBD dengan instansi teknis ini men-
jadi hal penting, agar kajian pencegahan yang sudah 
dilakukan bisa terealisasi sebagai langkah kongkrit 
pencegahan bencana,” pungkasnya.(use/ysp)

asep syaripudin
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PURWAKARTA - M a -
hasiswa adalah agen pe-
rubahan yang dapat mem-
berikan dampak positif di 
masyarakat. Terlebih di ten-
gah pandemi Covid-19, ma-
hasiswa diharapkan menjadi 
role model untuk memban-
gun kepatuhan masyarakat 
akan protokol kesehatan. 
Sehingga, sedikit banyak 
dapat memutus mata rantai 
penyebaran Covid-19.

Seperti yang disampaikan 
Ketua Pengurus Besar Per-
himpunan Mahasiswa Pur-
wakarta (PB Permata), Mo-
chamad Ilga Sopian Maksum. 
Dirinya mengajak masyarakat 
untuk menaati imbauan pe-
merintah dalam menjalankan 
protokol kesehatan. 

Ilga menyebutkan, ma-
hasiswa harus aktif dalam 
mengedukasi masyarakat ten-
tang pentingnya protokol kes-
ehatan sebagai pencegahan 
penyebaran Covid-19. Antara 
lain melalui gerakan 3M yakni 
menggunakan masker, men-
jaga jarak, dan mencuci tan-
gan dengan sabun.

“Keteladanan para ma-
hasiswa dapat memberi-
kan dampak positif dalam 
membangun kepatuhan 
masyarakat dalam menaati 
protokol kesehatan. Jadi mari 
mengampanyekan 3M, yakni 
Memakai masker, Menjaga 
jarak, dan Mencuci tangan,” 
ucapnya saat ditemui di Pur-
wakarta, Senin (19/10).

Dijelaskanya, saat ini pan-
demi Covid-19 berdampak 
di seluruh aspek keberlang-
sungan kehidupan. “Sebagai 
masyarakat, hendaknya kita 
bergotong royong dalam me-
nyelesaikan permasalahan 

PURWAKARTA- Re p l i -
ka amunisi yang menjadi 
bagian utama sebuah tugu 
terdapat di Kampung Suka-
jaga Desa Cihanjawar, Keca-
matan Bojong, Kabupaten 
Purwakarta.

Bagi masyarakat sekitar, 
tugu tersebut sering di sebut 
Tugu Pelor. Kata pelor sendi-
ri merupakan sebutan untuk 
peluru dalam bahasa Sunda. 
Pada tugu itu tertera tulisan 
nama-nama para pejuang 
korban tentara Belanda Ta-
hun 1948.

Ada tujuh nama pejuang 
yang tertulis di tugu tersebut, 
yakni Enos Sanosi, Jamhur, 
Jakaria, Oji, Adung, Oha dan 

Arja.
K e p a l a  D e s a  C i h a n -

jawar Kecamatan Bojong 
E Nurhayat menjelaskan, 
ketujuh nama yang tertera 
pada tugu peluru merupa-
kan tokoh masyarakat yang 
pada saat itu diculik tentara 
Belanda. Malangnya, ketujuh 
tokoh tersebut kemudian 
ditembak mati tepat di lokasi 
Tugu Pelor berdiri.

“ M e r e k a  i t u  t o k o h 
masyarakat yang  merupa-
kan pejuang di wilayah sini,” 
ujar Nurhayat saat ditemui di 
Purwakarta, Senin (19/10).

Dijelaskanya, Tugu Pelor 
itu dibangun sebagai rasa 
hormat terhadap tujuh para 

pahlawan yang telah ber-
juang untuk mempertahank-
an kemerdekaan Indonesia.

Tugu Pelor itu juga, sam-
bungnya, dibangun seba-
gai penanda dan pengingat 
bahwa pernah terjadi per-
istiwa yang layak dikenang 
hingga saat ini. “Tugu pe-
luru itu intinya memiliki nilai 
sejarah, dan sebagi tanda 
penghormatan warga Desa 
Cihanjawar,” ucapnya.

Dirinya mengungkapkan, 
Tugu Pelor pertama diban-
gun pada masa pejabat se-
mentara Kepala Desa Cihan-
jawar bernama Ruslan pada 
1980, sebelum terjadi peme-
karan dengan Desa Pasang-

grahan sekitar 1987. Kepala 
Desa pertama Cihanjawar 
sendiri saat itu adalah Jahri 
Priatna.

“Setelah pembangunan 
pertama hingga saat ini Tugu 
Pelor tetap dijaga dengan 
baik, dan setiap tahunnya 
selalu dicat ulang,” kata dia.

Tugu Pelor itu sendiri telah 
mendapat renovasi dari ma-
hasiswa asal Jakarta yang ten-
gah praktik lapangan di Desa 
Cihanjawar pada 2018. 

“Yah kami sangat men-
gapresiasi, mahasiswa itu 
telah menunjukan rasa hor-
mat kepada para pejuang 
di wilayah kami,” ucapnya.
(add/ysp)

bangsa ini,” ujarnya.
Selain itu, kata Ilga, pihaknya 

juga mengajak masyarakat 
untuk tetap menjaga persat-
uan dan kesatuan Bangsa In-
donesia khususnya di wilayah 
Kabupaten Purwakarta. “Se-
bagai masyarakat, mari kita 
ikut menjaga Kabupaten 
Purwakarta. Ikut menjaga 
kerukunan dan persatuan 
kehidupan berbangsa dan 
bernegara,” ujarnya.

Disinggung mengenai ban-
yaknya informasi yang dinilai 
meresahkan masyarakat, 
Ilga mengaku, hendaknya 
masyarakat bijak dalam me-

nyikapi berbagai informasi 
yang beredar khususnya di 
media sosial (medsos). 

S e h i n g g a,  l a n j u t  d i a , 
masyarakat tidak mudah 
terpancing dan bertindak 
reaktif hingga merugikan diri 
dan orang lain.

“Harus lebih selektif dalam 
menyikapi informasi yang 
beredar saat ini. Jangan terma-
kan dengan informasi hoaks 
yang menyesatkan. Saya harap 
kekondusifan Kabupaten Pur-
wakarta senantiasa terjaga. 
Sehingga, masyarakat merasa 
aman, nyaman dan tentram,” 
ucapnya.(add/ysp)

aDaM sUMarto/PasUNDaN eksPres 

tUGU Pelor: kepala Desa Cihanjawar e Nurhayat bersama aparatur desa saat menunjukkan tugu Pelor. 

Tugu Pelor, Simbol Penghormatan untuk Pejuang

Menanti Peran Mahasiswa 
Saat Pandemi Covid-19 

Jadi Contoh Terapkan Protokol Kesehatan


