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Libur Panjang, 
Wisatawan di 
Bawah 50 Persen 
BANDUNG-Pengunjung 

yang masuk ke objek wisata 
Lembang Park and Zoo di 
wilayah Parongpong Lem-
bang Kabupaten Bandung 
Barat (KBB), pada libur 
panjang kali ini tidak ter-
lalu padat. Meski sudah 
diperbolehkan meneri-
ma wisatawan hingga 50 
persen dari total kapasitas. 

Namun di masa pandemi 
Covid-19 ini, masih banyak 
masyarakat yang menahan 
diri untuk berwisata. 

“Pengunjung per hari rata-
rata antara 3.000 sampak 
3.500 orang. Pada-
hal, kita dibolehkan 
menerima pengun-
jung 50 persen, 
dari total kapasitas 
tempat atau sekitar 
5.000 pengunjung,” 
terang Manager 
Operasional Lem-
bang Park and 
Z o o  Iw a n , 
S u s a n t o, 
kemarin.

Pihaknya 
m e m b e r-
l a k u k a n 
sistem buka 
tutup di ger-

bang masuk. Ketika di da-
lam kawasan sudah penuh, 
maka pengunjung yang 
akan masuk ditahan ter-
lebih dahulu. Akan tetapi 

selama libur panjang dan 
pandemi Covid-19 

ini kondisi seperti 
itu belum pernah 

terjadi. 
Menganti-
sipasi kon-

disi cua-
ca yang 
sering-

ka-
l i 

turun hujan, pihaknya telah 
menyiapkan banyak shelter 
dan pepohonan rindang 
yang selain untuk estetika 
juga sebagai pelindung dan 
tempat berteduh dari terik 
matahari. Termasuk ke-
beradaan resto dan tempat 
ibadah yang bisa untuk 
beristirahat.

“Protokol kesehatan yang 
utama diterapkan. Di pintu 
masuk antri berjarak 1 me-
ter per orang dan di lapan-
gan ada imbauan juga agar 
setiap pengunjung wajib 
pakai masker,” tuturnya.

Disinggung soal pelaksa-
naan rapid test oleh Dinas 
Kesehatan KBB. Para pen-
gunjung cukup antusias 
mengikuti rapid test yang 
diikuti oleh ratusan pen-
gunjung n

Pengunjung Wisata Rapid Test Secara Acak
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rAPiD TesT: Pengunjung Floa

ting Market rapid tes secara acak 
sebagai pelaksanaan protokol 
kesehatan. 

Pelabuhan Patimban Beroperasi November Minggu Ketiga

YOGI MIFTAHUL FAHMI PASUNDAN EKSPRES 

PersiAPAN: Menteri Perhubungan budi Karya sumadi 
didampingi bupati subang dan pejabat terkait saat berada 
dilokasi Terminal Kendaraan yang akan dilakukan soft 
opening November 2020 mendatang.

SUBANG-Menteri Perhubungan Budi 
Karya Sumadi kembali tinjau pembangunan 
Pelabuhan Patimban di Subang Jawa Barat, 
Sabtu (31/10). Menhub di-
dampingi Dirjen Hubla dan 
Bupati Subang meninjau 
dan berkeliling area re-

klamasi meng-
gunakan kapal 
nelayan un-
tuk mengecek 
p e r s i a p a n 
pembukaan 
tahap awal 
pelabuhan 
yang ditar-
getkan selesai 
pada minggu 
ketiga bulan 

depan n

SUBANG-Musim pen-
ghujan telah tiba, banyak 
sebagian masyarakat yang 
sudah mempersiapkan ke-
datangan musim hujan 
dengan kegiatan kerjabakti, 
terlebih akhir pekan lalu 
saat libur panjang.

Saluran air menjadi sasa-
ran masyarakat untuk yang 
pertama dibersihkan. Se-
lain itu, saat musim pen-
ghujan juga identik dengan 
genangan air di jalan-jalan 
wilayah tertentu, yang dis-
ebabkan belum tersentuh 
pembangunan.

Hal tersebut, mengun-
dang banyak protes warga, 
sebab jalan tersebut tak 
kunjung diperbaiki, seh-
ingga menghasilkan genan-
gan air hujan. Misalnya 
saja jalan penghubung dua 
kecamatan di Kabupaten 
Subang. Yakni penghubung 
Kecamatan Pagaden dan 
Pagaden Barat, sampai 
sekarang masih rusak, han-
cur berat n

Jalan Penghubung Dua 
Kecamatan Seperti Kolam 
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berLUbANG: ruas jalan Kabupaten di Kampung Wangunjaya  Kampung 
Kananga Pangsor yang rusak berat.

Hanya Berlangsung 20 Hari, Sarna Talak Noni 
SUBANG-Hanya berlang-

sung 20 hari, pernikahan 
viral kakek dan gadis belia 
berakhir. Masih ingatkah 
dengan pernikahan fenom-
enal yang menjadi viral di 
media sosial beberapa hari 
yang lalu, antara Sarna (80) 

dan Noni (17 ). Pernikahan 
yang menyatukan pasan-
gan berbeda umur yang 
sangat jauh tersebut, kini 
hanya menyisakan ceri-
ta. Pasalnya, sang suami, 
Sarna memberikan talak 
kepada sang istri Noni pada 

hari ke 20 pernikahannya. 
Pernikahan Fenomenal 

yang terjadi pada hari 
Jumat di bulan Oktober 
tersebut, akhirnya ber-
cerai pada bulan Okto-
ber 2020. Terihat surat 
Iqrol Talaq, Sarna warga 
kampung Majasari Desa 
Kamar ung Kecamatan 
Pagaden menandatan-
gani Talaq kepada Noni 
di rumahnya di Kampung 
Cicondong Desa Sukamu-
lya - Pagaden dan disaksi-
kan pihak keluarga. 

Dalam surat tersebut, ter-
lihat ditandatangani oleh 
Sarna juga Noni diatas ma-
terai 6.000 n
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HeboH: barang bawaan sarna ketika menikahi Noni 
yang sempat viral beberapa waktu lalu. 

Jawara 13 Raih Kemenangan 
di Uji Coba Perdana 

SUBANG-Tim Jawara U13 Askab PSSI Subang 
berhasil meraih kemenangan, dalam uji coba 
perdana melawan tim Arepa di Lapang Bopas 
Ciasem, Minggu (1/10). Membawa 26 pemain ha-
sil seleksi, Tim Jawara 13 asuhan Hariman Sobar, 
menang telak 5-0 pada pertandingan pertama. 
Sedangkan di pertandingan kedua, Jawara U13 
menang 2-1. 

Head Coach Tim U13 Askab PSSI Subang Hari-
man Sobar mengatakan, pertandingan uji coba 
ini sebagai ajang evaluasi, hasil latihan selama 
satu bulan setelah seleksi n

Lulus Seleksi CPNS 2019, BKPSDM: 
Segera Lakukan Pemberkasan 

SUBANG-Badan Kepegawaian Negara (BKN) 
dikabarkan telah melansir kelulusan bagi para 
peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 
2019. Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten 
Subang mengimbau kepada para peserta yang 
lulus agar segera melakukan pemberkasan. 

Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan 
BKPSDM Kabupaten Subang, Hasan Sahroni 
mengucapkan selamat bagi para peserta yang 
sudah lulus dalam seleksi CPNS tahun 2019n
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Lulus Seleksi...
Dari halaman 1

Pelabuhan Patimban...
Dari halaman 1

Pengunjung Wisata...
Dari halaman 1

Dari halaman 1
Jawara 13...

Dari halaman 1
Hanya Berlangsung...

Dari halaman 1
Jalan Penghubung...

Seleksi CPNS yang digelar 
tersebut murni hasil kerja 
keras peserta, karena di-
lakukan secara transparan 
dan murni hasilnya. “Se-
lamat bagi peserta yang 
sudah lulus. Saya tegaskan 
hasil kelulusan ini murni 
merupakan kerja keras dari 
peserta,” ungkapnya. 

Dijelaskan Hasan, bagi pe-
serta yang sudah lulus, agar 
segera mempersiapkan 
dokumen pemberkasan 
agar nantinya di usulkan 
untuk mendapatkan No-
mor Induk Pegawai (NIP). 
Berdasarkan peraturan Ba-
dan Kepegawaian Negara 
Noror 14 tahun 2018 ten-
tang petunjuk teknis pen-
gadaan PNS, yaitu pas foto 
berpakaian formal, ijazah 
asli, transkrip asli, surat 

pernyataan, Surat Keteran-
gan Catatan Kepolisian 
(SKCK), surat keterangan 
sehat, surat keterangan 
tidak memakai dan men-
gonsumsi narkoba. “Pem-
berkasan agar dilakukan 
dengan segera mengingat 
kita akan melakukan pen-
gusulan NIP,” katanya. 

Setelah pemberkasan, 
Hasan melanjutkan, peserta 
yang lulus CPNS diwajib-
kan ikut dalam pendidikan 
latihan dasar (Diklatasar), 
sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 tahun 
2007, tentang manajemen 
PNS dan Peraturan LAN RI 
Nomor 12 tahun 2018. Hal 
tersebut dilakukan untuk 
membentuk PNS secara 
profesional dan terbentuk 
karakter dan nilai-nilai pro-

fesi PNS. “Itu wajib, nanti-
nya mereka akan mengikuti 
Diklatasar,” katanya. 

