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Perhimpunan Mahasiswa 
Purwakarta (Permata) 

menggalang dana untuk 
membantu satu keluarga 

yang mendiami rumah 
tidak layak huni yang 

berlokasi di kampung 
Hanura, rt 06/02 Desa 

Malangnengah, kecama-
tan sukatani, kabupaten 

Purwakarta.

ADAM sUMArtO, 
Purwakarta

ADAM SUMARTO/PASUNDAN EKSPRES

OPeN DONAsi: Permata menggelar open donasi untuk membantu membangun rumah Deki, siswa berprestasi 
yang rumahnya nyaris ambruk. 

tetap semangat belajar, ingin Mengubah keadaan keluarga 

Rumah Anak Berprestasi Nyaris Ambruk
Sebelumnya diketa-

hui kondisi rumah yang 
dihuni  keluarga t idak 
mampu tersebut terbi-
lang memprihatinkan, 
bahkan nyaris ambruk. 
Ketika hujan turun, mer-
eka harus mencari sisi 
rumah yang tidak bocor 
untuk berteduh.

Rumah berdinding bi-
lik dengan penuh lubang 
tersebut dihuni Joni (63) 
dan Sapnasih (58), serta 
kelima anaknya. Yakni, 
Jajang Suhara (24), Peri 
Wardani (20), Deki Tritana 
(18), Rian Permana (15) 
dan Dika Irawan (12) n

SubanG-Menyediakan 
beragam makanan dari 
angkringan khas Yogya 
hingga nasi timbel khas 
Sunda, juga minuman dari 
kemasan sampai jus, jelas 
bikin betah siapa saja yang 
mampir ke Pasundan Food 
Court.

Tidak terkecuali para 
goweser, yang saat ini banyak 
berkumpul di sini (Pasun-
dan Food Court), dari mulai 
goweser dengan sepeda 

lipat, sampai road bike.
Salah satu goweser Sub-

ang, Akew bersama be-
berapa kawan-kawannya 
yang tergabung dalam Sub-
ang Sepeda Lipat (Supel) 
mengatakan jika Pasundan 
Food Court menjadi tempat 
kumpul baru bagi para 
goweser di Subang.

“Pertama memang di-
tunjang oleh lokasi yang 
strategis, di jalan Ahmad 
Yani No 110, perlintasan 

para pesepeda jika hendak 
ke Ranggawulung, kedua 
harga yang ditawarkan ter-
jangkau, belum lagi menu-
nya beragam, jadi memang 
cocok,” ungkapnya.

Sementara itu Direktur 
Utama Pasundan Ekspres 
Moh. Fauzi mengatakan, 
Pasundan Food Court 
tersebut merupakan upaya 
dalam melakukan diversi-
fikasi usaha n

INDRAWAN SETIADI/PASUNDAN EKSPRES

reHAt: rombongan Goweser dari Cirebon yang dipimpin CeO radar Cirebon Yanto s. Utomo rehat di Pasundan Food Court setelah menempuh 
perjalanan 150 km. 

Pasundan Food Court Tempat Titik 
Kumpul dan Rehat Para Goweser 

KaRaWanG-Badan Pengawas Pemilihan Umum 
(Bawasku) Kabupaten Karawang, merekomendasikan 
kasus dugaan pelanggaran netralitas salah seorang 
Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Umum 
Kepala Daerah (Pilkada) Karawang ke Komisi Apara-
tur Sipil Negara (KASN).

“Kami telah menangani dugaan pelanggaran netrali-
tas ASN serta aparat pemerintah desa terkait Pilkada 
Karawang,” ujar Koordinator Divisi Penindakan Pe-
langgaran Bawaslu Karawang, Roni Rubiat Machri, 
di Karawang.

Ia mengatakan, dugaan pelanggaran ASN yang 
bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 
Karawang sudah selesai ditangani. Hasil- n y a , 
seorang ASN itu terbukti melanggar ne-
tralitas.

Perbuatan pelanggaran netralitas itu 
sendiri dilakukan dengan mempost-
ing ulang kegiatan pendaftaran 
salah satu pasangan calon bupati 
dan wakil bupati yang maju pada 
Pilkada Karawang.

“Kami sudah menyampaikan 
rekomendasi untuk ditangani 
KASN (Komisi Aparatur Sipil 
Negara),” katanya.

Menurutnya, terkait dengan 
dugaan pelanggaran netralitas 
aparatur pemerintah desa, Ba-
waslu Karawang telah mereko-
mendasikan kasus tersebut ke 

Pemkab Karawang. “Dalam kasus ini yang 
terlibat ialah seorang kepala desa dan 
sekretarisnya,” kata Roni n

ASN dan Kades 
Diduga Melanggar 

Netralitas 
untunGKan Salah Satu Calon 
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riNGsek: Mobil Hanafi rais ringsek setelah kecelakaan di tol Cipali. 

SubanG-Putra pendiri Partai 
Amanat Nasional (PAN) Amien 
Rais, Hanafi Rais mengalami 
kecelakaan di Tol Cipali. Hanafi 
Raais erlibat kecelakaan di Tol 
Cipali, dikarenakan mobil yang 
dikendarainya ditabrak dari 
belakang. 

Perwira unit  PJR tol Cipali 
Iptu Karyana mengatakan, ke-
jadian yang terjadi dikarenakan 
mobil Toyota Alphard warna 
putih dengan nomor polisi B 
1612 WMV yang didalamnya 
adalah Hanafi Rais anak dari 
Amien Rais. Mobil melaju dari 
arah Cirebon menuju Jakarta, 

ketika berada di 
titik kilometer 
112.900 Jalur B 
tol Cipali sekitar 
jam 02.22 WIB  
dihantam dari 
belakang oleh 
Minibus yang 
belum diketa-
hui identitasnya. 
“ D i t a b r a k  o l e h 
minibus dari be-
lakang. Hanafi Rais 
berada di kursi penumpang, 
karena kendaraannya disupiri 
oleh Ferdian,” ujarnya n

Mobil Terpental, Hanafi Rais 
Kecelakaan di Tol Cipali

300 Peserta Ikut 
Seleksi Persikas Subang 

SubanG-Sebanyak 300 peserta mengikuti seleksi 
Persikas Subang dalam rangka menyambut Liga 3 
wilayah Jawa Barat, Sabtu-Minggu (17-18/10). Meski 
belum ditentukan kapan berlangsungnya Liga 3, na-
mun persiapan tetap dilaksanakan. 

Ketua Persikas Subang Ahmad Buhori mengatakan, 
seleksi dilaksanakan selama dua hari yang dimotori 
Mas Adit selaku head coach bersama tim pelatih. 
Buhori merasa bangga, dengan kehadirian 300 orang 
peserta yang mengikuti seleksi pemain untuk Persikas 
Subang. “Ini di luar ekspetasi, ada 300 peserta yang 
ikut seleksi,” kata Buhori n

VERRY KUSWANDI/PASUNDAN EKSPRES 

ArAHAN: ketua Persikas subang Ahmad buhori memberikan 
pengarahan kepada peserta usai mengikuti seleksi. 
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 mendukung UKM Sub-
ang dan sebagai upaya 
agar Pasundan Ekspres 
lebih dikenal luas. “Kita 
ingin kantor ini lebih ra-
mai, kita persilakan UKM 
buka usaha di food court 
i n i .  Na ra  su mb e r  d a n 

tamu kami bisa menung-
gu sambil menikmati ja-
janan. Apalagi sekarang 
lagi  ramai sepedahan, 
setelah gowes bisa mam-
pir  di  sini ,”  ujar  Moh. 
Fauzi yang juga aktif da-
lam berbagai komunitas 

sepeda.
Dia juga mengungkapkan 

bahwa sejak hari pertama 
buka, Pasundan Food Court 
sudah dikunjungi berbagai 
komunitas, tidak hanya 
komunitas goweser saja.
(idr/vry) 

Dijelaskan Karyana, ke-
tika ditabrak dari belakang, 
kendaraan yang didalam-
nya Hanafi Rais terpental 
dan menabrak kendaraan 
truk yang berada di de-
pannya. Akibat kecelakaan 
tersebut, Hanafi menga-
lami luka berat, sedangkan 
Ferdian mengalami luka 
ringan dan di bawa ke Ru-
mah Sakit Thamrin Purwa-
karta untuk ditangani lebih 
lanjut. “Kendaraan kita 
bawa ke PJR karena kondisi 
ringsek depan dan bela-
kang. Kecelakaan tersebut 
sedang diselidiki pihak 
kepolisian dikarenakan 
kendaraan yang menabrak 
mobil Hanafi Rais melari-
kan diri,” katanya. 

Jalan Lurus Bikin Ngantuk 
Jalur jalan Tol Cipali 

(Cikopo-Palimanan) mem-
bentang sepanjang 116 
kilometer dan diresmikan 
pada tahun 2015 yang lalu. 
Meski banyak rest area 
yang disiapkan, para pen-
gendara seakaan enggan 

untuk beristirahat. Padahal 
untuk mengemudi di jalur 
jalan tersebut akan mem-
buat mengantuk.

Warga Subang Dediyana 
(41) yang sering berkendara 
di Tol Cipali, mengungkap-
kan, jalurnya datar, panjang 
dan lurus serasa membuat 
pengendara keenakan dan 
lupa dengan kecepatan 
kendaraannya. “Saya ser-
ing begitu, kita merasa sih 
pelan, tapi tahunya kece-
patan sudah di angka 120 
Km/jam, mungkin karena 
jalannya datar dan lurus,” 
ungkapnya. 

Pe ng e n da ra  la i n nya, 
Wahyu (37) mengatakan, 
berkendara di Tol Cipali 
sering ada sensasi men-
gantuk yang tinggi. Mung-
kin karena pandangan 
yang luas dan pemandan-
gan dengan pepohonan. 
Jadi serasa mengantuk ini 
sering dialami berkali-
kali ketika berkendara. 
“Makanya saya ser ing 
siapkan permen kopi tiap 
menggunakan Tol Cipali,” 

katanya. 

Kecelakaan karena 
Human Error

General Manager Op-
erasional Astra Tol Cipali 
Suyitno mengatakan, ke-
celakaan yang terjadi di Tol 
Cipali kebanayakan didom-
inasi oleh human error. 
Pihaknya sering melaku-
kan edukasi dan imbauan 
kepada para pengendara 
agar selalu memperha-
tikan kondisi badan dan 
juga kendaran ketika berk-
endara. “Jalannya relatif 
lurus. Jadinya terkadang 
pengendara berkendara 
dengan kecepatan tinggi,” 
katanya. 

Dijelaskan Suyitno, untuk 
menekan angka kecelakaan 
di Tol Cipali pihaknya juga 
sering menggelar Speed 
Gun, guna mengecek kece-
patan kendaraan yang me-
lintas di Tol Cipali dengan 
pihak Kepolisian. “Batas 
minimal 60 Km/jam, batas 
maksimalnya 100 Km/jam,” 
tandasnya.(ygo/vry)

“Awal kerusakan lan-
taran bagian belakang 
rumah pernah terkena 
longsor, sekitar 10 bu-
lan ke belakang. Selain 
itu memang rumah ini 
sudah rapuh dimakan 
usia,” kata Deki,  salah 
satu  p enghuni  r umah 
saat ditemui di lokasi, 
Ahad (18/10).

Disebutkannya, rumah 
berukuran 5 x 12 meter 
persegi tersebut bagian 
atapnya sudah lapuk. Pun 
halnya dengan tiang-tiang 
penyangga yang terbuat 
dari kayu. Kalau hujan, 
Deki langsung mengambil 
baskom untuk menam-
pung air hujan karena atap 
bocor.