Dijelaskan Hasan, bagi 
warga Subang yang ber-
domisili di luar daerah, se-
suai dengan ketentuan har-
us mengabdi di Kabupaten 
Subang selama 10 tahun 
lamanya. Jika sudah mele-
wati fase 10 tahun baru bisa 
mengajukan pindah tugas. 
“Kan warga Subang yang 
daftar pada saat pengadaan 
CPNS 2019 ada yang tinggal 
di Bali, Jakarta dan lainnya. 
Mereka mau tidak mau 
harus mengabdi di Kabu-
paten Subang selama 10 
tahun dulu,” katanya. 

Sementara itu, salah satu 
peserta CPNS asal Rawa-
badak - Subang, Devi (30) 
mengaku sangat senang 
dengan hasil yang terlihat 
di laman website Subang. 
Devi lulus menjadi CPNS 
adapun. Devi pun bernazar 
untuk mengadakan syu-
kuran, berupa membuat 
nasi tumpeng dikarenakan 
berhasil dalam pengadaan 
CPNS tahun 2020. “Udah 
nazar, mau buat syukuran 
tumpeng untuk dibagi-
bagi,” katanya. 

Devi mengatakan, im-
piannya menjadi CPNS 
terwujud dikarenakan ker-
ja kerasnya belajar untuk 
mengikuti tes seleksi CPNS. 
Devi menunggu kesempa-

tan emas dalam pengadaan 
CPNS tersebut dan akh-
irnya bisa menarik nafas 
lega karena berhasil lulus. 
“CPNS merupakan profesi 
yang saya idam-idamkan 
sejak dulu, karena bisa 
dapet pensiun, dan bisa 
menjadi pengabdi negara,” 
tandasnya.(ygo/vry)

Gaji PNS  tahun 2020 lulusan Strata 1 hingga Strata 3 :
- golongan IIa  : Rp 2,579.400 - Rp 4.236.400
- golongan IIIb  : Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600
- golongan IIIc  : Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
- golongan IIId  : Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

Gaji PNS tahun 2020 lulusan SMA dan D-III
- golongan IIa  : Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600
- golongan IIb  : Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300
- golongan IIc  : Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000
- golongan IId  : Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

“Ini tinjauan terakhir 
sebelum nanti kami soft 
opening, minggu ketiga 
November tahap pertama 
harusnya sudah selesai 
pembangunan pertama 
dan operasional terbatas,” 
kata Budi melalui keteran-
gan tertulis, Sabtu (31/10).

Untuk tahap pertama yang 
akan beroperasi, obyek fisik 
yang direncanakan sudah 
siap yakni terminal peti 
kemas sepanjang 150 me-
ter, lapangan peti kemas 
seluas 35 hektare (ha) den-
gan kapasitas 250.000 TEUs 
(twenty-foot equivalent 
unit), dan terminal kend-
araan 300 meter dengan ka-
pasitas 218.000 CBU. “Nanti 
akan menangani terminal 
kendaraan serta otomotif 
dan bongkar-muat peti 
kemas,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur 
Jenderal Perhubungan Laut 
Agus Purnomo menyam-
paikan pada tahap satu ini, 
uji sandar kapal sudah di-
lakukan pada awal minggu 
lalu. Agus mengatakan, saat 
ini tahap yang sedang ber-
proses adalah pembuatan 
akses jalan agar pelabuhan 
dapat segera beroperasi. 

“Dermaga tahap 1 sudah 
melakukan uji sandar kapal 
sejak awal minggu ini dan 
hasilnya sudah cukup me-
muaskan. Sekarang kami 
sedang melakukan per-

siapan untuk jalan akses, 
sehingga nanti di minggu 
ketiga November, Pelabu-
han Patimban tahap 1 su-
dah siap untuk beroperasi,” 
kata Agus

Agus berharap adanya 
pengembangan kawasan 
Pelabuhan Patimban ini 
dapat mendorong roda 
perekonomian masyarakat 
sekitar. Terlebih di sekitar 
kawasan pelabuhan juga 
sudah ada infrastruktur 
pendukung, yakni Bandara 
Kertajati serta akses tol.

“Pengembangan kawasan 
Patimban, diharapkan 
dapat mendorong roda 
perekonomian baru di 
daerah Rebana (Cirebon, 
Subang, Majalengka) yang 
saat ini sudah ditopang 
infrastruktur pendukung 
seperti Bandara Kertajati 
dan akses jalan tol. Selain 
itu, pelabuhan ini juga akan 
mengintegrasikan kawasan 
ekonomi existing, seperti 
Bekasi Timur, Karawang, 
dan Purwakarta,” ucapnya.

Selanjutnya, terkait pen-
gelolaan pelabuhan patim-
ban, juga sudah diumum-
kan calon perusahaan op-
erator yang lolos tahap pra 
kualifikasi proyek Kerjasa-
ma Pemerintah dan Badan 
Usaha (KPBU) Pelabuhan 
Patimban pada 20 Okto-
ber lalu, yaitu Konsorsium 
Patimban yang terdiri dari 

PT CTCorp Infrastruktur 
Indonesia, PT Indika Lo-
gistic & Support Services, 
PT U Connectivity Services, 
dan PT Terminal Petikemas 
Surabaya.

Beberapa hal lainnya yang 
tengah disiapkan antara 
lain, penyiapan SOP pe-
manduan dan penundaan 
kapal, SOP penetapan alur 
pelayanan, penyiapan sa-
rana bantu navigasi kapal, 
pengkajian dan pengesah-
an ISPS (International Ship 
and Port Facility Security), 
penyediaan CIQP (Customs 
Immigration Quarantine 
Procedure), izin pengop-
erasian pelabuhan, penyia-
pan peta laut, pengerukan 
alur pelayaran, penentuan 
tarif, penyediaan listrik 
oleh PLN, penyediaan air 
bersih oleh PDAM, serta 
peningkatan kapasitas SDM 
Kantor Kesyahbandaran 
dan Otoritas Pelabuhan 
(KSOP) Patimban melalui 
pendidikan dan pelatihan 
(diklat).

Selain itu, dalam kesem-
patan yang sama telah di-
lakukan Uji coba sandar 
dan uji coba lepas yang 
sudah selesai dilaksana-
kan per hari ini 31 Oktober 
2020, dimana uji sandar ini 
telah dilaksanakan dan dia-
wasi langsung oleh Direk-
tur Jenderal Perhubungan 
Laut. Pada kesempatan 

peninjauan hari ini Men-
hub juga sempat melaku-
kan pelepasan sandar pada 
Kapal Kalimantan II.

Pelabuhan Patimban 
menjadi salah satu Proyek 
Strategis Nasional (PSN) 
berada di area seluas 369 
Ha dan backup area men-
capai 356 Ha, dengan biaya 
investasi total hingga men-
capai Rp43,2 triliun. 

Untuk tahap satu sudah 
dilakukan sebesar Rp14 
triliun yang dananya be-
rasal dari APBN dan pinja-
man dari Japan Interna-
tional Cooperation Agency 
(JICA). Tahap lanjutan dari 
pengembangan pelabuhan 
ini akan dilakukan pada 
tahun 2023 dengan nilai 
investasi sebanyak Rp9,5 
triliun.

Turut hadir mendamp-
ingi Menhub dan Bupti 
Subang pada kunjungan 
kerja ini Direktur Jen-
deral Perhubungan Laut 
Agus H Purnomo, Direk-
tur Utama PT Adhi Karya 
Entus Asnawi Mukhson, 
Direktur Utama PT Wi-
jaya Karya Agung Budi 
Waskito, Direktur Utama 
P T  Pe mb a ngu na n  Pe -
rumahan Novel Arsyad, 
perwakilan pejabat dari 
Kementerian Kelautan 
dan Perikanan, serta se-
jumlah pejabat terkait.
(ygi/vry)

H a l  i t u  j u g a  u n t u k 
keamanan bagi mereka 
karena kondisi kesehatan-
nya jadi terpantau. “Rapid 
test gratis dan sukarela, tapi 
pengunjung antusias. Itu 
bagus untuk keamanan di 
tempat wisata,” ucapnya. 

Sementara itu, Dinas Kes-
ehatan (Dinkes) Kabupaten 
Bandung Barat(KBB) se-
lama libur panjang terus 
melakukan rapid test se-
cara acak di beberapa objek 
wisata di Lembang.

Kepala Seksi (Kasi) Survei-
lans dan Imunisasi Bidang 
P2P Dinkes KBB Muhamad 
Z au ha r i  m e n gat a k a n , 
pihaknya akan terus melaku-
kan rapid test acak hingga 
Minggu (1/11). Sasarannya 
tempat wisata yang banyak 
dikunjungi wisatawan dari 
luar daerah.

“Rapid test ini sebagai 
antisipasi munculnya kasus 
baru dari cluster wisata. Di-

lakukan secara acak, gratis, 
dan atas kesadaran pen-
gunjung,” kata Muhamad 
Zauhari ditemui di sela 
rapid test di Lembang.

Dia mengemukakan, kali 
ini Dinkes KBB melakukan 
rapid test di dua tempat 
wisata berbeda. Di satu 
lokasi, dinkes menyiapkan 
total 100-200 alat rapid test. 
Hasilnya, dua wisatawan 
berdasarkan rapid test 
ternyata reaktif.

Ahmad Zauhari menu-
turkan, untuk penanganan 
selanjutnya, mereka akan 
diserahkan ke dinas kes-
ehatan daerah asal terkait 
pemantauan lebih lan-
jut. Ini sebagai antisipasi 
jika berdasarkan swab test 
yang bersangkutan terkon-
firmasi positif Covid-19. 
Sehingga untuk melaku-
kan trakingnya jadi lebih 
mudah. “Kami langsung 
komunikasikan ke dinas 

kesehatan setempat. Da-
tanya kan sudah tercatat,” 
tutur Muhamad Zauhari. 

Pengunjung Terbanyak 
Selama Covid-19 

Kunjungan wisatawan ke 
Taman Wisata Alam (TWA) 
Gunung Tangkuban Parahu 
selama libur panjang akhir 
pekan ini, mengalami kenai-
kan jika dibandingkan kon-
disi normal. Meski kondisi 
cuaca sering diwarnai hujan, 
namun tidak menyurutkan 
wisatawan dari luar daerah 
untuk berkunjung ke objek 
wisata yang kesohor dengan 
legenda Sangkuriang dan 
Dayang Sumbi ini.

“Secara akumulasi pengun-
jung ada kenaikan dari sejak 
libur panjang hari pertama 
sampai sekarang sekitar 
10-15 persen,” kata Direktur 
Operasional PT Graha Rani 
Putra Persada (GRPP) selaku 
pengelola TWA Gunung 

Tangkuban Parahu, Ruslan, 
Minggu (1/11).

Menurutnya, angka terse-
but berdasarkan jumlah 
akumulasi kunjungan sejak 
hari Rabu - Jumat 28-30 
Oktober 2020. Total kun-
jungan paling besar terjadi 
Kamis 29 Oktober 2020, 
dengan jumlah mencapai 
3.000 pengunjung.

Angka kunjungan itu 
merupakan yang tertinggi 
setelah Indonesia dilanda 
pandemi Covid-19 sejak 
Maret 2020. Tren positif 
kunjungan ini, kata Ruslan, 
sangat membantu pereko-
nomian masyarakat sekitar 
Tangkuban Parahu yang 
menggantungkan hidup 
dari berdagang souvenir 
dan makanan. “Total ada 
lebih dari 1.000 pedagang 
di tempat ini, kalau pen-
gunjung banyak mereka 
tentu akan senang juga,” 
kata dia. (eko/vry)

Dari pertandingan yang 
dipertontonkan, Hariman 
menilai, anak-anak men-
jalankan instruksi sesuai 
yang diharapkan. “Dalam 
materi latihan, sebelumnya 
kita lebih mengedepankan 
defense. Ternyata anak-
anak sudah menerapkan 
permainan, bagaimana 
pertahanan yang baik. Al-
hamdulillah mereka sudah 
melaksanakan instruksi se-
bagaimana yang kita harap-
kan,” katanya. 

Mengenai program ke 
depan, Hariman menu-
turkan, tetap akan dilaku-
kan uji coba lagi. Setelah 
melihat permainan tadi, 
ternyata melawan sekelas 
Tim Arepa Ciasem, yang 
mempunyai pemain tal-
enta-talenta sepakbola 
yang bagus, anak-anak 
bisa meredam. Sehinga 
akan bisa melanjutkan ke 
materi selanjutnya, yaitu 
atacking dan transitions. 
“Nanti ke depan akan ada 
program latihan transisi. 
Baik transisi positif mau-
pun negatif akan dilaku-
kan dalam latihan berikut-
nya. ko lektivitas menjadi 
kunci utama,” katanya. 

Sementara itu, Manager 
Tim Jawara U13 Iwan ‘Abah’ 
Syahrul Anwar mengucap-
kan terima kasih kepada se-
mua pihak yang mendukung 
Tim Jawara U13, terutama 

kepada orang tua yang telah 
datang untuk memberikan 
dukungan secara langsung 
kepada putranya untuk lati-
han uji tanding. 

Abah mengingatkan ke-
pada para pemain, untuk 
tetap menjaga kedisiplinan 
baik di dalam maupun di 
luar tim. Meskipun meraih 

kemenangan, Abah me-
negaskan jangan pernah 
cepat puas untuk sebuah 
kemenangan. “Semuanya 
harus semangat, latihan, 
dan latihan lagi dengan 
kedisiplinan yang tinggi un-
tuk meraih prestasi hingga 
juara di Jawa Barat,” ka-
tanya.(vry) 

VERRY KUSWANDI/PASUNDAN EKSPRES 

rebUT: Pemain Tim Jawara berebut bola dengan pemain Arepa Ciasem. 

Hingga kini ruas jalan 
tersebut, tepatnya dari 
Kampung Wangunjaya 
sampai Kampung Kananga 
Desa Pangsor. Keadaannya 
masih rusak berat. Seorang 
pengendara motor juga 
warga sekitar, Jajang (30) 
menyebut bahwa ruas jalan 
itu sudah seperti kolam 
ikan jika musim penghu-
jan datang. “Ya ini dari 
Wangunjaya sampai Ka-
nanga. Ada datu kiloan lah 

panjangnya. Kalau musim 
hujan begini, sudah kaya 
kolam ikan. Pengguna jalan 
harus ekstra hati-hati jika 
melintas ruas jalan ini,” un-
gkapnya, Minggu (1/11).

Sementara saat dikonfir-
masi pada pihak Pemer-
intahan Desa (Pemdes) 
Pangsor, Kades Nunung 
Toyibah menuturkan, per-
baikan ruas jalan Kam-
pung Wangunjaya sampai 
Kampung Kananga su-

dah diusulkan perbaikan 
melalui anggota dewan. 
Jal tersebut, akan segera 
diperbaiki pada tahun 
anggaran 2021 menda-
tang. Dia juga menyebut 
bahwa status jalan tersebut 
merupakan jalan Kabupat-
en. “Itu jalan Kabupaten, 
tahun ini memang tidak ada 
perbaikan. Sudah diusulkan 
ke dewan, dan akan direal-
isasikan tahun 2021,” pung-
kasnya.(idr/vry)

sehingga surat pernyataan 
tersebut resmi adanya. 
Beredar kabar diluaran, 
penyebab Sarna menalak 
Noni karena ada dari pihak 
keluarga Sarna yang tidak 
menyetujui pernikahan 
secara siri tersebut. Pada-
hal. untuk menaklukan 
wanita pujaannya, Sarna 
yang berprofesi sebagai 
petani tersebut berjuang 
mendekati Noni dengan 
membeli bensin eceran 
selama sebulan. 

Pengolah Bahan Regis-
trasi dan Akreditasi seksi 
Bimas Islam Kemenag Sub-
ang H. Ikin Wasdikin S.H.I 
mengatakan, mengenai 
pernikahan Sarna dengan 
Noni yang menjadi viral 
dan berakhir cepat dengan 
perceraian, itu lah yang 
dihadapi ketika melaku-

kan pernikahan secara siri. 
Sebab, proses yang cepat 
mengambil keputusan, 
karena tidak melaui proses 
secara aturan pemerintah. 
“Begitulah ketika menikah 
secara siri, bisa cepat dan 
berakhir cepat pula,” ung-
kapnya. 

Sementara itu, Kepala 
DP2KBP3A Kabupaten 
Subang Dra Nunung Sury-
ani mengatakan, mengenai 
kabar sang suami Sarna 
menalak istrinya Noni hal 
tersebut dimungkinkan 
pernikahan tidak bertahan 
lama, karena perbedaan 
usia yang terlalu jauh. Ten-
tunya, akan sangat banyak 
perbedaan yang agak sulit 
untuk disatukan. Antara 
lain, perbedaan cara ber-
fikir dan cara pandang, per-
bedaan tujuan, perbedaan 

kebiasaan dan lain-lain. 
“Bisa jadi karena perbe-
daan usia. Jadi, pola pikir 
dan cara pandang yang 
berbeda jauh,” katanya. 

Pernikahan di bawah 
umur, Nunung menutur-
kan, jelas tidak dibenar-
kan karena dalam undang 
undang perkawinan usia 
kawin minimal 19 tahun. 
Apalagi,  j ika mengacu 
menurut program Kelu-
arga Berencana (KB) usia 
yang sehat untuk menikah 
bagi wanita adalah 21 
tahun. 

“Jika anak di bawah umur 
menikah dan hamil, maka 
resiko mengurus diri send-
iri. Bahkan, anak yang di-
kandungnya akan riskan, 
karena tidak ada persiapan 
fisik maupun batin,” ka-
tanya.(ygo/vry)
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SUBANG-Operasi Zebra 
Lodaya 2020 yang digelar 
Polres Subang, berbeda den-
gan operasi zebra tahun-
tahun sebelumnya. Operasi 
kali ini sekaligus bhakti sosial 
dengan membagikan paket 
sembako, stiker, dan ratusan 
masker kepada sopir angkot 
dan tukang becak yang be-
rada di jalur protokol Kota 
Subang, Minggu (1/11).