Meskipun tinggal di ru-
mah tidak layak huni, tak 
menyurutkan semangat 
Deki untuk belajar dan 
melanjutkan pendidikan-

nya ke jenjang yang lebih 
tinggi. “Saat ini saya ber-
sekolah di SMAN 1 Su-
katani, kelas 11 IPS. Saya 
harus terus sekolah agar 
bisa mengubah keadaan 
keluarga,” ucap Deki.

Berkat tekad dan presta-
sinya di sekolah, Deki pun 
sempat mendapatkan per-
hatian dari pihak sekolah 
dan ikatan alumni SMAN 
1 Sukatani. Sehingga bisa 
terbangun pondasi dan 
setengah tembok sudah 
berdiri. “Alhamdulillah 
sudah ada bantuan dari 
sekolah dan alumni. Tapi 
baru sebagian, masih ban-
yak yang harus diperbaiki,” 
ucap Deki.

Di tempat yang sama, PB 
Permata Mochamad Ilga 
Sopian Maksum mengata-
kan, melalui Gerakan Ru-
mah Kita yang diprakarsai 
oleh beberapa organisa-

si, pihaknya melakukan 
penggalangan dana untuk 
membantu membangun 
rumah Deki dan keluar-
ganya.

“Deki ini adalah siswa 
berprestasi dan langganan 
juara di kelasnya. Meski 
tinggal di rumah tak layak 
huni, namun tak menyu-
rutkan semangat Deki un-
tuk terus belajar dan ber-
prestasi,” ucap Ilga 

Melihat kondisi tersebut, 
sambungnya, pihaknya 
pun turut prihatin dan se-
cara organisasi bersama 
komunitas Cakrawala Lit-
erasi berusaha membantu 
membangun kembali ru-
mah tersebut hingga layak 
huni.

Ilga juga menyayangkan, 
masih ditemukannya hal 
seperti ini di Purwakarta. 
Gerakan ini pun sebagai 
tanda kepedulian maha-

siswa dan pemuda ter-
hadap masyarakat yang 
terpinggirkan.

Ilga berharap, kedepan 
semoga pemerintah melek 
terhadap situasi dan kon-
disi masyarakat, karena ini 
adalah kewajiban pemer-
intah.

“Untuk meringankan be-
ban Deki, Gerakan Rumah 
Kita menggelar open donasi 
untuk membangun rumah 
impian Deki dengan siap, 
sigap dan amanah. Kami 
akan membantu meny-
alurkan segala bentuk do-
nasi dari para dermawan. 
Bantuan sekecil apapun 
akan sangat membantu,” 
ucap Ilga.

Untuk Donasi dapat men-
ghubungi Contact Person 
Handika Praba Ningrum 
(0877-9407-0560) atau Riz-
ky Maulana (0878-2430-
4112).(add/ysp/vry)

Dugaan pelanggarannya 
itu sendiri berupa peny-
alahgunaan bantuan air 
bersih kepada masyarakat 
yang “menguntungkan” 
salah satu pasangan calon 
tertentu.

Panwascam Laporkan 
Sekdes ke Bawaslu 

Sementara itu Panwas Ke-
camatan Klari melaporkan 
Sekretaris Desa Pancawati 
Kecamatan Klari, IK ke Ba-
waslu Karawang terkait du-
gaan pelanggaran kode etik. 
Pasalnya, IK diduga terlibat 
dalam kegiatan kampanye 
salah satu pasangan calon 
Bupati dan Wakil Bupati 

Karawang.
Komisioner Panwacam 

Klari, Udin Pahrudin men-
gatakan, pihaknya menda-
pat temuan tentang pe-
langgaran yang dilakukan 
Sekdes Pancawati IK yang 
ikut terlibat dalam kam-
panye salah satu calon bu-
pati.

“Iwan diduga telah me-
langgar UU tentang desa 
dan pelanggaran kode etik 
penyelenggara pemilu kar-
ena Iwan juga menjabat 
sebagai sekretaris PPS desa 
Pancawati,” ujarnya saat 
dihubungi.

Dikatakan, dugaan pe-
langgaran itu bermula saat 

ada kegiatan kampanye 
tatap muka salah seorang 
calon bupati pada tanggal 
6 Oktober 2020 di desa 
Pancawati. Kegiatan itu di-
hadiri oleh 40 orang, dan 
pada saat pelaksanaan itu 
Iwan ikut hadir. “Setelah 
itu kami melakukan in-
vestigasi dan melakukan 
pemanggilan pada Iwan,” 
katanya.

Dijelaskan, setelah pe-
manggilan itu, pihaknya 
menyampaikan laporan 
pada Bawaslu dan diterus-
kan pada Pjs Bupati Kara-
wang dan KPU Karawang. 
Sebab selain menjabat 
sebagai sekretaris desa, 

Iwan juga menjabat seba-
gai sekretaris PPS. “Kami 
dalam hal ini hanya melak-
sanakan tugas pengawasan 
dan memberikan laporan. 
Untuk sanksinya kami se-
rahkan kepada pihak terkait 
yang lebih berwenang,” 
jelasnya.

Ia menambahkan, pasal 
yang dilanggar oleh Iwan 
antara lain ada pada UU 
nomor 6 tahun 2014 ten-
tang desa dimana pada 
pasal 51 hurup (j) perangkat 
desa dilarang ikut serta dan 
atau terlibat dalam kampa-
nye pemilihan umum dan 
pemilihan kepala daerah.
(use/vry)

USEP SAEPULOH/PASUNDAN EKSPRES 

DiPAnGGiL: Panwas kecamatan klari memanggil sekretaris Desa Pancawati terkait dugaan pelanggaran kode etik.

Buhori mengapresiasi 
dan mengucapkan terima 
kasih kepada para peserta 
atas antusias pemain dan 
tim pelatih serta pihak yang 
mendukung Persikas Sub-
ang. “Saya ucapan terima 
kasih ke pihak pihak yang 
sudah membantu, Asosiasi 
Pelatih Askab PSSI Subang 
dan SuperSub. Semoga Per-
sikas bisa meraih prestasi 
maksimal dan lolos hingga 
ke Liga 1,” katanya. 

Ahmad Buhori menu-
turkan, guna memaksi-
malkan pembinaan usia 
muda, Persikas Subang 
mencanangkan akademi 
atau diklat. Nantinya, akan 
membina usia muda dari 

mulai pelatihan hingga 
kompetisi untuk mengasah 
pemain muda berbakat pu-
tra daerah dari Kabupaten 
Subang. “Kami mohon doa 
dan dukungan dari semua 
pihak untuk bisa mem-
berikan manfaat, melalui 
pembinaan usia muda di 
bidang olahraga khususnya 
sepak bola,” katanya. 

Sementara itu, Pelatih 
Persikas Subang Aditya 
Meirajsyah didampingi 
Asisten Johan Arga, Lu-
thfi dan Didin mengatakan, 
dalam seleksi tersebut, 
pihaknya akan melihat 
empat aspek yang dimi-
liki pemain. “Antara lain, 
kemampuan individu, ke-

mampuan bekerjasama 
kolektivitas tim, mentalitas 
dan attitude baik di dalam 
maupun luar lapangan. 
Dari 300 pemain, kita ran-
dom untuk menjadi satu 
tim,” paparnya. 

Setelah melihat beberapa 
pertandingan random, lan-
jutnya, sudah ada beberapa 
pemain yang masuk krite-
ria empat aspek tersebut. 
Setelah terpilih, nantinya 
akan dijadikan kerangka 
tetapi dengan beberapa 
tahap. “Akan ada promosi 
dan degradasi untuk para 
pemain yang terpilih dari 
73 di hari pertama dan 
36 pemain di hari kedua,” 
pungkasnya.(vry) 

JAKARTA–Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Pe-
rumahan Rakyat (PUPR) 
melalui Pusat Pengelolaan 
Dana Pembiayaan Peru-
mahan (PPDPP) mencatat, 
bahwa penyalurkan dana 
Fasilitas Likuiditas Pembi-
ayaan Perumahan (FLPP) 
sudah mencapai 92,98 
persen dari total target se-
banyak 102.500 unit.

Direktur Utama PPDPP 
Arief Sabaruddin menjelas-
kan, bahwa dana yang disa-
lurkan untuk membantu 
masyarakat berpenghasilan 
rendah mencapai Rp9,73 
triliun. Angka tersebut dis-
alurkan untuk 95.308 unit 
rumah.

“Total penyaluran dana 
FLPP dari 2010 hingga 2020 
mencapai 75.910 unit se-
nilai Rp54,10 triliun,” kata 
Arief dikutip dari laman 
resmi PPDPP.

Arief  menambahkan, 
pada tahun anggaran 2020 
PPDPP telah melaksanakan 
kerjasama dengan 42 Bank 
Pelaksana yang terdiri dari 
10 Bank Nasional dan 32 
Bank Pembangunan Daer-
ah. “Pada awal Oktober te-
lah dilakukan pra evaluasi 
terhadap bank pelaksana 
dan rencananya pada min-
ggu ke-4 Oktober, PPDPP 

akan melaksanakan evalu-
asi bank pelaksana untuk 
triwulan III,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, 
kata Arief, nanti akan diek-
sekusi peralihan kuota 
dari bank yang berkin-
erja kurang bagus ke bank 
pelaksana yang potensial. 
“PPDPP juga menampung 
usulan penambahan kuota 
dari bank pelaksana yang 
mengajukan penambahan 
kuota, tetapi tetap mem-
perhatikan kinerja dari 
bank yang bersangkutan,” 
ujarnya.

Menurut Arief, mekan-
isme penambahan kuota 
dihitung berdasarkan re-
alisasi target, data calon 
debitur di SiKasep dan hasil 
penilaian evaluasi bank 
pelaksana.

D a p a t  d i s a m p a i k a n , 
realiasi bank pelaksana 
per 13 Oktober 2020 tetap 
didominasi oleh BTN sebe-
sar 39.942 unit, menyusul 
BNI sebanyak 12.572 unit, 
BRI Syariah sebanyak 9.453 
unit, BTN Syariah 6.541 
unit.

Selanjutnya Bank bjb 
sebesar 4.317 unit, BRI se-
banyak 3.653 unit, Mandiri 
sebanyak 2.269 unit, meny-
usul NTB Syariah sebanyak 
1.460 unit. Kemudian Sum-

selbabel sebanyak seban-
yak 1.206 unit dan Artha 
Graha sebanyak 1.127 unit 
serta sisanya disalurkan 
oleh bank pelaksana lain-
nya.

Sementara itu, Direktur 
Utama BTN, Pahala Nu-
graha Mansury mengaku 
optimis dapat menggenjot 
penyaluran kredit di sektor 
perumahan meskipun pan-
demi covid-19 dan resesi 
ekonomi.

Menurutnya, bisnis prop-
erti dengan multiplier effect 
lebih dari 170 subsektor 
industri padat karya masih 
menjadi salah satu peng-
gerak perekonomian na-
sional dalam masa krisis.

“Peluang tumbuh masih 
besar karena sejumlah fak-
tor, di antaranya stimulus 
sektor perumahan berupa 
peningkatan alokasi KPR 
Subsidi Rp1,5 triliun,” kata 
Pahala.

Pahala menambahkan, 
bahwa dengan faktor pendu-
kung tersebut BTN tetap men-
catatkan pertumbuhan KPR 
Subsidi yang masih prima. 
Per Agustus 2020, segmen 
KPR Subsidi membukukan 
pertumbuhan kredit sebesar 
5,65 persen dibandingkan 
periode yang sama tahun lalu. 
(der/fin/vry)

Pembiayaan Rumah 
Subsidi Capai 92,98 PersenJAKARTA–Penegakan hukum 

tidak hanya selalu bersemangat 
untuk mempenjarakan para pelaku 
tindak pidana, khususnya tindak 
pidana ringan. Buktinya lebih dari 
100 kasus pidana ringan di seluruh 
wilayah kerja kejaksaan di Indone-
sia yang telah diselesaikan secara 
restoratif atau mengedepankan 
perdamaian.