Kapolres Subang AKP Aries 
Kurniawan Widiyanto SH 

melalui Kasatlantas Polres 
Subang, AKP Polisi Endang 
Sujana SH mengatakan 
bhakti sosial yang digelar 
secara serentak itu mem-
bagikan 30 paket sembako, 
100 lembar leaflet, stiker, 
pamflet, dan 300 masker. 
Pemberian paket sembako 
ini untuk ikut meringankan 
masyarakat akibat dampak 
pandemi Covid-19. “Pasti-
nya mereka terdampak, na-
mun tetap kita mengimbau 

agar tetap memakai masker 
saat narik penumpang atau-
pun berada dimana saja,” 
katanya.

Dia menjelaskan Operasi 
Zebra Lodaya tahun 2020 
ini lebih mengedepankan 
tindakan preemtiv dan pre-
ventif, seperti memberikan 
edukasi, sosialisasi, imbauan 
dan teguran simpatik. “Pem-
bagian masker itu merupa-
kan bagian dari operasi zebra 
lodaya 2020 juga,” ujarnya.

Salah seorang tukang be-
cak yang mangkal di Jalan 
Otista Subang, Hadi S (53) 
mengaku kesulitan menda-
pat penumpang di saat 
pandemi Covid-19. Pada-
hal sebelumnya, ada saja 
penumpang pengunjung 
pasar yang naik meski hanya 
sedikit.”Biasanya perhari bisa 
mencapai 5-10 penumpang, 
kalau sekarang dapet 2 pen-
umpang saja sudah susah,” 
ucapnya.(ygo/sep)

Sebar Sembako dan Masker 
di Operasi Zebra  

YUGo erosPri/PAsUnDAn eKsPres

bAGi sembAKo: Jajaran satlantas Polres subang bagikan paket sembako dan masker kepada pengguna jalan dalam rangka operasi Zebra Lodaya 2020.

Edukasi Pengendara dengan Preemtiv dan Preventif

SUBANG-Subang Com-
munity Fest (SCF) 2020 akh-
irnya digelar secara virtual. 
Sebanyak 42 komunitas se 
Kabupaten Subang ikut ter-
libat dalam SCF 2020 yang 
berlangsung selama dua hari 
itu, yakni 30-31 Oktober di 
Aula Pemda Subang.

Adapun konten acara SCF 
2020, selain menampilkan 
konten komunitas juga digelar 
sekaligus untuk memperingati 
hari sumpah pemuda pada 28 
Oktober. Pertunjukan musik, 
tari, fashion show hingga talk-
show, yang dibungkus dengan 
tema “Subang Creative Be-
havior” ditampilkan dalam 
gelaran SCF 2020.

Mewakili jajaran pengurus 
Subang Creative Hub, Adri-
anto Akbar menyebut bahwa 
Subang Community Fest 
Tahun 2020, diharapkan pe-

muda dapat membangun ka-
bupaten Subang melalui ide-
ide serta gagasan kreatif yang 
dimilikinya. “Kaum muda 
millenial khususnya yang se-
dang dalam fase ke-emas-an 
dengan semangat, tenaga dan 
pemikiran yang segar ada-
lah bekal bagi suatu daerah 
untuk tumbuh, berkembang 
serta maju melalui sinergitas 
yang terjalin antar seluruh 
pihak,” jelasnya.

Sementara itu Wakil Bupati 
Subang, Agus Masykur men-
gapresiasi berlangsungnya 
SCF 2020. Selain diselengga-
rakan sepenuhnya oleh pe-
muda di Subang, juga acara 
tersebut berlangsung dengan 
penerapan protokoler kese-
hatan yang ketat. “Saya ucap-
kan selamat beraktivitas, 
terimakasih telah menerap-
kan protokol sesuai anjuran 

pemerintah. Tetap kompak, 
semangat dan kreatif. Saya 
sangat mengapresiasi sekali-
gus bangga pada komunitas-
komunutas di Subang, yang 
telah menggelar SCF 2020 
ini,” ungkapnya.

Kepala Disparpora Subang, 
Asep Setia Permana men-
gungkapkan SCF 2020 yang 
sudah digelar kedua kali 
ini kembali digelar setelah 
melihat kesuksesan tahun 
sebelumnya.

Asep juga mengatakan acara 
ini digelar sekaligus untuk 
mempromosikan potensi wisa-
ta di Kabupaten Subang, seka-
ligus menyampaikan bahwa 
Subang siap dikunjungi oleh 
wisatawan di masa AKB ini. 
“Insya Allah dalam adaptasi 
kebiasaan baru sektor pari-
wisata di Subang sudah siap,” 
pungkasnya.(idr/sep)

SCF 2020, Bangun Subang 
dengan Gagasan Kreatif

inDrAWAn seTiADi/PAsUnDAn eKsPres

PAmerAn: Wabup subang didampingi pengurus Creatif Hub, Adrianto Akbar saat melihat karya seni komunitas.
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nan juga sama karena tahun ini tidak 
banyak membangun lantaran kena re-
focusing anggaran,” kata Bupati. 

Dia menjelaskan, tahun 2021 pihaknya 
juga bakal mengoptimalkan pemban-
gunan dan pendapatan agar seluruh 
perencanaan dan program yang sudah 
ditetapkan bisa terwujud dengan baik. 
“Kita konsentrasi dulu supaya Covid-

19 ini bisa pergi dulu atau 
memutus mata rantai, 

bahkan bisa sampai 
pada zona hijau. 
Sehingga nanti in-
vestor bisa pada 
datang dan kunjun-

gan wisatawan bisa 
kembali ramai. Kunci 

utamanya soal penan-
ganan Covid-19 dulu,” 

ungkapnya.
Diakui Bupati, banyak 

program dan pembangu-
nan yang sudah siap untuk 

dieksekusi. Mulai dari pembangunan 
Flyover di Padalarang, pasar tradisional 
hingga pembangunan infrastruktur jalan 
yang mulus bagi masyarakat.

Selain fokus pada pendapatan dan 
pembangunan, Bupati juga saat ini 
tengah fokus untuk melakukan evaluasi 
terhadap kinerja SKPD di lingkungan 
Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat 
pasca penerapan work from home (WFH) 
bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).  Hal itu 
dilakukan untuk mengukur efektivitas pe-
layanan publik yang tetap berlangsung 
di tengah masa pandemi Covid-19.

Bupati menyebutkan, pentingnya 
mengevaluasi kinerja ASN selama pan-
demi Covid-19. Sebab, kata dia, evalu-
asi tersebut akan melihat sejauh mana 
tugas-tugas bagi ASN yang diberikan 
dapat diselesaikan dengan baik selama 
bekerja dari rumah. 

“Sebetulnya pekerjaan-pekerjaan su-
dah ada yang selesai. Namun, selama 
masa Covid-19 ini, evaluasi kinerja para 
pejabat tetap akan dilakukan. Karena 
walaupun harus WFH, gaji dan tunjun-
gan kinerja tetap diberikan. Tapi yang 

Tahun 2021 Mulai Diterapkan 
di Kabupaten Bandung Barat

Perkembangan ilmu dan teknologi 
digital mempermudah publik 
mengakses berbagai informasi, 

mulai dari sosial, hukum dan budaya 
termasuk pemerintahan. Hal ini men-
dorong pemerintah membuat terobosan 
dalam rangka meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat dengan berbasis 
online. 

Sehingga berdasarkan Peraturan Men-
teri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 
70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah (SIPD), setiap Pe-
merintah Daerah (Pemda) wajib memiliki 
sistem terpadu dan terintegrasi, yang 
mencakup seluruh data pembangunan 
dalam satu platform berbasis elektronik 
yang terdiri dari tiga informasi utama 
yakni Informasi Pembangunan Daerah, 
Informasi Keuangan Daerah dan Infor-
masi Pemerintah Daerah lainnya.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian 
dan Pengembangan Daerah (Bappe-
litbangda) Kabupaten Bandung Barat 
(KBB), Asep Wahyu FS mengatakan 
di Kabupaten Bandung Barat (KBB) 
sendiri, SIPD mulai akan diberlakukan 
pada tahun anggaran 2021. Hal itu 
sebagai bentuk keterbukaan dan pen-
ingkatan pelayanan informasi kepada 
publik. “Semua kabupaten kota sudah 
mulai menjalankan SIPD, dimana per-
encanaan pembangunan daerah dan 
anggaran bisa terintegrasi langsung 
ke kemendagri. Sehingga kemendagri 
bisa langsung mengawasi setiap daerah 
secara cepat. Progres di SKPD saat ini 
sudah hampir selesai untuk anggaran 
2021, tinggal sinkronisasi angka saja,” 
kata Asep di Ngamprah, beberapa 
waktu lalu.

Dia menjelaskan SIPD dibangun un-
tuk menghasilkan layanan Informasi 
Pembangunan Daerah yang saling 
terhubung dan terintegrasi dengan 
berbasis online dan juga dapat di-
akses melalui situs jaringan resmi 
Kemendagri(bandungbaratkab.sipd.
kemendagri.go.id).

Melalui sistem baru ini, Asep berharap 
masing-masing SKPD mampu me-
nyajikan data yang aktual, valid 
dan akuntabel guna kepentin-
gan penyelenggaraan pemer-
intahan dan pembangunan di 
daerah. Sebab, sistem baru 
ini memuat tentang per-
encanaan pembangunan 
daerah, sistem keuangan 
daerah, sistem pemerin-
tah daerah dan sistem 
pembinaan pengawasan 
daerah.