Hal ini diungkapkan Jaksa Agung 
ST Burhanuddin, Sabtu (17/10) 
malam. Menurutnya beetujuan agar 
penanganan perkara tindak pidana 
dapat lebih mengedepankan keadi-
lan restoratif atau damai, terutama 
berkaitan dengan kasus-kasus relatif 
ringan dan beraspek kemanusiaan. 
“Seperti pencurian yang nilai keru-
giannya minim, tindak pidana yang 
bersifat sepele,” katanya.

Dia menjelaskan tindak pidana 
yang diselesaikan secara restoratif 
atau mengedepankan perdamaian 
bukan tanpa dasar. Hal tersebut, 
kata Burhanuddin, tertuang dalam 
Peraturan Kejaksaan Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 
tentang Penghentian Penuntutan 
Berdasarkan Keadilan Restoratif 
yang ditandatanganinya pada 21 
Juli lalu. “telah menyelesaikan 100 
lebih kasus pidana ringan di seluruh 
kejaksaan tinggi dan kejaksaan neg-
eri di Tanah Air,” jelasnya.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 
ayat 1 Peraturan Kejaksaan (Perja) 
Nomor 15/2020 dijelaskan bahwa 
keadilan restoratif adalah penye-
lesaian perkara tindak pidana 
dengan melibatkan pelaku, korban, 
keluarga pelaku atau korban, dan 

pihak yang terkait untuk secara 
bersama-sama mencari penyelesa-
ian yang adil dengan menekankan 
pemulihan kembali pada keadaan 
semula, dan bukan pembalasan.

Tindak pidana yang disele-
saikan secara restoratif  atau 
mengedepankan perdamaian 
juga pernah disampaikan Burha-
nuddin saat menjadi “keynote 
speaker” webinar bertema “Pen-
egakan Hukum yang Berkualitas 
dan Berkeadilan Melalui RUU 
Kejaksaan” yang diselenggarakan 
Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) 
Wilayah Sulawesi Selatan bekerja 
sama dengan Pusat Kajian Kejak-
saan Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin Makassar Sulawesi 
Selatan, Rabu (14/10) lalu. (rls/
fin/vry)

Lebih Dari 100 Kasus Tipiring Diselesaikan Secara Restoratif 



3 radar subang
senin, 19 oktober 2020

PENGUMUMAN ULANG LELANG  
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN                                             

Menunjuk Pengemuman Lelang Kedua di Harian Surat Kabar Pasundan Ekspres tanggal 21 September 
2020 atas pelaksanaan lelang tanggal 28 September 2020 dan Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang 
Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  Cabang Pamanukan akan 
melakukan  Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) Purwakarta terhadap :

1.  SOBIRIN BIN H. KAMAN
	 •	 Sebidang	tanah	beserta	bangunan	sesuai	SHM	No.	342	atas	nama	SOBIRIN	terletak	di	Desa			
  Karanganyar Kec. Pusakanagara Kabupaten  Subang  Propinsi Jawa Barat, luas tanah 629 M2
	 •	 Sebidang	tanah	beserta	bangunan	sesuai	SHM	No.	462	atas	nama	SOBIRIN	terletak	di	Desa			
	 	 Karanganyar	Kec.	Pusakanagara	Kabupaten	Subang	Propinsi	Jawa	Barat,	luas	tanah		354	M2
 Kedua SHM tersebut berada dalam satu hamparan
 (Harga limit Rp. 800.000.000,- Uang Jaminan Rp. 160.000.000,-)
          
2.   EDISON
	 Sebidang	tanah	beserta	bangunan	sesuai	SHM	No.	1614	atas	nama	EDISON	terletak		di	Desa		 	
	 Pamanukan	Kec.	Pamanukan	Kabupaten	Subang		Propinsi		Jawa	Barat,		luas	tanah	163	M2
	 (Harga	limit	Rp.	378.000.000,-	Uang	Jaminan	Rp.	75.600.000,-)

WAKTU DAN TEMPAT
PELAKSANAAN LELANG

Adapun waktu dan tempat pelaksanaan lelang adalah sebagai berikut :

Hari   :   Senin
Tanggal	 :			 26	Oktober	2020
Pukul  :   14.00 WIB (Waktu Server)
Alamat	Domain													:			 https://www.lelang.go.id
Tempat Lelang :   KPKNL Purwakarta
    Jl. Siliwangi No. 9  Purwakarta
Penetapan Pemenang :  setelah batas akhir penawaran

Syarat-Syarat Lelang :
•	 Lelang	akan	dilaksanakan	dengan	penawaran	secara	tertulis	tanpa	kehadiran	peserta	lelang	
 melalui internet dengan menggunakan Aplikasi Lelang yang di akses pada alamat 
	 https://www.lelang.go.id.
 Tata cara mengikuti lelang dimaksud dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan 
 “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.
•	 Calon	peserta	lelang	dapat	berupa	perorangan	atau	badan	hukum.	Calon	peserta	lelang	
	 mendaftarkan	diri	dan	mengaktifkan	akun	pada	https://www.lelang.go.id	dengan	merekam	serta		 	
	 mengunggah	softcopy	KTP,	NPWP,	(ekstensi	file	*jpg,	*png)	dan	nomor	rekening	atas	nama	sendiri		
 (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke rekening tersebut).
 Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah : 
 surat kuasa dari direksi, akta pendirian perusahaan dan perubahannya dan NPWP perusahaan   
	 dalam	1	(satu)	file.
•	 Peserta	lelang	wajib	menyetor	uang	jaminan	lelang	harus	sama	dengan	nilai	yang	ditentukan	dan		
 harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Purwakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja 
 sebelum pelaksanaan lelang ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang setelah  
 berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
•	 Penawaran	harga	lelang	menggunakan	Token	yang	akan	dikirimkan	secara	otomatis	dari	alamat		
 domain di atas kepada e-mail masing-masing peserta lelang setelan menyetor uang jaminan   
 lelang.
•	 Kondisi	tanah	dan	bangunan	yang	dijual	dalam	kondisi	sesungguhnya	sesuai	lokasi	dan	dengan			
 semua cacat dan kekurangannya, kami menganjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa obyek  
 yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.
•	 Pelunasan	pembayaran	lelang	dan	Bea	lelang	2%	paling	lambat	5	(lima)	hari	kerja	setelah	
 pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan batal dan wanprestasi, serta Uang   
 Jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
•	 Bilamana	ada	tunggakan	PAM,	PBB,	PLN	dan	Telepon	sehubungan	dengan	properti	yang	
 dimenangkan, seluruhnya menjadi tanggung jawab Pemenang Lelang.
•	 Apabila	karena	satu	dan	lain	hal	terjadi	pemabatan/penundaan	lelang,	maka	peserta	lelang	tidak			
 dapat melakukan tuntutan apapun kepada KPKNL Purwakarta dan PT BRI (Persero) Tbk. Cabang  
 Pamanukan.
•	 Untuk	informasi	lebih	lanjut	dapat	menghubungi	KPKNL	Purwakarta,	Jl.	Siliwangi	No.	9	Purwakarta		
	 No.	Tlp.	(0264)	8227888	atau	PT	BRI	(Persero)	Tbk	Cabang	Pamanukan	No	Tlp.	(0260)	553567.

Catatan : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak pernah menunjuk pihak lain untuk melakukan 
pengurusan pembatalan lelang debitur. Segala bentuk pembayaran untuk penyelesaian pinjaman 
debitur harus dilakukan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pamanukan.

 Pamanukan,  19 Oktober 2020
 PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.

KANTOR CABANG PAMANUKAN
                                                                                                     

 ttd
        

MUHAMAD RIDWAN
 Pemimpin Cabang    

SUBANG-Jalan L etjen 
Suprapto atau yang dike-
nal masyarakat sebagai ka-
wasan Pasar Subang, banyak 
dikeluhkan warga karena 
kekurangan tempat parkir.

Hal tersebut disampaikan 
oleh salah seorang warga 
Subang, Ginanjar (29) saat 

ditemui oleh Pasundan Ek-
spres di kawasan Jalan Letjen 
Suprapto, Minggu (18/10).

Ia menyebut bahwa me-
mang sudah sejak lama 
kawasan ini sangat minim 
tempat parkir. Beberapa 
tempat parkir yang tersedia 
digunakan oleh beberapa 

pedagang, untuk menjaja-
kan dagangannya. “Karena 
sepertinya memang belum 
ada penataan yang serius 
untuk pasar Subang ini, se-
hingga terkesan terlalu acak-
acakan. Alhasil begini antara 
tempat parkir dan kios-kios 
pedagang itu berebut,” un-
gkapnya.

Warga Subang yang lain, 
Leni (24) juga mengungkap-

kan hal yang sama kepada 
Pasundan Ekspres, ketika 
ditemui di Jalan Letjen Su-
prapto.

Leni yang nampak kebin-
gungan mencari tempat 
parkir sepeda motornya itu 
menyebutkan bahwa ini 
bukan kali pertama dirinya 
merasa bingung menempat-
kan di mana parkir sepeda 
motornya. 

Dia pun berharap pemer-
intah untuk segera mem-
benahi pasar Subang di 
kawasan sekitar Jalan Letjen 
Suprapto. “Memang juru 
parkir nya juga banyak, tapi 
kan motornya juga banyak. 
Jadi kadang-kadang suka 
bingung juga sih, ini bukan 
yang pertama, suk sering 
kalau saya setiap kali ke 
sini suka bingung nyimpen 

motor di mana, ya walau-
pun pada akhirnya ada aja 
itu ruang yang tersedia. Ya 
harapannya mudah-muda-
han bisa segera dibenahi,” 
ungkapnya.

Sementara itu mewaki-
li Pemerintah Kabupaten 
Subang, panitia penyeleng-
gara pembangunan Mall 
di kawasan Pujasera Sub-
ang, yakni Ketua Tim Seleksi 

pelelangan Mall Pujasera 
Iwan Kurniawan Kusnadi 
mengungkapkan bahwa 
pembangunan mall menjadi 
bagian dari penataan pasar 
Subang itu sendiri. Apalagi 
saat ini sudah memasuki 
tahap proses evaluasi doku-
men administrasi kualifikasi. 
“Justru itu sebagai upaya pe-
nataan dari kawasan pasar,” 
pungkasnya.(idr/sep)

Jalan Letjen Suprapto Minim Tempat Parkir
Penataan Terkesan Asal-asalan

PAMANUKAN-Camat Pa-
manukan Drs H. Moch Solih 
M secara perlahan akan mu-
lai banyak blusukan di Desa 
Rancahilir dan Deda Bongas di 
banyak waktu mendatang. Hal 
ini menyusul kedua desa terse-
but merupakan desa yang tak 
memiliki Kepala Desa definitif 
karena telah habis masa jaba-
tan sejak 2019 lalu. “Seharusnya 
memang saat ini sudah mulai 
turun ke lapangan sosialisasi 
ke masyarakat, berkenalan 
dengan masyarakat sambil 
mengenalkan diri,” kata Camat 
M. Solih kepada Pasundan 
Ekspres, kemarin.

Sebab, meski pelaksanaan 
Pilkades belum diketahui 
kapan akan dilaksanakan 
dan belum ditetapkan oleh 
Pemda, namun ia menyadari, 
suhu Pilkades itu berbeda 
dengan beberapa Pemilihan 
umum lain. “Suhu Pilkades 
itu kan beda ya, lebih hangat 
dibanding pemilu lain. Maka 
penting juga untuk mengeta-

hui karakter atau kondisi dari 
desa,” tambahnya.

Hanya saja, kata dia, hal itu 
belum banyak dilakukan kar-
ena masih terkendala Covid-
19. Meskipun sebenarnya 
ada banyak kesempatan 
untuk tatap muka bersama 
dengan warga, namun per-
timbangan protokol keseha-
tan tetap menjadi prioritas 
utama. “Agenda masyarakat 
memang mulai beragam 
mulai pengajian, silaturahmi 
atau dalam forum lain, tapi 
terpenting jangan dulu ban-
yak kerumunan,” jelasnya.

Namun, bukan berarti ia 
jarang untuk melakukan keg-
iatan di desa-desa termasuk 
desa yang akan melaksana-
kan Pilkades. Ia menyebut, 
kegiatan baik yang bersifat 
agenda Kecamatan maupun 
Desa juga telah banyak ber-
jalan. “Hanya saja mungkin 
tidak terlalu ramai, tidak ter-
lalu berkerumun, atau yang 
memang agenda-agenda 

SUBANG-Pandemi Covid-
19 berdampak pada semua 
sektor,  termasuk sektor 
ekonomi yang sangat terasa 
dampaknya hingga banyak 
orang yang beralih profesi. 
Namun tak demikian den-
gan profesi pengacara, yang 
justru penghasilannya terus 
meningkat.

Seperti yang dialami Pen-
gacara asal Subang, Heru 
Sugiarto, SH. Ia mengaku 
banyak menerima jasa pen-
dampingan hukum, teru-
tama pada kasus perceraian 
pasangan suami istri (Pa-
sutri).

“Di masa pandemi ini ban-
yak pasutri yang ingin ber-
cerai, dan tidak sedikit dari 
mereka yang menggunakan 
jasa pengacara,” ujarnya.

Dia menyebut banyak klien 
yang menggugat pasangan 
untuk bercerai karena faktor 
ekonomi. Sehingga pengac-
ara dituntut untuk menda-
patkan dan menjaga trust 
dari calon klien nya. “Jika 
kita sudah mendapat trust 
(kepercayaan) dan profe-
sionalitas dari masyarakat 
atau calon klien, maka akan 
mudah mendapatkan klien,” 
ungkapnya

Adapun terkait teknis per-
sidangan di masa pandemi 
ini, jelas dia, harus menerap-
kan protokol kesehatan baik 
saat bersidang di Pengadilan 
Negeri Subang ataupun Pen-
gadilan Agama Subang. Sep-
erti menjaga jarak, memakai 
masker dan memakai hand 
sanitizier. “Jika di Pengadilan 
Negeri Subang itu digelar 
secara virtual, jika di Penga-
dilan Agama langsung tatap 
muka,” ujarnya.

Sementara itu, Panitera 
Pengadilan Agama Subang 
Drs. H. Dadang Zaenal, MM 
mengatakan di tengah Pan-

YUGo erosPri/PAsUnDAn eksPres

ikUt siDAnG: Pengacara subang Heru sugiarto sH saat usai mengikuti sidang gugat cerai di Pengadilan subang.

Pandemi Covid-19, Penghasilan 
Pengacara Meningkat Drastis

demi Covid-19 ini, banyak 
masyarakat Subang yang 
bercerai. Rata-rata setiap 
bulanya bisa mencapai 300 
pasutri. “Faktor utama dalam 
kasus perecaraian tersebut 
adalah ekonomi,” ujarnya.

Dia menyebut untuk angka 
kasus perceraian pada Juli 
2020 mencapai 542 perkara 
yang terdiri dari cerai talak 
145 perkara dan cerai guguat 
336 perkara. Sedagkan pada 
Agustus 2020 mencapai 445 
perkara, yang terdiri dari 
cerai talak 106 perkara dan 
cerai gugat ada 297 perkara.
(ygo/sep)

Blusukan ke Masyarakat Sosialisasikan Pilkades

tertentu. Terpenting saat ini 
terus sosialisasikan pence-
gahan Covid-19 termasuk 

pelaksanaan penerapan pro-
tokol kesehatan dilapangan,” 
imbuhnya.(ygi/sep)

Drs H. Moch solih M

inDrAWAn setiADi/PAsUnDAn eksPres

seMrAWUt: kawasan jalam Letjen 
suprapto atau jalan pasar, yang dikeluhkan 

warga karena minim tempat parkir.



Kasus Covid-19 Terus Meningkat, 
Cimahi Pertimbangkan Mini Lockdown
 CIMAHI-Setelah sempat 

bertahan hampir 14 hari di 
zona merah, Kota Cimahi 
akhirnya kembali ke zona 
orange penyebaran Covid-19 
berdasarkan hasil evaluasi 
GTPP Covid-19 Jawa Barat.

Kasus COVID-19 di Kota 
Cimahi mencapai 456 kasus. 
Rinciannya 129 kasus positif 
aktif, 313 orang dinyatakan 
sembuh dan kematian akibat 
COVID-19 bertambah satu 
orang menjadi 14 orang. 
“Sekarang kita masuk zona 
oranye, sebelumnya di zona 
merah. Tapi mudah-mudah-
an bisa ke zona kuning. Tapi 
mindset untuk masyarakat 
statusnya lebih baik zona 
merah biar tetap waspada,” 
ungkap Wali Kota Cimahi 
Ajay M Priatna.

Ajay mengakui perkemban-
gan kasus Covid-19 di Kota 
Cimahi terus tinggi. Belum 
lagi kasus kematian akibat 
Covid-19 yang mencapai 
14 orang. “Kondisi seka-
rang memang masih kurang 
baik, makanya protokol kes-
ehatan harus tetap disiplin. 
Positif akan terus bertambah, 
ditambah yang meninggal 
14 orang. Tapi itu rata-rata 
karena penyakit bawaan,” 
terangnya. 

Untuk itu Ajay meminta 
agar masyarakat tetap di-
siplin dalam menerapkan 
protokol kesehatan di ten-
gah pandemi Covid-19 yang 
masih terus berlangsung. 
“Sekarang kita terus edukasi 
masyarakat meningkatkan 
imun tubuh, disamping men-
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SOREANG-Wacana pe-
mekaran Kabupaten Band-
ung bagian timur menjadi 
Daerah Otonom Baru (DOB) 
terus bergulir.

Pengamat Politik dan Pe-
merintahan dari Universitas 
Parahyangan, Asep Warlan 
Yusuf mengatakan, Kabupat-
en Bandung Bagian Timur 
memiliki pembangunan 
fisik, aktivitas dan tingkat 
kemakmuran. Bahkan lebih 
maju dari kawasan lain.

Dia berpendapat, sebet-
ulnya itu bagian dari keber-
hasilan mereka membangun 
Bandung Timur. Salah satu 
diantaranya adalah mereka 
ingin mandiri saja. 

“Jadi Kabupaten Bandung 
bagian Timur adalah salah 
satu wilayah di Jawa Barat 
yang disiapkan untuk men-
jadi DOB. Tapi sampai saat 
ini baru ada baru wilayah 
yaitu Bogor Utara, Sukabumi 
Barat dan Garut Selatan ke-
mudian nanti ada wilayah In-
dramayu,” kata Asep kepada 
wartawan, Kamis, (14/10).

“Saya pikir tidak mustahil, 
kalau Kabupaten Bandung 
bagian Timur sudah ada per-
siapan awal. Itu akan diurus 
dan akan di lanjutkan per-
juangannya untuk menjadi 
formal,”  tambah dia.

Akan Tetapi, lanjut Asep, 
ada beberapa alasan sebuah 

Pengaruh Penerapan 
PSBB Jakarta

NGAMPRAH-Sektor pari-
wisata di Kabupaten Band-
ung Barat (KBB) masih terpu-
kul akibat dampak pandemi 
Covid-19. Dengan kontribusi 
pariwisata yang cukup besar 
terhadap devisa, industri 
inipun harus bangkit sece-
patnya.

Bupati  Bandung Barat 
Aa Umbara Sutisna men-
gungkapkan, kunjungan 
wisatawan ke objek wisata 
Bandung Barat terutama 
di wilayah Lembang turun 
drastis dan kini hanya ting-
gal menyisakan 15 persen 
dari kondisi normal. “Jelas 
sangat terdampak, sekarang 
objek wisata jadi agak sepi, 
mungkin hanya menyisakan 
sekitar 15 persen dari kon-
disi normal. Faktornya jelas 
karena pandemi,” kata Aa 
Umbara, Minggu (18/10).

Dia mengakui, turunnya 
kunjungan wisata dipengar-
uhi pula oleh pemberlakuan 
Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) Jakarta karena 
mayoritas pengunjung be-
rasal dari wilayah tersebut.

Aa Umbara berharap, in-
dustri pariwisata bisa pulih 
secepatnya karena sektor ini 
menjadi salah satu penyum-
bang Produk Domestik Re-
gional Bruto (PDRB). “Selain 
industri pengolahan dan per-
tanian, sektor wisata ini men-
jadi penyumbang paling besar 
terhadap PDRB,” ujarnya.

Dengan demikian, lan-
jut dia, pemerintah daerah 

akan mendukung kehadiran 
destinasi wisata yang turut 
andil dalam pemberdayaan 
masyarakat sekitarnya. Se-
bab, dari sektor pariwisata 
pula bisa menyerap tenaga 
kerja dan pemberdayaan 
ekonomi masyarakat.

Sementara itu, demi men-
dongkrak kembali kunjungan 
wisata di tengah pandemi, 
objek wisata Lembang Park 
and Zoo akan menambah 
koleksi satwa karnivora dan 
herbivora berbadan besar. 
Penambahan satwa itu juga 
untuk melengkapi koleksi 
di kebun binatang tersebut. 
Saat ini koleksi satwa berba-
gai jenis yang sudah dimiliki 
mencapai 551 ekor. “Kami 
ingin memiliki koleksi satwa 
herbivora besar seperti ga-
jah, jerapah, unta dan satwa 
karnivora lainnya seperti 
harimau siberian, harimau 
benggala putih dan puma. 
Kita coba datangkan dari 
dalam dan luar negeri,” un-
gkap Manajer Operasional 
Lembang Park and Zoo, Iwan 
Susanto.

Pihaknya mengambil kon-
sep pengembangan kebun 
binatang menyerupai Taman 
Safari di lahan seluas 20 hek-
tare. Dengan berbagai koleksi 
satwa yang tersedia, pengun-
jung bisa berkeliling melihat 
dengan menaiki kendaraan. 
“Konsep yang kami kembang-
kan adalah kombinasi arena 
bermain outdoor dan kebun 
binatang. Jadi selain melihat 
satwa, kita lengkapi dengan ta-
man bermain, fasilitas berku-
da, dan area memancing,” 
tuturnya.(eko/sep)

wilayah ingin menjadi DOB. 
Pertama, karena wilayah 
tersebut tertinggal dari daer-
ah lain dan tidak banyak 
tersentuh, sehingga ingin 
adanya kemajuan dengan 
cara mandiri. Seperti di Gar-
ut Selatan.

Kedua, karena daerah terse-
but memiliki kemajuan yang 
sangat pesat, sehingga ingin 
berdiri sendiri, seperti De-
pok dan Kabupaten Bogor. 
“Kabupaten Bandung bagian 
Timur itu boleh jadi karena 
dia maju pesat dibanding 
lainnya. Sehingga, berkenan 
untuk menjadi daerah oto-
nom,”  jelasnya.