 “Melalui SIPD ini tujuan-
nya untuk satu data satu s i s t e m . 
Karena penyusunan APBD harus ber-
dasarkan Rencana Kerja Prioritas 
Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan (Musren-
bang) yang disetujui oleh kepala daerah 
(bupati),” paparnya.

Asep menambahkan, setelah menjadi 
dokumen Kebijakan Umum Anggaran 
(KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran 
Sementara (PPAS), selanjutnya akan 
dibahas oleh pemerintah daerah ber-
sama dengan DPRD. “Jadi nanti juga 
akan dibahas dengan dewan untuk 
disetujui program pembangunan daerah 
berdasarkan RKPD dan KUAPPAS,” 
tandasnya.

Dihubungi terpisah, Bupati Bandung 
Barat, Aa Umbara Sutisna mengung-
kapkan, di tengah Covid-19, pihaknya 
terus berupaya untuk membenahi dari 
berbagai sektor. Di antaranya soal 
pendapatan dan pembangunan. 

“Untuk pendapatan pasti menurun, tapi 
tidak terlalu drastis, mudah-mudahan 
beberapa bulan jelang akhir tahun lagi 
sesuai target pendapatan. Pembangu-

lebih penting lagi adalah bagaimana 
pelayanan publik bisa efektif dilakukan,” 
ujar Bupati.

Menurut Bupati walaupun ASN menjalani 
WFH namun tidak boleh ada anggapan 
libur. Sebab menurutnya kinerja yang baik 
dapat diukur dari tanggung jawab ASN 
dalam menjalankan tugas. 

Adapun lanjutnya, evaluasi juga dilaku-
kan untuk mengukur hasil kinerja ASN di 
akhir tahun ini. 

“Saya tau ada para pejabat yang bek-
erja setiap hari tanpa kenal libur.Termasuk 
untuk kepala dinas, selama Covid-19 saya 
lihat mereka sudah bekerja maksimal. Na-
mun tetap evaluasi kinerja di akhir tahun 
ini akan dilakukan,” katanya.

Selama WFH tetap masing-masing ASN 
harus mencapai sasaran kerja dan me-
menuhi target kinerja dengan memvali-
dasi Laporan Kinerja yang wajib diinput 

setiap hari kerja oleh seluruh ASN melalui 
Aplikasi Kinerja Aparatur (AKUR).

Oleh karena itu, Bupati mengimbau 
seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pem-
kab Bandung Barat dan seluruh camat di 
wilayah agar memonitoring kerja ASN. 

“Maka dari itu, saya imbau beberapa 
bulan di akhir tahun ini seluruh SKPD 
harus bisa menuntaskan target kerja yang 
sudah disusun,” tegasnya.

Lebih lanjut Bupati mengingatkan pent-
ingnya kedisiplinan melaksanakan pro-
tokol kesehatan bagi ASN yang bekerja 
di kantor untuk mencegah penyebaran 
Covid-19. “Saya juga imbau seluruh pe-
gawai yang melaksanakan WFO untuk 
menggunakan masker saat bertugas 
dan disiplin dengan senantiasa menjaga 
jarak saat bertugas (physical distancing) 
atau kita kenal dengan menerapkan 3M,” 
tandasnya.(adv/sep)

rAPAT KoorDinAsi: Tim perencanaan dari berbagai sKPD mengikuti rapat koordinasi 
persiapan siPD yang terintegrasi dengan Kemendagri untuk tahun anggaran 2021, 

yang digelar di bappelitbangda Kbb, beberapa waktu lalu.

Tahun 2021 Mu-
lai PeneraPan 
SiPD Di BanD-

ung BaraT
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Masih Posisi 
Kedua se-Jabar 

KARAWANG-Dinas Pe-
nanaman Modal dan Pe-
layanan Terpady Satu Pintu 
(DPMP TSP) Kabupaten 
Karawang menyatakan, jika 
ada penurunan investasi 
yang masuk ke Karawang 

pada priode Januari sampai 
September. Hal itu diduga 
adanya pandemi Covid-19.

Kepala DPMPTSP Kara-
wang, Eka Sanatha melalui 
Kasi Informasi Data dan 
Pengembangan Sistem Bi-
dang Wasdal DPMPTSP, 
Oktaf Hariaji menyatakan 
jika laporan dari LKPM Jawa 
Barat tentang realisasi in-

vestasi Kabupaten Karawang 
masih menempati posisi 
kedua dari 27 kabupaten / 
kota di Jawa Barat.

Namun, jika dibanding 
tahun 2019, tahun 2020 ini 
investasi secara keseluru-
han di Jawa Barat menga-
lami penurunan sebanyak 
23,33 persen. “Kemungkinan 
penurunan investasi ini aki-

bat adanya pandemi Covid-
19,” ujar Oktaf.

Dijelaskan, untuk investasi 
yang masuk ke Karawang 
sendiri pada triwulan ke 
tiga ini sebanyak Rp12,586 
triliun, sementara pada pri-
ode yang sama tahun lalu 
investasi yang masuk men-
capai Rp15,130 triliun. “In-
vestasi yang masuk masih di 

dominasi oleh Penanaman 
Modal Asing (PMA) yang 
mencapai Rp10,465 triliun,” 
katanya.

Sementara, lanjut Oktaf, 
Penanaman Modal Dalam 
Negeri (PMDN) yang masuk 
ke Karawang, mencapai 
Rp2,120 triliun. “Jumlah 
tenaga kerja yang diserap 
mencapai 9.694 orang,” ka-

tanya.
Ia menambahkan, pihaknya 

belum bisa memprediksi 
sampai akhir tahun bakal 
ada penambahan yang sig-
nifikan atau tidak. Sebab 
pandemi Covid-19 masih 
terjadi. Meskipun saat ini 
pembangunan kereta cepat 
dan jalan tol layang yang me-
lintasi Kabupaten Karawang 

sedang berproses.
Kendati begitu, lanjut Ok-

taf, pihaknya saat ini fokus 
perbaikan sistem pelayanan 
perizinan secara online un-
tuk memudahkan investor 
memperoleh izin di Kara-
wang. “Kami terus menin-
gkatkan sistem perizinan 
online yang saat ini kami 
miliki,” katanya.(use/vry) 

Investasi Turun di Masa Pandemi

JAKARTA–Masih ada per-
masalahan ketatanegaraan 
dan administrasi negara 
terkait  hak pilih.  Salah 
satunya bagi  kelompok 
masyarakat rentan. Lembaga 
Pengawas Pemilu berharap 
ada pasal dalam Undang-
Undang yang mengatur kel-
ompok masyarakat rentan di 
masa depan.

Anggota Bawaslu Rahmat 
Bagja mengatakan, salah satu 
kelompok masyarakat rentan 
yakni masyarakat adat yang 
tinggal di hutan lindung. 
Dia menjelaskan, mereka 
tidak bisa memilih karena 
tidak memiliki kartu tanda 
penduduk (KTP). Sedangkan 
syarat mutlak menyalurkan 
hak pilih yang diatur dalam 
UU adalah memiliki KTP.

“Ini pekerjaan rumah (PR) 
terbesar bagaimana kedepan 
dalam menyelenggarakan 
pemilu. Apakah kemudian 
karena tidak memiliki KTP 
mereka tidak bisa memilih?,” 
ungkap Bagja.

Dia menegaskan harus 
ada perubahan paradig-
ma mengenai pencatatan 
kependudukan. Menurut-
nya, harus ada perubahan 
mendasar tentang anggapan 
masyarakat hukum adat yang 
berdasarkan interpretasi 
hakim Mahkamah Konsti-
tusi (MK) yang memutus 
masyarakat hukum adat se-
bagai sebuah subjek atau 
identitas hukum tersendiri.

“Kita harus sudah mu-
lai merancang bagaimana 
masyarakat adat ini punya 
identitas tersendiri atau KTP 
khusus bagi mereka. Ini har-
us ada perbincangan serius 
terkait masalah ini. Untuk 
kasus seperti ini harus ada 

Masyarakat Adat Harus Punya Hak Pilih 

K A R A W A N G - D e w a n 
Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) dan Forum Koor-
dinasi Pimpinan Daerah 
(Forkopimda) beserta para 
p e r w a k i l a n  o r g a n i s a s i 
Kepemudaan, merumuskan 
strategi menghadapi bonus 
demografi.

Anggota Komisi IV DPRD 
Kabupaten Karawang, Indri-
yani mengatakan, pihaknya 
akan memberikan ruang 
berkreasi, dukungan kepada 
para pemuda agar bisa men-
jadi bagian utama dalam 
proses pembangunan di 
Karawang. 

Indri berpesan, agar pe-
m u d a  K a r a w a n g  b i s a 
kreatif,inovatif,  mandiri 
mampu bersaing dan berjiwa 
kewirausahaan.