Asep juga menjelaskan, 
syarat formal dari DOB ada-
lah berdasarkan perhitungan 
dan pengukuran pertum-
buhan penduduk, pertum-

buhan ekonomi, potensi 
sumber daya untuk PAD.

Hingga pada akhirnya, bisa 
dikatakan layak dan me-
menuhi syarat untuk menjadi 
daerah otonom baru, sebagai 
kota mandiri. Yakni, kota 
yang lepas dari induknya. 
“Selain teknis, juga ada hal 
politis. Sehingga, tokoh dis-
ana bisa saja diskusi dengan 
calon kepala daerah untuk 
menanyakan hal itu. Bukan 
mustahil itu akan banyak 
diungkap dan akan banyak 
meminta komitmen terhadap 
hal tersebut,”  terangnya.

Asep mengatakan, bahwa 
potensi suara di Kabupat-
en Bandung bagian Timur 
sangat potensial. Karena 
memiliki jumlah penduduk 
yang cukup padat. Apabila 
ada pasangan calon Bupati/

Wakil Bupati Bandung yang 
mendukung DOB Kabupaten 
Bandung Timur, maka akan 
menarik antusias pihak lain. 
Oleh karena itu, kata Asep, 
aspirasi tentang mewujud-
kan Kabupaten Bandung 
Timur, lebih kuat. “Apabila 
ada pasangan calon Bupati/
Wakil Bupati Bandung yang 
bisa mendukung dan mem-
perjuangkan hingga mewu-
judkan Kabupaten Bandung 
Timur, maka sosok tersebut 
mencerminkan bupati yang 
aspiratif,” ungkapnya.

Asep menambahkan, satu 
dari pendapatan asli daer-
ahnya, ditunjang dengan ak-
tivitas ekonomi di Bandung 
Timur. Dimana ada industri, 
ada perumahan dan per-
mukiman, hingga aktivitas 
ekonomi rakyat.(je/sep)

erapkan protokol kesehatan 
lain untuk cegah penularan 
Covid-19,” jelasnya.

Sementara terkait penera-
pan mini lockdown, Ajay 
mengatakan bakal melaku-
kan evaluasi terlebih dahulu. 
“Akan dievaluasi lagi. Tapi 
sepertinya tidak perlu kalau 
kasusnya menurun,” tandas-
nya.(eko/sep)

Kunjungan Wisatawan Anjlok Hingga 85 Persen

Dok. PAsUnDAn eksPres

Cek sUHU: Petugas di gerbang tiket masuk tWA Gunung tangkubanparahu memperketat protokol kesehatan kepada pengunjung.

Kabupaten Bandung Timur Layak Jadi DOB

JAbAr eksPres

sAnksi sosiAL: Pelaku pelanggar Psbb di kota Cimahi beberapa waktu lalu, terkena sanksi sosial denga 
menyapu trotoar di Jalanan protokol.
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KARAWANG-Menyambut 
Hari Sumpah Pemuda, Tands 
Management dan Talent 
Master Karawang memberi-
kan kesempatan untuk gen-
erasi muda Karawang dalam 
mengembangkan kreativitas. 
Salah satunya, ajang Kom-
petisi Baju Daerah yang di-
laksanakan di Mall Festive 
Walk Galuh Mas Karawang, 
Sabtu (17/10). 

Owner Tands Management 
dan Founder Talent Master 
Karawang, Chandra Tandi, 
S.Sn mengatakan, generasi 
muda merupakan penerus 
yang akan melanjutkan tong-
kat estafet kepemimpinan 
bangsa. Oleh karenanya, 
penanaman rasa nasional-
isme benar-benar harus di-
wujudkan dalam kehidupan 
generasi muda saat ini. 

Dengan mengusung tema 
sumpah pemuda bagi gen-
erasi millenial, Tands Man-
agement berhasil menyu-
guhkan suatu bentuk ke-
cintaan terhadap tanah air 
bagi generasi millennials. 
Para peserta tidak hanya 
mempertunjukkan kepi-
awaiannya dalam berjalan 
dengan menggunakan baju 
daerah, tetapi mereka juga 
memperlihatkan gerak tari 
daerah dari busana yang 
mereka pakai. 

“Nasionalisme dapat diwu-
judkan dengan mencintai 

adat istiadat dan kebudayaan 
daerah, salah satunya den-
gan menggunakan pakaian 
daerah,” katanya. 

Ajang ini juga diikuti oleh 
per wakilan dar i  Akang 
Teteh Cilik Karawang yaitu 
Angellita Federica (Juara 3 
Teteh Cilik Karawang 2020), 
Dechintya (Juara 2 Teteh 
Cilik Karawang 2020), Dan-
iel Immanuel dan Resky 
Amalia (Juara 1 Akang Teteh 
Cilik Karawang 2019), Zam-
liya dan Keyni Putri (Juara 2 
Teteh Cilik Karawang 2019), 
serta Nazwa Pitrie (Finalis 
Teteh Cilik Karawang 2020).

Acara didukung seluruh 
talent dari sanggar Talent 
Master Karawang yaitu Jel-
ita, Khalifa, Shintya, dan 
Windy. 

Menurutnya,  generasi 
muda perlu meningkatkan 
rasa nasionalisme setiap 
hari agar tidak tergerus oleh 
budaya lain yang ada di se-
luruh dunia. Apalagi saat 
ini perkembangan teknologi 
digital yang sangat 

pesat, sehingga memung-
kinkan para generasi muda 
untuk dapat mempromo-
sikan budaya daerahnya 
kepada seluruh masyarakat 
di dunia. Bukan suatu hal 
yang mustahil apabila nanti-
nya kebudayaan Indonesia 
semakin banyak dicintai 
dan dikagumi masyarakat di 

Kreativitas Kaum Millenial Sambut Sumpah Pemuda
Tanamkan Rasa Nasionalisme 

pada Generasi Muda 

seluruh dunia seperti budaya 
Korea, India dan banyak 
negara-negara lainnya.

“Kami akan selalu meng-
gandeng banyak pihak un-
tuk memajukan generasi 

muda Karawang yang ingin 
berkembang di dunia en-
tertaint dan pertunjukan, 

sehingga pada akhirnya 
nanti mereka dapat ber-
guna di masyarakat dengan 

kemampuan dan kreatifitas 
yang mereka miliki,” katanya.
(ddy/vry) 

JAKARTA–Badan Pengawas 
Pemilihan Umum meman-
dang perlunya perumusan 
standar pelaksanaan pen-
gawasan di TPS pada saat 
pemungutan suara Pilkada 
9 Desember mendatang. 
Adanya pandemik covid-
19 membuat standar tata 
laksana diperlukan untuk 
mencegah penularan covid-
19 saat pemilih menunaikan 
hak pilihnya.

Anggota Bawaslu Mocham-
mad Afifuddin mengatakan, 
KPU akan kesulitan untuk 
menerapkan TPS dengan 
standar protokol kesehatan 
ketat seperti di Magelang. 
Sebab faktanya, karakteristik 
tiap daerah apalagi daerah 
pelosok berbeda.

Pandangan Afif ini didasar-
kan dari pengawasan simulasi 
pemungutan dan penghitun-
gan suara serta penggunaan 
Sistem Informasi Rekapitulasi 
(Sirekap) di tingkat TPS den-
gan menerapkan protokol 
kesehatan ketat.

“Untuk itu, perlu perumu-
san standar tata laksana pen-
gawasan agar Bawaslu bek-
erja bisa bekerja maksimal,” 
ujar Afif.

Dia mengungkapkan penga-
was pemilu juga menemukan 
masih ada masyarakat adat 
di pelosok yang sama sekali 
tidak menerapkan protokol 
kesehatan. Artinya tambah 
Afif, perlu jalan keluar sebagai 
solusi menanggulangi kejadi-
an seperti itu. “Hal semacam 
ini masih banyak kita temu-

kan. Dan ini harus cepat 
dicari solusi,” tegasnya.

Diketahui, Komisi Pemi-
lihan Umum (KPU) sudah 
lima kali melakukan simulasi 
pemungutan dan penghitun-
gan suara. Komisioner KPU 
Evi Novida Ginting Manik 
menuturkan, dari sejumlah 
protokol yang akan diterap-
kan, KPU salah satunya akan 
membatasi waktu memilih 
bagi warga dari total waktu 
yang ditentukan.

Nantinya, pemilih tidak lagi 
datang secara bebas. Pemi-
lih akan dibuatkan jadwal 
ketika datang ke TPS. Misal-
nya, bisa memilih dari pukul 
09.00-10.00. Evi menjelaskan, 
informasi waktu pemilihan 
bagi pemilih akan diberitahu 
lewat formulir C yang akan 
dibagikan oleh Panitia Pe-
mungutan Suara (PPS) di se-
tiap TPS. Mekanisme seperti 
ini diharapkan mampu men-
gurangi kerumunan di TPS 
selama proses pemungutan 
dan penghitungan suara.

Ia juga menambahkan, 
pihaknya telah menyiapkan 
13 item tambahan yang akan 
disediakan di TPS untuk men-
erapkan protokol kesehatan 
di hari pemungutan suara. 
Di antaranya seperti tempat 
cuci tangan, pengukur suhu, 
alat semprot disinfektan, 
sarung tangan plastik untuk 
pemilih dan sarung tangan 
medis untuk KPPS.

“Tadi, kita membuat ba-
gaimana agar berjalan pro-
tokol kesehatan itu, tadinya 

Standar Pelaksanaan Masih Dirumuskan
perlengkapan TPS itu hanya 
yang berkaitan dengan proses 
pemungutan dan penghitun-
gan suara, nah sekarang kita 
menambah banyak sekali,” 
kata dia.

Ia mencontohkan, penyem-
protan disinfektan akan di-
lakukan secara berkala selama 
setidaknya enam jam proses 
pemungutan dan penghi-
tungan suara. Penyemprotan 
pertama dilakukan sebelum 
proses pemungutan, dilanjut 
pada pertengahan masa pen-
coblosan, kemudian di akhir 
proses pemungutan.

Selain penyemprotan, tinta 
celup bagi pemilih juga akan 
diganti. Penggantian dilaku-
kan dengan menggunaan 
tinta tetes untuk mengurangi 
kontak antar pemilih.

Lembaga penyelenggara 
pemilu juga akan menyiap-
kan dua baju hazmat di setiap 
TPS untuk mengantisipasi 
pemilih bersuhu badan di 
atas normal. Pemilik suhu 
badan tersebut akan meng-
gunakan baju hazmat dan 
memasuki bilik khusus yang 
telah disediakan TPS un-
tuk mencoblos. “Nah untuk 
mereka yang memiliki suhu 
37,3 derajat itu kita siapkan 
di sekitar TPS itu ada ruang 
khusus, yang tertutup. Mak-
sudnya tidak menyatu den-
gan lingkungan sekitarnya. 

Tapi yang kita praktikkan itu 
dengan ditutupi plastik, ru-
ang khusus untuk yang suhu 
tubuhnya tinggi,” kata dia.

Terpisah, Ketua Komisi II 
DPR RI Ahmad Doli Kurnia 
Tandjung menegaskan se-
mua tahapan Pilkada harus 
menerapkan protokol kes-
ehatan secara ketat. “Jadi bu-
kan hanya Pemerintah, tetapi 
juga melibatkan masyarakat. 
Kemudian ada program mis-
alnya membuat di setiap desa 
ada beberapa tempat cuci 
tangan. Saya kira sejauh ini 
cukup baik,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini 
melanjutkan, meskipun di-
laksanakan di tengah pan-
demi, pelaksanaan Pilkada 
harus tetap terjaga kuali-
tasnya, terutama dari sisi 
partisipasi pemilih tetap bisa 
meningkat atau setidaknya 
sama dari pilkada serentak 
sebelumnya.

Karena itu, Komisi II DPR 
RI berharap penyelengga-
ra Pilkada yang perlu me-
mastikan seluruh tahapan 
Pilkada dipersiapkan secara 
sungguh-sungguh agar da-
pat berjalan sukses dengan 
memenuhi 3 indikator, yaitu 
semua tahapan bisa berjalan 
sesuai peraturan yang ada, 
partisipasi pemilih tinggi, dan 
masyarakat aman dari Covid-
19. (khf/fin/vry)KARAWANG-Pengurus De-

wan Cabang Komite Sepeda 
Indonesia (KSI) Kabupaten 
Karawang masa bakti tahun 
2020-2025 sah dikukuhkan, 
Minggu (18/10). Penguku-
han yang diselenggarakan 
di Brits Hotel Karawang, 
dihadiri KSI pusat dan para 
Musipida Karawang.

Ketua KSI Kàrawang Hasy-
im Maulana mengatakan, 
Komite Sepeda Indonesia 
adalah salah satu organisasi 
yang bersifat non-politis, 
independent, sosial, dan 
terbuka. KSI merupakan 
wadah berhimpun berbagai 
komunitas sepeda di Indone-
sia khususnya di Kabupaten 
Karawang.

“Tujuannya, membina ko-
munikasi dan kordinasi serta 
menggalang berbagai komu-
nitas sepeda di Kàrawang, 
dalam rangka membangun 
kemitraan, kesetaraan, serta 
memperjuangkan hal-hak 
pesepeda dan ikut berperan 

aktif dalam memelihara ling-
kungan hidup,” katanya. 

Untuk mencapai maksud 
dan tujuan tersebut, kata dia, 
perlu adanya upaya-upaya. 
Antara lain, mendorong ber-
bagai komunitas sepeda, 
membesarkan komunitas 
sepeda yang kuat, dinamis 
dan mandiri. Kemudian, 
menghimpun, mengajak dan 
menggerakkan masyarakat 
bersepeda sebagai hobi, pe-
cinta dan pengguna sepeda 
sebagai sarana transportasi 
yang ramah lingkungan.

KSI Karawang saat ini, me-
wadahi beberapa 120 kom-
intas dengan 82 pengurus 
yang tergabung dalam ko-
munitas sepeda MTB, lipat 
dan Minion. “Progam ke de-
pannya, mengadakan event 
yang sehatakan masyarakat 
dan serta bersahabat dan 
menyatukan dengan alam 
dengan mengunjungi dan 
memperkenalkan tempat 
tempat wisata yang ada di 

KSI Wadah Silaturahmi 
dan Aspirasi Para Pesepeda

Kabupaten Karawang,” un-
gkapnya.

Sekretaris Daerah Kabupat-
en Karawang Acep Jamhuri 
mengapresiasikan adanya 
komite sepeda di daerah ini. 
Karena bisa menjadi wadah 
silaturahmi dan aspirasi bagi 
para pesepeda di kabupaten 
Karawang. 

“Manfaat olahraga sepe-
da kini menjadi salah satu 
olahraga masyakarat saat 
Covid-19, dengan bersepeda 
bisa meningkatkan imun,” 
katanya.

Acep Jamuhri berharap, KSI 
Karawang bisa berkontribusi 
bagi masyarakat yang ber-
manfaat, seperti melaksana-
kan kegiatan bakti sosial.
(ddy/vry)

DeDi sAtriA/PAsUnDAn eksPres 

PenGUkUHAn: Pengurus Dewan Cabang komite sepeda indonesia kabupaten karawang masa 
bakti tahun 2020-2025 dikukuhkan, Minggu (18/10) di brits Hotel karawang.

DeDi sAtriA/PAsUnDAn eksPres 

eVent: Ajang kompetisi baju Daerah 
yang di Mall Festive Walk Galuh Mas 

karawang, sabtu (17/10).



  

JAKARTA-Masih ada pemahaman 
keliru di masyarakat tentang vaksin 
Covid-19. Ada yang menganggap, 
vaksin dapat membunuh virus. Hal ini 
perlu diluruskan. Karena kehadiran 
vaksin jangan sampai mempengaruhi 
tingkat kedisiplinan masyarakat men-
erapkan protokol kesehatan.

“Persepsi keliru bahwa adanya vaksin 
bisa membunuh virus harus diluruskan. 
Jangan nanti membuat masyarakat ter-
lena dalam penerapan protokol keseha-
tan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari 
Moerdijat di Jakarta, Sabtu (17/10).

Menurut Lestari, vaksin bukan obat 

pembunuh Covid-19. Vaksin berfungsi 
meningkatkan antibodi manusia agar 
tidak tertular Corona.

Pada survei yang dilakukan secara 
daring pada 7-14 September 2020, 
tingkat kepatuhan responden dalam 
menjaga jarak dan mencuci tangan di 
angka 73,54 persen dan 75,38 persen. 

Dia menjelaskan masih cukup ban-
yak persentase masyarakat yang tidak 
mematuhi protokol kesehatan. Hal 
ini berpotensi menciptakan sumber-
sumber penularan baru.

Kondisi tersebut, lanjutnya, merupa-
kan tantangan bagi para pemangku ke-

pentingan dalam penanganan Covid-
19. Terutama menjelang penerapan 
vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

“Saya khawatir persepsi yang salah 
terhadap kehadiran vaksin Covid-19 
di Indonesia akan menambah jumlah 
orang yang abai terhadap protokol kes-
ehatan. Ini harus disampaikan secara 
benar,” ucapnya.

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

melawan covid-196 senin, 19 oktober 2020

kpcpen

masa pandemi

GEJALA  SBG PWK  KRW  KBB 
TERKONFIRMASI  269 91 1.046 385
SELESAI ISOLASI 235 318 758 5
MASIH ISOLASI  13 91 252 7
KEMATIAN  21 23 36 8 
SUSPEK  5.835 927 6.532 784
PROBABEL  24 6 72 24
KONTAK ERAT  455  1.525  3.052 780

JAKARTA-Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
(PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darma-
wati Puspayoga meminta anak-anak 
yang tergabung dalam Forum Anak 
ikut aktif menyosialisasikan Pro-
tokol Kesehatan Keluarga. Hal ini 
penting untuk mencegah penularan 
Covid-19. Khususnya pada klaster 
keluarga.

“Forum Anak adalah jaringan yang 
cukup besar. Kreativitas dan inovasi 
anak-anak diharapkan berdampak 
positif dalam sosialisasi Protokol 

Kesehatan Keluarga,” kata Bintang 
dalam sebuah dialog secara daring 
dengan pegiat Forum Anak di Jakarta, 
Sabtu (17/10).

Dia menyebut Kementerian PPPA 
mendapat tugas dari Presiden Joko 
Widodo setelah muncul peningka-
tan Covid-19 pada klaster keluarga. 
“Kami diminta mensosialisasi 3M 
(Memakai Masker, Mencuci Tangan, 
Menjaga Jarak). Salah satunya me-
libatkan organisasi perempuan dan 
tokoh masyarakat serta menyusun 
protokol kesehatan Keluarga. Saya 

mengapresiasi anak-anak hebat yang 
mengambil peran dalam pandemi 
Covid-19 ini,” tuturnya.

Menurutnya, pandemi Covid-19 
adalah situasi yang sulit bagi semua 
orang. Bila anak-anak dapat mengam-
bil peran dalam penanganan dan 
pencegahan penularan Covid-19, hal 
tersebut sangat luar biasa.

Protokol Kesehatan Keluarga men-
cakup empat aspek. Yaitu protokol 
kesehatan keluarga secara umum, 
protokol kesehatan ketika ada ang-
gota keluarga yang terpapar, protokol 

kesehatan keluarga ketika beraktivitas 
di luar rumah, dan protokol kesehatan 
di lingkungan sekitar ketika ada warga 
yang terpapar. 

“Mohon anak-anak ikut mengambil 
peran. Misalnya ikut mensosialisasi-
kan 3M secara masif,” tukasnya.

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

JAKARTA – Masyarakat su-
dah mengetahui perilaku 3M 
(Memakai Masker, Mencuci 
Tangan, Menjaga Jarak). Na-
mun, untuk mematuhi dan 
menerapkan protokol keseha-
tan (prokes) dalam kehidupan 
sehari-hari, masih menjadi 
pekerjaan rumah bersama. 

Hal itu dikatakan Walikota 
Tangerang Selatan, Airin Ra-
chmi Diany dalam talkshow 
“Peluncuran Buku Pedoman 
Perubahan Perilaku Penan-
ganan Covid-19” di Media Cen-
ter Satgas Covid-19 di Graha 
BNPB, Jakarta, Sabtu (17/10).

Dia menceritakan pen-
galamannya tujuh bulan 
memimpin masyarakat dalam 
situasi pandemi. Kedisiplinan 
masyarakat menerapkan pro-
tokol kesehatan harusnya men-
jadi kebutuhan. Bukan lagi 
kewajiban karena perintah 
undang-undang.  “Kalau su-
dah jadi kebutuhan, ada atau 
tidak ada polisi dan tentara, 
masyarakat tetap pakai masker. 
Bukan karena ada  razia masker 
baru pakai,” ujar Airin.

Dia menjelaskan masyarakat 
sudah tahu 3M dan seperti 
apa menuju tatanan adaptasi 
kebiasaan baru. 

Ketua Satgas Penanganan 

Covid-19, Provinsi Jawa Timur, 
Joni Wahyuhadi, menam-
bahkan pihaknya melakukan 
survei selama empat bulan 
di masa pandemi. Hasilnya 
pengetahuan masyarakat ten-
tang Covid cukup. Namun, da-
lam implementasinya tidak se-
lalu baik. “Perubahan perilaku 
terhadap ketaatan protokol 
kesehatan tidak cukup hanya 
sebatas tahu dan mengerti. 
Maka protokol kesehatan dite-
gakkan dengan melibatkan 
polisi dan TNI untuk mengge-
lar operasi yustisi,” jelas Joni.

Sementara itu, Ketua Bi-
dang Perubahan Perilaku 
Satgas Penanganan Covid-19, 
Sonny Hari B. Harmadi, men-
jelaskan pihaknya akan terus 
mengkampanyekan peruba-
han perilaku di masyarakat. 
“Harapannya, masyarakat 
dapat memahami pentingnya 
protokol kesehatan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

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-Jumlah akumu-
latif kasus sembuh Covid-19 
di Indonesia terus menin-
gkat. Hingga Sabtu (17/10), 
ada tambahan 4.048 pasien. 
Dengan demikian, totalnya 
terdapat 281.592 orang yang 
sembuh dari Corona. Selain 
itu, untuk kasus positif juga 
ada penambahan sebanyak 
4.301. Sehingga keseluruhan 
menjadi 357.762 pasien.

D a t a  S a t g a s  C o v i d - 1 9 
menunjukkan jumlah pasien 
yang meninggal dunia juga 
bertambah 84 jiwa. Sampai 
kemarin, total pasien yang 
wafat akibat terpapar Corona 
berjumlah 12.431 orang.

DKI Jakarta tercatat sebagai 
provinsi dengan penambahan 
kasus tertinggi. Jumlahnya 
974 kasus baru. Disusul Jawa 

Barat 500 kasus, Sumatera Ba-
rat tambahan 450 kasus, Jawa 
Tengah 416 kasus, dan Riau 
ada tambahan 256 kasus.

DKI Jakarta juga tercatat se-
bagai provinsi dengan pasien 
sembuh terbanyak. Yaitu 1.106 
orang. Disusul Jawa Barat 440 
orang, Jawa Timur 323 orang, 
Jawa Tengah 320 orang, dan 
Kalimantan Timur sebanyak 
272 orang.