“Insya Allah program-pro-
gram yang diluncurkan akan 
berpihak kepada masyarakat 
Karawang khususnya para 

pemuda,” katanya.
Indri memberikan apre-

siasi kepada Polres Kara-
wang yang bisa mengini-
siasi kegiatan ini. “Semoga 
kedepan banyak lembaga 
memberikan ruang kepada 
para pemuda,” pungkasnya.
(ddy/vry) 

Legislatif Rumuskan Binus Demografi 

pengecualian,” ungkap Koor-
dinator Divisi Penyelesaian 
Sengketa Bawaslu.

Selain itu, lanjut Bagja, 
infrastruktur terhadap dis-
abilitas harus diperhatikan. 
Jangan sampai masyarakat 
rentan tidak medapatkan 
hak sesuai dengan kebutu-
hannya. Di TPS saja, lanjut 
Bagja, terkadang sulit bagi 
disabilitas untuk menyalur-
kan hak pilihnya. “Jalan sem-
pit dan tidak ada akses untuk 
kursi roda. Ini juga harus kita 
pikirkan ke depan,” ujarnya.

Menurutnya,  persolan 
masyarakat adat dan dis-
abilitas harus menjadi per-
hatian dalam RUU kedepan. 
Dia berharap baik dari NGO 
dan penyelenggara pemilu 
bisa memperjuangkan 1 
atau 2 pasal yang mengatur 
masyarakat rentan. “Ini yang 
harus dipikirkan kedepan 
bagaimana memasukkan ini 
kedalam rumusan UU. Inilah 
yang harus didorong untuk 
memasukkan 1 atau 2 pasal 
tentang kelompok rentan,” 
imbuhnya.

Terpisah, Bawaslu juga 
memberikan bimbingan 
teknis (Bimtek) penyusunan 
keterangan tertulis perselisi-

han hasil pemilihan (php) 
bagi Bawaslu provinsi, ka-
bupaten, dan kota yang akan 
melaksanakan Pilkada Ser-
entak 2020.

Anggota Bawaslu Fritz Ed-
ward Siregar menegaskan 
pemberian keterangan tertu-
lis PHP di MK tidak sekadar 
memberikan jawaban terkait 
jawaban pemohon saja, me-
lainkan juga sebagai ajang 
pembuktian kerja penga-
wasan yang telah dilakukan. 
“Menulis keterangan tertulis 
bukan sekadar memberi-
kan jawaban terkait dengan 
jawaban pemohon. Tetapi 
kita bisa membuktikan kin-
erja kawan-kawan sekalian,” 
kata Fritz. Ia menjelaskan 
keterangan tertulis di MK 
sebagai salah satu cara me-
nampilkan kerja-kerja pen-
gawasan di lapangan baik itu 
pengawas tingkat kecama-
tan, desa, maupun kelurahan 
atau desa.

“Seluruh kerja keras kita 
(Bawaslu) akan teruji pada 
saat sidang di MK apapun 
yang kalian (Bawaslu daerah) 
lakukan apapun yang kalian 
kerjakan. Kerja keras pontang 
panting bikin kajian dan ga-
gal di pembahasan satu atau 
yang lainnya semua itu akan 
di uji di MK,” tegasnya.

Dalam Bimtek tersebut Fritz 
menjelaskan empat pokok 
penyusan keterangan tertulis 
yaitu pokok permohonan, 
data hasil pengawasan, do-
kumen dan bukti, dan pu-
tusan rapat pleno. “Dalam 
membuat keterangan tertulis 
harus sesuai dengan apa 
yang telah disetujui oleh ra-
pat pleno dengan bukti-bukti 
yang telah disampaikan,” 
tandasnya. (khf/fin/vry)

rahmat bagja

DeDi sATriA/PAsUnDAn eKsPres 

KoorDinAsi: Anggota Komisi iv DPrD Kabupaten Karawang dalam kegiatan Workshop memperingati Hari sumpah Pemuda.

J A K A R TA – N e t r a l i t a s 
aparatur sipil negara (ASN) 
dalam setiap perhelatan 
pesta demokrasi harus terus 
dikumandangkan. Namun, 
bukan berarti ASN tidak pu-
nya hak politik sama sekali. 
Hanya saja, hak politik mer-
eka terbatas di bilik suara.

Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Re-
formasi Birokrasi (PANRB) 
Tjahjo Kumolo menegaskan 
dalam penegakan netralitas 
ASN, perlu pemahaman dan 
kesadaran ASN itu sendiri 
atas hak pilih yang dimi-
likinya.

Sikap partisan ASN hanya 
dapat direfleksikan dalam 
bilik suara. Bilik suara men-
jadi tempat dimana segala 
ekspresi partisan dan ek-
spresi politik untuk memi-
lih orang yang dikehendaki 
sebagai pemimpin dapat 
disalurkan.

Di luar bilik suara, ASN 
tidak perlu mengumbar ek-
spresi politiknya karena mar-
wah sebagai alat negara yang 
harus ia jaga. “Saya sendiri 
kurang sepakat kalau hak pi-

lih ASN dicabut karena salah 
satu ciri negara demokrasi 
yang matang adalah supre-
masi sipil dimana hak pilih 
betul-betul diwadahi,” ujar 
Tjahjo.

Ia melanjutkn, kesadaran 
ini menjadi perhatian pent-
ing dalam penegakkan 
netralitas ASN, khususnya 
menjelang Pilkada seren-
tak 2020. Tjahjo mengung-
kapkan sebenarnya potensi 
gangguan netralitas justru 
datang dari individu ASN 
itu sendiri.

Banyak ASN yang masih 
gagal paham, salah paradig-
ma, dan memiliki pola pikir 
(mindset) dan pola budaya 
yang tidak tepat. “Mereka 
selalu berdalih posisi ASN itu 
dilematis, maju kena mun-
dur kena, netral pun kena. 
Barangkali sebenarnya tidak 
demikian karena aturannya 
sudah jelas,” terangnya.

Tjahjo menguraikan ada 
empat kategori area yang 
sering dilanggar ASN da-
lam Pilkada. Kategori per-
tama, sebelum pelaksanaan 
tahapan pilkada berupa me-

masang baliho dan ikut da-
lam kegiatan partai politik.

Kategori kedua, tahap 
pendaftaran bakal calon 
k e p a l a  d a e r a h  b e r u p a 
mendaftarkan diri sebagai 
bakal calon kepala daerah, 
ikut deklarasi dalam de-
klarasi balon kepala daerah, 
posting dan share bakal 
calon kepala daerah di media 
sosial, dan memberikan du-
kungan kepada calon kepala 
daerah dengan mengerah-
kan ASN lain.

Kategori ketiga, tahap pen-
etapan calon kepala daerah 
dengan cara ikut dalam keg-
iatan kampanye, memfasili-
tasi kegiatan kampanye, dan 
posting serta share calon 
kepala daerah di media so-
sial. Sedangkan kategori ke-
empat adalah tahap setelah 
penetapan kepala daerah 
yang terpilih, berupa ikut 
dalam pesta kemenangan 
kepala daerah terpilih.

Dikatakan, ASN harus men-
dukung sepenuhnya penca-
paian asas pemilu yang sudah 
ditetapkan undang-undang. 
Apalagi dalam setiap pelak-

sanaan tahapan pemilu, 
ASN secara langsung atau 
tidak langsung ikut bertang-
gung jawab pada prosesnya 
di semua tingkatan. Dari 
sisi perundang-undangan, 
konstruksi netralitas ASN 
yang dibangun dalam UU 
ASN adalah ASN sebagai un-
sur perekat dan pemersatu 
bangsa. ASN membawa ‘baju 
negara’ dalam kapasitas-
nya, sehingga ASN bukanlah 
Aparatur Sipil Pemerintah 
tapi Aparatur Sipil Negara. 
“Filosofi inilah yang harus 
dipahami bersama bahwa 
identitas yang melekat pada 
ASN adalah identitas nega-
ra bukan identitas/cabang 
kekuasaan eksekutif,” tegas 
Menteri Tjahjo.

Menteri Tjahjo menerang-
kan bahwa pada 10 Sep-
tember lalu, pemerintah 
menerbitkan Surat Keputu-
san Bersama (SKB) menge-
nai Pedoman Pengawasan 
Netralitas Pegawai ASN 
dalam Penyelenggaraan 
Pemilihan Kepala Daerah 
Serentak Tahun 2020. SKB 
yang ditandatangani oleh 

Menteri PANRB, Menteri 
Dalam Negeri, Kepala Badan 
Kepegawaian Negara (BKN), 
Ketua Komisi Aparatur Sipil 
Negara (KASN), serta Ketua 
Badan Pengawas Pemilihan 
Umum (Bawaslu) tersebut 
merupakan pedoman bagi 
ASN di seluruh Indonesia 
untuk tetap dapat menjaga 
netralitasnya dan tidak ter-
libat dalam politik praktis 
dimasa Pilkada serentak 
2020.

Ia berharap melalui kepu-
tusan bersama tersebut, 
ASN di tingkat pusat dan 
daerah dapat berkomitmen 
untuk menegakkan netrali-
tas, mengawal pelaksanaan 
demokrasi di setiap tahapan 
serta menggerakkan dan 
mengorganisir masyarakat 
untuk menggunakan hak 
pilih dalam Pilkada serentak 
2020.

“Juga mari kita lawan ra-
cun-racun demokrasi yang 
mengganggu demokrati-
sasi dalam setiap tahapan 
Pilkada dan Pemilu. Mari 
kita hindari politik SARA, 
politik uang, dan intervensi-

Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pilkada Dinilai Sulit
intervensi yang mengganggu 
netralitas ASN,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Apara-
tur Sipil Negara (KASN) men-
catat, hingga September 2020 
ada 694 ASN yang dilaporkan 
atas dugaan pelanggaran ne-
tralitas terkait dengan pelak-
sanaan tahapan Pilkada. 
Ketua KASN Agus Pramus-

into menjelaskan, dari 694, 
yang dilaporkan melakukan 
pelanggaran, sebanyak 492 
telah diberikan rekomendasi 
penjatuhan sanksi pelang-
garan netralitas. “Dengan 
tindak lanjut pemberian 
sanksi dari PPK baru 256 ASN 
atau 52 persen,” katanya.
(khf/fin/vry) 



PATUH: 3M tetap diterapkan 
meskipun saat berlibur.

christiano ronaldo

bpom

melawan covid-196 senin, 2 noveMber 2020

GEJALA  SBG PWK  KRW  KBB 
TERKONFIRMASI  360 585 1.518 
SELESAI ISOLASI 300 439 1.141 5
MASIH ISOLASI  36 117 316 0
KEMATIAN  24 29 61 7 
SUSPEK  5.847 975 6.691 778 
PROBABEL  28 8 63 24
KONTAK ERAT  455  1.627  3.767 770

JAKARTA-Hingga 
saat ini pemerintah 
sudah cukup ber-
hasil meningkat-
kan kapasitas test-
ing (pemeriksaan) 
d a n  t r e a t m e n t 
(perawatan) pasien 
Covid-19. Angka 
kesembuhan juga 
m e n i ngkat  da r i 
waktu ke waktu. 
Hal ini menunjuk-
kan treatment yang 
dilakukan berkon-
tribusi terhadap naiknya ang-
ka kesembuhan.

“Kendala terbesar adalah 
tracing. Karena banyaknya 
resistensi dari masyarakat di 
lapangan. Ini akibat stigma 
negatif dari masyarakat ter-
hadap penderita Corona. Ini 
harus dihindari. Apalagi, diper-
parah adanya berita bohong 
yang menghilangkan rasa per-
caya terhadap pasien yang 
menjadi subyek tracing,” kata 
Juru Bicara Satgas Penanganan 
Covid-19, Wiku Adisasmito di 
Jakarta, Sabtu (31/10).

Menurutnya, 3T (testing, 
tracing dan treatment) meru-
pakan upaya yang tidak mu-
dah. Karena itu, dibutukan 
sinergi dengan masyarakat. 

“Kami menghim-
bau masyarakat 
betul-betul me-
mahami bahwa 
keterbukaan kita 
semuanya sangat 
penting dalam 
upaya pemerin-
tah melakukan 
tracing,” jelasnya.

Masyarakat har-
us terbuka terkait 
riwayat perjalan-
an dan interaksi 
yang dilakukan. 

Masyarakat diminta tidak 
memberikan stigma negatif  
terhadap penderita positif.

“Apa yang bisa dilakukan 
masyarakat, kita bisa ber-
sama-sama memudarkan 
stigma negatif. Musuh kita 
adalah virusnya. Bersikap 
jujur dan suportif kepada 
petugas adalah sikap yang 
penting dalam mensukseskan 
program 3T,” terangnya.

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)

Belum Ada Vaksin yang 
Kantongi Izin untuk Digunakan 
JAKARTA-Sampai saat ini belum ada vaksin Covid-19 

yang mengantongi izin untuk digunakan. Seandainya 
nanti sudah ada, namun dinilai terlalu berisiko, izin 
bisa dicabut.

“Meskipun sudah ada emergency use of authorization 
(EUA) sekalipun, izin bisa dicabut jika dinilai terlalu 
berisiko,” kata Plt Deputi Bidang Pengawasan Obat, 
Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Togi J Hutadjulu 
di Jakarta, Sabtu (31/10).

Hal ini dilakukan apabila terdapat peningkatan frekue-
nsi efek samping. BPOM, lanjutnya, dapat melakukan 
tindak lanjut dengan melakukan pengkajian bersama 
para ahli, klinisi serta Komite Nasional KIPI (Kejadian 
Ikutan Pasca Imunisasi).

Saat ini, tercatat ada 44 kandidat vaksin Covid-19 yang 
tengah menjalani uji klinis. Beberapa sudah di tahap 
akhir. Yakni fase 3. Sebanyak 154 kandidat vaksin lainnya 
masih dalam tahap uji praklinis. “Jika ditemukan risiko 
menjadi lebih besar daripada manfaatnya, hasil pengka-
jian tersebut akan ditindaklanjuti dengan memberikan 
komunikasi risiko dan dapat dilakukan pencabutan 
EUA,” papar Togi.

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)

Berhasil Sembuh 
JAKARTA-Pihak Juventus secara resmi mengumumkan, 

bahwa bintang mereka Cristiano Ronaldo dinyatakan 
sudah sembuh dari infeksi virus corona (Covid-19). “Ron-
aldo menjalani pemeriksaan dengan tes swab Covid-19. 
Hasilnya negatif,” demikian pernyataan resmi Juventus 
dalam situs resminya, Sabtu (31/10). “Ronaldo juga tidak 
lagi menjalani isolasi di rumah,” sambungnya.

Meski sudah dinyatakan negatif, Ronaldo tetap harus 
menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum dapat 
kembali ke tim. Harapannya, ia bisa kembali ke dalam 
skuad Juventus melawan Spezia di laga lanjutan Liga 
Italia pada hari Minggu (1/11).

“Ujian itu memberikan hasil negatif. Karena itu, pe-
main telah pulih setelah 19 hari dan tidak lagi menjalani 
isolasi rumah,” ujar manajemen klub.

Sejak terpapar virus Covid-19, pemain berusia 35 ta-
hun itu telah melewatkan empat pertandingan selama 
menjalani isolasi. Salah satunya, ketika absen saat 
bertemu Barcelona di Liga Champions.

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)

JAKARTA-Menteri Keseha-
tan Terawan Agus Putranto 
menyebut perjalanan pan-
demi Covid-19 masih pan-
jang. Hingga kini belum dapat 
diketahui kapan wabah terse-
but akan berakhir. Tenaga 
medis yang menjadi garda 
terdepan diharapkan mampu 
menyelamatkan mereka yang 
terinfeksi. 

“Saya sangat berterimakasih 
dan bersyukur melihat apa yang 
sudah dikerjakan teman-teman 
semua. Baik secara individu 
maupun pelayanan di rumah 
sakit. Ini begitu luar biasa.  Per-
juangan dan kebersamaan ini-
lah yang saya yakin akan dirid-
hai dan diberkahi Tuhan Yang 
Maha Kuasa,” kata Terawan di 
Jakarta, Sabtu (31/10).

Dia menyebut dedikasi ten-
aga medis sangat luar biasa. 
Setiap hari mereka memberi-
kan pelayanan kepada para 
pasien. Terawan mengaku 
akan terus mendampingi ten-
aga medis. Termasuk bila ada 
sesuatu yang dibutuhkan.

“Saya selaku Menteri Kes-
ehatan akan akan mendamp-
ingi, menyertai, dan akan 
terus membantu bila ada 
sesuatu yang diperlukan. Kita 

Persentase Capai 
86 Persen 

SUBANG-Satuan Tugas Pen-
anganan Covid-19, Kabupat-
en Subang mengungkapkan 
penanganan  Covid-19 
di Kabupaten Subang selama 
beberapa bulan ini.

Juru Bicara Satgas Penan-
ganan Covid-19 Kabupaten 
Subang dr. Maxi mengungkap-
kan, persentase Subang men-
capai 86 persen. Sedangkan 
nasional di angka mendekati 
80 persen, kemudian untuk 
Provinsi Jawa Barat tembus 
diangka 74 persen. Artinya 
kata Maxi, penanganan pan-
demi Covid-19 di Kabupaten 
Subang sudah cukup baik.

“Subang ini masih berun-
tung penanganan kasus 

positif Covid-19 yang men-
inggal dengan jumlah kasus 
Covid-19 masih cukup baik 
dibanding dengan nasional, 
maupun provinsi Jabar,” kata 
dr. Maxi kepada wartawan di 
Subang, Minggu (1/11).

Maxi memaparkan, jumlah 
kasus positif Covid-19 nasion-
al mencapai 410.088 orang, 
sembuh 337.801 orang men-
inggal 13.869 orang, masih 
diisolasi 58.418 orang. Sedan-
gkan di Jawa Barat berjumlah 
36.338 orang, sembuh 25.644 
orang, meninggal sebanyak 
719 orang, dan masih dilaku-
kan isolasi 9.975 orang. 

Sementara di Subang sendiri 
jumlah kasus positif Covid-19 
mencapai 348 orang, selesai 
282 orang, meninggal 24 orang, 
dan yang masih dilakukan iso-
lasi berjumlah 42 orang. Data 

JAKARTA-Ketua Satgas Pen-
anganan Covid-19, Letjen TNI 
Doni Monardo menegaskan 
penularan Covid-19 adalah 
melalui perantara manusia. 
Karena itu, upaya menegak-
kan protokol kesehatan mut-
lak dilakukan. Setiap manusia 
berpotensi menulari maupun 
tertular virus Corona. 