Perwira Penerangan Kogab-
wilhan I Kolonel Marinir Aris 
Mudian mengatakan pasien 
sembuh Covid-19 di Rumah 
Sakit Darurat (RSD) Wisma 
Atlet, Kemayoran, Jakarta, ber-
jumlah 19.686 orang. Jumlah 
pasien sembuh itu merupakan 
akumulasi dari pencatatan se-
jak 23 Maret 2020. 

“Rekapitulasi sejak 23 Maret-

17 Oktober 2020, pasien ter-
daftar sebanyak 21.527 orang. 
Sedangkan pasien sembuh 
19.686 orang,” ujar Aris di 
Jakarta, Sabtu (17/10). 

RSD Wisma Atlet, lanjut-
nya, hingga kemarin mera-
wat sebanyak 1.457 pasien 
terkonfirmasi positif Covid-
19. “Perkembangan jumlah 
pasien rawat inap di RSD 
Wisma Atlet tower 6 dan 7 
totalnya 1.457 orang. Terdiri 
dari 705 pria dan 752 perem-
puan,” paparnya.

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)

Meski Pandemi, Imunisasi 
Harus Jalan Terus 

JAKARTA-Sekalipun pandemi imunisasi rutin harus 
jalan terus. Pandemi jangan dijadikan alasan untuk tidak 
melakukan imunisasi. 

“Ini tidak boleh terjadi, jika cakupan imunisasi turun 
maka kita akan menghadapi outbreak (wabah) di tengah 
pandemi Covid-19. Imunisasi rutin harus tetap berjalan,” 
kata dr. Dirga Sakti Rambe, M.Sc, Sp.PD, Dokter Spesialis 
Penyakit Dalam dan Vaksinolog dalam forum dialog 
‘Lindungi Diri Saat Pandemi’ yang diselenggarakan di 
Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemu-
lihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Sabtu (17/10).

Menurutnya, Kementerian Kesehatan sudah me-
nyusun berbagai macam protokol kesehatan dalam 
pelayanan imunisasi rutin. Misalnya pengaturan 
kedatangan, penggunaan masker, pembatasan sosial, 
petugas kesehatan memakai Alat Pelindung Diri (APD), 
hingga inovasi yang sudah dijalankan saat ini. 

“Ada vaksinasi drive thru, ada (petugas) yang ke ru-
mah. Keluarga kita harus mendapatkan imunisasi di 
masa pandemi. (kita harus sadar) bahwa imunisasi 
adalah tanggung jawab sosial, bukan soal melindungi 
diri sendiri,” ujarnya.  Ayo kita lawan Covid-19 dengan 
3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga 
Jarak) #satgascovid19  #ingatpesanibu #pakaimasker 
#jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan 
#cucitanganpakaisabun.(fin/ysp) 

Perempuan Lebih Rentan 
Alami Depresi

JAKARTA-Anak perempuan yang berumur kurang dari 
18 tahun, lebih rentan mengalami depresi selama pan-
demi Covid-19. Hal ini berbeda dengan anak laki-laki. 
Membangun kesehatan jiwa anak, terutama di masa 
pandemi sangatlah penting.

Hal ini berdasarkan temuan Kementerian Pember-
dayaan Perempuan dan Perlidungan Anak (PPPA) mela-
lui survei Survei Ada Apa Dengan Covid-19 (AADC-19) 
jilid 2 tahun 2020. “Persentase anak perempuan dengan 
gejala depresi ini sebanyak 14 persen. Sementara anak 
laki-laki sekitar 10 persen. Ini menjadi catatan,” ujar 
Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, 
Keluarga, dan Lingkungan Pendidikan, Kementerian 
PPA, Rohika Kurniadi, di Jakarta, Sabtu (17/10).

Menurutnya, gejala emosi yang sering dialami antara 
lain merasa tertekan (26 persen), mudah marah (38 
persen), sering menangis (20 persen) dan merasa sedih 
(42 persen). Sementara gejala kognitif yang paling banyak 
dirasakan yakni menyalahkan diri sendiri (42 persen) dan 
tidak bisa berkonsentrasi dengan baik (31 persen).

Survei yang bekerja sama dengan 150 Forum Anak di 
seluruh kabupaten di Indonesia dan 1.500 Forum Anak 
tingkat kecamatan tersebut juga menunjukkan anak mera-
sa gagal (25 persen), merasa dirinya tidak berharga (11 
persen) dan pesimistis terhadap masa depan (9 persen).

Terkait temuan itu, Rohika mengatakan peran kelu-
arga dalam pengasuhan anak menjadi hal penting. Dia 
menekankan pengasuhan berbalut cinta untuk mem-
bangun kesehatan jiwa anak. Termasuk mengajarkan 
anak mematuhi protokol kesehatan.

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)

Berhadapan Langsung 
dengan Masyarakat 

SUBANG-Kantor Urusan Agama 
(KUA) menjadi salah satu kantor 
yang banyak bersinggungan dengan 
masyarakat, terutama untuk pe-
layanan pencatatan nikah.

Pada masa pandemi, KUA sempat 
diintruksikan untuk Work 

From Home (WFH), pada-
hal permintaan pelayan-

an pencatatan nikah 
d a r i  m a s y a r a k a t 

sesang tinggi-ting-
ginya.

Lalu bagaimana siasat dan cara 
mereka mensosialisasikan protokol 
kesehatan pada masyarakat yang me-
merlukan pelayanan di KUA? Berikut 
penjelasan Kepala KUA Kecamatan 
Cibogo, H.Suryana.

Dia menceritakan, awalnya pe-
layanan di KUA seperti biasa, art-
inya normal sampai kemudian 
terbit maklumat dari Kapolri yang 
mengatur tentang parameter dan 
sebagainya. Kemudian terbit surat 
edaran dari Dirjen Bimas Islam, 
yang antara lain mengatur tentang 
teknis pelayanan publik.

“Pelayanan masyarakat, khususnya 
yang ada di kawasan KUA tidak hanya 

melakukan pelayanan terhadap pen-
catatan nikah saja, yang populer di 
masyarakat, kami juga melakukan 
pelayanan tentang Wakaf, pelayanan 
manasik haji, juga bimbingan keluarga 
sakinah dan juga penerangan Islam, 
banyak yang kami lakukan yang itu 
juga melibatkan banyak masyarakat 
langsung dan langsung bersentuhan 
dengan masyarakat,” jelasnya dalam 
Talkshow di Graha Pena Pasundan 
Ekspres, Jumat (16/10).

Selain itu dirinya juga mengaku 
langsung berkoordinasi dengan 
gugus tugas,  dan stakeholder 
terkait mengenai proses pencega-
han terhadap penyebaran pandemi 

Covid-19 ini.
Menurut H.Suryana, karena waktu 

itu belum ada aturan jelas maka 
pelayanan dilakukan dengan syarat, 
ataupun ketentuan yang ditetapkan 
oleh gugus tugas dan stakeholder 
terkait.

“Termasuk juga waktu itu awal-
awal pelayanan terhadap pencatatan 
kartu nikah yang notabene memang 
banyak mengundang massa,” ung-
kapnya.

Kemudian sempat juga tidak diper-
kenankan untuk membuka pe-
layanan pencatatan nikah. Namun 
sekarang menurut H. Suryana, sudah 
berlangsung normal. Masyarakat 

juga berkali-kali disosialisasikan 
harus menerapkan protokol keseha-
tan yang ketat.

“Diantaranya menggunakan mask-
er, disediakan tempat cuci tangan 
dengan sabun, pengecekan suhu 
tubuh, dan menjaga jarak, jika semua 
itu tidak ditempuh, maka pencatatan 
nikah tidak akan dilayani,” pung-
kasnya.

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

Pelayanan KUA Terapkan Protokol Kesehatan

Anak-anak Berperan Aktif Cegah Penyebaran Covid-19

berPerAn 
AktiF: 
Menteri 
(PPPA), i 
Gusti Ayu 
bintang 
Darmawati 
Puspayoga 
meminta 
anak-anak 
yang 
tergabung 
dalam Forum 
Anak ikut 
aktif menyo-
sialisasikan 
Protokol 
kesehatan 
keluarga. 

Fin

Ayo Kita Patuhi Prokes!

Kabar Gembira! Sembuh dari 
Covid-19 Terus Meningkat

Fin

terUs MeninGkAt: Jumlah akumulatif kasus sembuh Covid-19 di indonesia terus meningkat. 

Vaksin Bukan Pembunuh Covid-19
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RIZKY sport, bordir tasik dan kom-
puter mnrima dan menjual jaket, 

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

Rosela Subang)

alat olahraga

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

087828083567

komputer

konveksi
Barokah Konveksi menerima pe-

sanan kaos, jaket, training, kemeja, 
kaos kaki, tas sekolah, seragam, 

paket wisuda lengkap, pangkat dan 
lain-lain.  Gang tahu atau Gang 

JanakaNo.29 Cigadung, Subang. 
085221829628/089655508023 

PERCETAKAN dan Toko Kertas 
DWI PUTRA JAYA, Menerima 

pesanan brbgi mcm Undngn, Krtu 
Nama, Nota, blangko undangan, 
yasin dll Hub: Jl. Kertawigenda 

(Dpn SMP Pasundan) Hp. 
08170228676 (Jaja), 

percetakan

jual tanah - rumah jual tanah - rumah
Dijual cepat tanah SHM luas 5800 m2, 

Alamat Jalan Raya Maracang Kec 
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

SLBN Subang Bentuk 
Kemandirian Anak 
Berkebutuhan Khusus 
SUBANG-SLB Negeri Sub-

ang komitmen mencetak 
lulusan yang memiliki ket-
erampilan. Setelah lulus, 
mereka diharapkan mudah 
diterima di tempat kerja 
bahkan bisa membuka usaha 
sendiri.

Berbagai upaya dilaku-
kan untuk mewujudkan hal 
tersebut. Secara perlahan, 

SLB Negeri Subang men-
jajaki kerjasama dengan 
dunia usaha atau industri. 
Dari kerjaasama tersebut, 
siswa diberikan berbagai 
pelatihan.

Belum lama ini, SLB Negeri 
Subang menjalin kerjasama 
dengan Giska Laundry Ci-
peundeuy. Kerjasama ini 
disaksikan dan diapresiasi 
langsung oleh pejabat Pen-
didikan Masyarakat dan 
Pendidikan Khusus (PMPK) 
Kemendikbud, Ir. Sri Renani 
Pantjastuti, MPA di SLB Neg-
eri Subang, Kamis (15/10).

Kepala SLB Negeri Subang, 
Ratna Suciati, S.Pd., M.M.Pd 
mengatakan, merupakan ke-
banggaan karena kerjasama 
dengan Giska Laundry disak-
sikan langsung oleh pejabat 
PMPK Kemendikbud. Di-
harapkan dapat memberikan 
motivasi dalam menjalankan 
kerjasama yang sudah dis-
epakati 

“Setelah MoU kerjasama 
dilakukan, dalam waktu 
dekat ini akan kita persiap-
kan untuk mulai pelatihan,” 
ungkap Ratna kepada Pasun-
dan Ekspres.

Dia berharap, pelatihan 
laundry ini dapat diikuti 
dengan baik oleh siswa SLB 
Negeri Subang. “Kami yakin 
siswa SLB Negeri Subang bisa 
menguasai keterampilan 
laundry. Sehingga nantinya 
keterampilan itu bisa ber-
manfaat dalam kehidupan 
sehari-hari,” katanya.

Ratna mengatakan, tengah 
dipersiapkan juga untuk 
membuka pangkas rambut 
di dekat area sekolah. Pang-
kas rambut tersebut dikelola 
oleh siswa SLB Negeri Sub-
ang. Baik sebagai tempat 

pelatihan maupun usaha.
Upaya yang dilakukan 

sekolah memberikan pelati-
han berupa keterampilan 
tersebut agar siswa men-
jadi mandiri. Selain memiliki 
keterampilan, mereka juga 
dibentuk dengan karakter 
yang baik.

“Kami punya pembiasaan 
di sekolah yang disebut den-
gan S5 (senyum, sapa, salam, 
sopan, santun). Kami beru-
saha membuktikan bahwa 
siswa-siswi kami memiliki 
karakter yang baik,” pung-
kasnya.(ysp)

UU Cipta Kerja 
Wujudkan Indonesia Maju
JAKARTA- Undang-undang Omnibus Law Cipta 

Kerja merupakan salah satu janji Presiden Joko Wido-
do dalam mewujudkan Indonesia maju. Demikian dis-
ampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko 
lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (17/10).

Moeldoko menjelaskan, sejak awal, Presiden Jokowi 
telah memberikan lima arahan dalam mewujudkan 
Indonesia yang Maju.

“Pertama, Presiden ingin membangun sumber 
daya manusia sebagai prioritas. Kedua, menyiapkan 
infrastruktur berkelanjutan untuk menjamin konek-
tivitas antarwilayah agar menjadi penggerak roda 
perekonomian masyarakat.” Ujar Moeldoko.

Ketiga, lanjut dia, terkait reformasi birokrasi. Presi-
den menyebut perlunya kelincahan dalam meng-
hadapi tantangan turbulensi global yang dihadapi 
Indonesia saat ini.

Moeldoko menekankan UU Cipta Kerja menjadi 
salah satu instrumen untuk menjawab tantangan itu, 
termasuk juga arahan Presiden yang keempat yaitu 
regulasi di bidang perizinan. Arahan kelima adalah 
mempercepat transformasi ekonomi.

Moeldoko menegaskan dengan UU Cipta Kerja 
sebagai alat, Indonesia tidak lagi hanya tergantung 
sumber daya alam, namun mendorong tumbuhnya 
UMKM pada jasa modern untuk meningkatkan daya 
saing manufaktur.

“Wajah baru Indonesia di masa mendatang itulah 
yang menjadi cita-cita, menjadi janji Presiden,” ujar 
Moeldoko.(fin/ysp)

YUsUP sUPArMAn/PAsUnDAn ekPres

kerJAsAMA: sLb negeri subang menjalin kerjasama dengan Giska Laundry Cipeundeuy. kerjasama disaksikan pejabat PMPk kemendikbud, ir. sri renani Pantjastuti, MPA.

Bekali Keterampilan untuk Buka Usaha

PURWAKARTA-Kendati 
aktivitas dunia usaha mulai 
menunjukan geliatnya di 
masa pademi Covid-19 ini, 
namun gelombang pemutu-
san hubungan kerja (PHK) 
yang menimpa jutaan kary-
awan tidak bisa dihindari.

Merespon hal tersebut, Pe-
merintah Daerah Kabupaten 
Purwakarta melalui Dinas So-
sial setempat berupaya men-
gurangi beban para karyawan 
korban PHK akibat dampak 
pandemi dengan menyalur-
kan bantuan sosial tunai (BST) 
masyarakat terdampak ben-
cana pandemi Covid-19 bagi 
karyawan yang terkena PHK di 
Kabupaten Purwakarta.

Bantuan tunai sebesar Rp 

2 juta per orang yang dipe-
runtukkan bagi 1.000 kary-
awan korban PHK itu, secara 
simbolis diserahkan kepada 
penerima oleh Bupati Pur-
wakarta, Anne Ratna Mustika 
dan jajaran Forkopimda lain-
nya di Bale Maya Datar, Kom-
plek Pemkab Purwakarta, 
yang mulai disalurkan pada 
Jumat (16/10) lalu.

“Meski jumlahnya tidak ban-
yak, mudah-mudahan bantuan 
ini bisa berkah. Mohon dimak-
lum karena kemampuan ang-
garan kami yang terbatas,” kata 
Anne dalam sambutannya.

Ambu Anne juga memohon 
maaf karena proses penyalu-
ran bantuan ini memakan 
waktu cukup lama, hal itu 

disebabkan karena pros-
es validasi dan verifikasi 
data agar tidak terjadi data 
ganda penerima bantuan. 
“Selanjutnya, BST ini akan 
disalurkan langsung pada 
rekening penerima dengan 
menggunakan rekening BPR 
Raharja,” tuturnya.

Menurutnya, bantuan ini 
bersipat stimulus bagi kary-
awan korban PHK yang be-
lum mendapatkan pekerjaan 
kembali atau masih ngangur. 
“Penggunaannya, selain un-
tuk kebutuhan hidup, bisa 
juga untuk modal usaha. 
Kami berharap pandemi ini 
bisa segera berlalu dan kon-
disi perekonomian bisa nor-
mal kembali,” kata Ambu.

Korban PHK Dapat Bantuan Rp2 Juta 

Sementara, salah satu korban 
PHK warga Kelurahan Cipai-
san, Purwakarta, Komarudin 
Bachtiar (52) mengutarakan 
rasa terima kasihnya atas pe-
nyaluran Bantuan Sosial Tunai 

yang diprakarsai oleh Bupati 
Pur wakarta, Anne Ratna Mus-
tika. Me nurutnya, bantuan ini 
sangat membantu kesulitan 
ekonomi yang kini tengah men-
impa keluarganya. (mas/ysp)

MALDiAnsYAH/PAsUnDAn eksPres

bAntUAn: Pemkab Purwakarta mengurangi beban para karyawan kor-
ban PHk akibat dampak pandemi dengan menyalurkan bantuan sosial 
tunai (bst). 

iLUstrAsi
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Dandim 0619 
Lakukan Pemetaan 
Antisipasi Bencana

PURWAKARTA-Dandim 
0619/Purwakarta Letkol 
Arm Krisrantau Hermawan 
mengaku sudah memetakan 
wilayah yang berpotensi ter-
jadinya bencana alam longsor 
dan banjir. Pemetaan tersebut 
dilakukan mulai dari tingkat 
kecamatan hingga desa.

“Setidaknya ada 15 titik yang 
sudah dipetakan.  Dan ini su-
dah disebar ke semua koramil 
untuk menjadi perhatian 
Danramil dan Babinsa agar 
segera melakukan persia-
pan. Pekan depan kami juga 
akan upacara gelar pasukan 

kesiapan ben-
cana alam,” kata 
Dandim kepada 
wartawan, akhir 
pekan lalu.

Dir inya me-
negaskan, se-
cara personel 
TNI sudah dan 
harus selalu siap 
mengantisipasi 
p o t e n s i  b e n -
cana. “Tinggal 
nanti cek dalam 
segi peralatan 
untuk mitigasi 
bencana alam itu sendiri. 
Adapun untuk jumlah pers-
onel, semua anggota terlibat 
sesuai wilayahnya masing-
masing,” kata Dandim.

Sebelumnya, Bupati Pur-
wakarta Anne Ratna Mustika 

15 Wilayah Rawan 
Longsor dan Banjir

PURWAKARTA-Nahdlatul 
Ulama (NU) Kecamatan 
Campaka menggelar pelati-
han kader di Aula Pesantren 
As Syifa di Kampung Paldala-
pan Desa Cijaya Kecamatan 
Campaka. Kegiatan diikuti 
55 Peserta terdiri dari 20 
peserta IPNU dan 35 Peserta 
IPPNU. 

Ketua Panitia Makesta 
Riezal M Ramlie mengata-
kan, Masa Kesetiaan Anggota 
(Makesta) bertujuan mem-
berikan pengenalan organ-
isasi kepada calon anggota 
usia dini yang mengarahkan  
perubahan jiwa, sikap, men-
tal dan menumbuhkan kesa-
daran akan pentingnya suatu 
organisasi dalam kehidupan 
bermasyarakat.

“Makesta tahun ini diikuti 
55 Peserta terdiri dari 20 pe-
serta IPNU dan 35 Peserta 
IPPNU, semoga dengan keg-
iatan ini akan lahir generasi 
generasi muda berbakat 
dengan talenta jiwa mandiri 

membangun negri dalam 
wadah NU,” katanya.

Dilanjutkannya, Makesta 
sendiri mengusung tema 
Generasi Setia Organisasi 
dan Berjiwa CINTA (Cerdas, 
Ilmiah, Nasionalis, Tangguh, 
dan Agamis.

Hal senada diungkapkan 
Ketua PAC IPNU Kecamatan 
Campaka, Eka Purnama yang 
menuturkan Makesta seba-
gai proses awal calon ang-
gota menjadi anggota IPNU 
dan IPPNU sekaligus sebagai 
syarat menjadi Pimpinan 
Komisariat (PK).

 “Makesta diharapkan men-
jadi cikal bakal kaderisasi 
yang tahan mental dan siap 
meneruskan estafet perjuan-
gan organisasi,” harapnya.

Eka Purnama berharap 
Makesta mampu mencetak 
kader IPNU - IPPNU yang 
bukan hanya berwawasan 
keagamaan dan kebangsaan 
disertai dengan penalaran 
organisasi yang tinggi. Na-

mun juga mampu meng-
gerakan organisasi NU dit-
ingkat Komisariat maupun 
Ranting.

“Saya berharap Makesta 
mampu menggerakan NU 
ditingkat Komisariat mau-
pun ranting, sehingga ek-
sistensi organisasi akan ber-
jalan sebagaimana sebuah 
organisasi profesional,” im-
buhnya.

Ketua PAC IPPNU Kecama-
tan Campaka Annisa Nurf-
itria Z menjelaskan, Make-
sta merupakan implementasi 
mengenalkan program kerja 
juga  sarana mengenalkan or-
ganisasi NU, ke generasi muda 
khususnya ahlussunah Walja-
maah (Aswaja) dan calon ang-
gota IPNU – IPPNU sehingga 
akan lahir kader pemimpin 
yang militan dan berakhlakul 
karimah. “Sebagai cikal bakal 
penerus NU, IPNU dan IPPNU 
harus mampu pertahankan 
aqidah aswaja.” pungkasnya.
(mas/ysp)

mengaku tengah 
melakukan miti-
gasi terjadinya 
bencana alam. 
Mitigasi dilaku-
kan mengingat 
beberapa pekan 
terakhir wilayah 
Kabupaten Pur-
wakarta diguyur 
hujan dengan in-
tensitas tinggi.

“Di Purwakarta 
ada 13 kecama-
tan rawan terja-
di bencana alam 

longsor dan lima kecamatan 
rawan banjir,” kata Ambu 

Anne, panggilan akrabnya.
Ambu Anne juga menye-

butkan, dalam melakukan 
mitigasi itu, pihaknya telah 
berkoordinasi dengan TNI-
Polri. Terlebih, sambungnya, 
sudah ada peringatan juga 
dari BNPB dan BPBD akan 
ada kenaikan intensitas hu-
jan pada pekan-pekan ini.

“Kenaikannya sekitar 40 
persen. Jadi kami melaku-
kan mitigasi berdasarkan 
peringatan BNPB dan BPBD. 
Namun tetap kami semua 
berharap agar bencana alam 
itu tidak terjadi,” kata Anne.
(add/ysp)

MALDiAnsYAH/PAsUnDAn eksPres

PeLAtiHAn: nU kecamatan Campaka menggelar pelatihan kader di Aula Pesantren As syifa di kampung 
Paldalapan Desa Cijaya kecamatan Campaka. 

NU Siapkan Kader Berkualitas