“Covid-19 berbahaya. Tetapi 
manusia yang membawa 
Covid-19 atau sebagian car-
rier itu jauh lebih berbahaya,” 
tegas Doni. 

Mantan Danjen Kopassus ini 
mengingatkan Satgas selalu 
mengimbau tentang penting-
nya disiplin 3M (Memakai 
Masker, Mencuci Tangan, 
Menjaga Jarak).

Menurutnya, menjaga jarak 
dan menghindari kerumunan 
adalah hal yang masih sulit 
dilakukan. Hal itu banyak 
terjadi di beberapa daerah. 
Dia meminta perlu upaya 
kolektif dalam menegakkan 
3M tersebut.

“Yang berisiko adalah tanpa 
diketahui dia adalah carrier 
atau pembawa virus. Inilah 
yang berbahaya. Yang harus 
kita sadari setiap saat, setiap 
detik, disiplin protokol kes-
ehatan adalah harga mati. 
Sedikit saja kita lengah den-
gan protokol kesehatan, maka 
kita akan mudah terpapar,” 
imbuhnya.

Ssetiap wilayah yang te-
lah memiliki penderita atau 
pasien Covid-19 menjadi 

JAKARTA-Sejumlah penyin-
tas Covid-19 mengaku men-
galami gejala yang berbeda-
beda. Bahkan, OTG (orang 
tanpa gejala) sama sekali 
tidak merasakan jika dirinya 
sudah terinfeksi.

Namun, sebagian penyintas 
masih bisa mengalami gejala. 
Seperti nyeri otot, rasa lelah, 
dan gangguan napas. Bahkan 
setelah dinyatakan sembuh 
sekalipun. Hal ini disebut se-
bagai fenomena long Covid.

“Studi dari negara-negara 
Eropa menemukan 9 dari 10 
pasien Covid-19 yang dirawat 
dapat mengalami fenomena 
long Covid. Bagi mereka yang 
terdampak, kemungkinan bu-
tuh waktu perawatan lebih 
lama di rumah sakit,” ujar ahli 

patologi klinik, dokter Muham-
mad Irhamsyah, Sabtu (31/10).

Menurutnya, Long Covid ini 
biasanya terjadi pada pasien 
dengan keluhan mild symp-
toms (gejala ringan). Rata-
rata mengalami gejala lebih 
dari tiga minggu. Bahkan ada 
yang berbulan-bulan setelah 
gejala awal dialami pasien

Sampai saat ini penyebab 
long Covid masih belum dike-
tahui secara pasti. Diduga 
hal ini berhubungan dengan 
tingkat kerusakan organ yang 
disebabkan oleh virus dan 
proses pemulihannya.

“Penelitian menyebutkan 
penyakit yang ditimbulkan 
oleh Covid-19 bergantung 
seberapa berat kerusakan 
organ yang dialami pasien. 

Sehingga terdapat potensi 
pasien yang mengalami gejala 
berkelanjutan akan melalui 
proses perbaikan organ tubuh 
yang memakan waktu lama,” 
paparnya.

Indonesia, lanjutnya, se-
baiknya perlu waspada ten-
tang hal ini. Karena Covid-19 
adalah virus yang dianggap 
sangat berbahaya. Karena 
dapat mengganggu kualitas 
hidup seseorang. Terutama 
fisik maupun mental.

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)

tersebut merupakan data per-31 
Oktober 2020 kemarin. “Jika 
melihat perbandingan angkat 
kasus positif Covid-19, mulai dari 
tingkat nasional, provinsi, dan 
Subang sendiri jelas persentase-
nya sangatlah jauh,” jelasnya.

Kendati demikian dikatakan 
Maxi, masih ada yang lebih 
baik penanganannya diband-
ingkan Subang, yakni Kota 
Semarang Jawa Tengah, di-
mana jumlah kasus positifnya 
banyak, tetapi jumlah yang 
meninggal jauh lebih sedikit. 
Dengan rata-rata kesembu-

hannya cukup banyak.
Maka dari itu lanjut Maxi, 

Satgas Penanganan Covid-19 
Kabupaten Subang, beberapa 
waktu lalu sudah melaksana-
kan study banding ke Kota 
Semarang Jawa Tengah. Den-
gan tujuan untuk belajar lebih 
banyak ke Satgas di sana, un-
tuk kemudian diaplikasikan di 
Subang. Terlebih Subang, dia-
pit oleh Ibu Kota Provinsi Jawa 
Barat, dan Ibu Kota Negara.

“Insya Allah hari Senin 2 No-
vember 2020 besok (hari ini, 
red), kami akan pemaparan di 

depan Pak Bupati dan seluruh 
jajaran Forkopinda, terkait hasil 
stady banding penanganan 
Covid-19 dari Kota Semarang 
tersebut. Dengan harapan 
menjadi referensi untuk pen-
anganan covid-19 di Kabupat-
en Subang,” pungkas Maxi.

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.(idr/ysp)

Satgas Beberkan Keberhasilan Penanganan Covid-19

JAKARTA-Masyarakat diminta 
melaksanakan hak dan kewajiban-
nya secara seimbang saat menikmati 
liburan panjang pekan ini. Hak berlibur 
boleh dinikmati dengan suka cita. 

Namun jangan dilupakan kewa-
jiban disiplin melaksanakan protokol 
kesehatan Covid-19. Hal ini dinilai 
penting untuk mencegah munculnya 
klaster baru penyebaran virus.  “Ke-
seimbangan antara hak menikmati 
liburan dengan gembira dan kewa-
jiban untuk disiplin melaksanakan 
protokol kesehatan sangat diharap-
kan.  Ingat lakukan 3M (Memakai 
Masker, Mencuci Tangan, Menjaga 
Jarak) untuk mencegah penyebaran 

Covid-19 lebih luas,” kata Wakil Ketua 
MPR RI, Lestari Moerdijat di Jakarta, 
Sabtu (31/10).

Dia mengapresiasi, langkah an-
tisipasi pengelola tempat-tempat 
wisata dan perusahaan-perusahaan 
transportasi yang sudah menerap-
kan testing dan penyediaan fasilitas 
protokol kesehatan di masa liburan 
panjang pekan ini.

“Berhasil atau gagalnya upaya 
yang dilakukan pengelola wisata, 
perusahaan layanan transportasi, 
masyarakat dan Pemerintah dalam 
mengantisipasi penyebaran Corona 
di masa liburan panjang ini, baru 
bisa dilihat satu hingga dua minggu 

mendatang,” paparnya.
Pengalaman liburan panjang pada 

pertengahan Agustus lalu, lanjut poli-
tisi Partai NasDem itu, menghasilkan 
lonjakan kasus positif secara nasional 
pada dua pekan.  “Dengan sejumlah 
langkah antisipasi pencegahan dari 
berbagai pihak, saya berharap bisa 
menekan angka penularan secara 
nasional,” tuturnya. 

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

Juru bicara satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten subang dr. Maxi.

iZin: sampai saat ini belum ada vaksin Covid-19 yang mengan-
tongi izin untuk digunakan.

seMbUH: Cristiano ronaldo berhasil sembuh dari Covid-19.

Ingat 3M Saat Liburan, Cara Ampuh Supaya Tidak Tertular

Penularan Covid-19 
Melalui Perantara Manusia

Fin

WAsPADA: Penularan Covid-19 
melalui perantara manusia. 

Menteri Terawan Puji Tenaga Medis

Penyintas Covid-19 Alami Gejala Berbeda

Fin

seHAT: sejumlah relawan dan tim medis mengajak Pasien oTG (Konfirmasi) untuk kegiatan senam pagi di 
halaman rumah singgah Karantina Covid-19, Kabupaten Tangerang, beberapa bulan lalu. 

akan terus bersama-sama 
menangani pandemi ini,” 
imbuhnya.

Dia juga menyoroti seman-
gat perjuangan tenaga medis 
yang tak kenal lelah menyela-
matkan pasien. “Saya percaya 
Yang Maha Kuasa pasti mem-
berikan kekuatan dan juga 
berkah. Bukan hanya kepada 
teman sejawat saja, tetapi me-
liputi seluruh keluarganya,” 
paparnya.

Karena itu, Terawan meminta 
masyarakat ikut menjaga dan 
melindungi tenaga medis. Car-
anya patuh protokol kesehatan 

(prokes). “Lakukan disiplin 3M 
(Memakai Masker, Mencuci 
Tangan, Menjaga Jarak). Ini 
adalah cara terbaik menekan 
angka penularan. Sehingga 
tidak banyak pasien yang dira-
wat di rumah sakit. Sayangi 
dokter kita, sayangi tenaga 
medis kita,” pungkasnya.

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)

APresiAsi: Menteri Kesehatan Terawan mengapresiasi tenaga medis 
selama Covid-19.

3T Butuh Sinergi 
dengan Masyarakat

tidak lagi aman. Sebab itu, 
kesadaran masyarakat akan 
bahaya Covid-19 dan pema-
haman penyakit yang meny-
erang sistem pernapasan itu 
benar-benar nyata dan bukan 
rekayasa.

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

Update Covid-19
MinggU, 01 nopeMber 2020
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Ketel adanan  meru-
pakan kunci utama dari 
Maulid Nabi Muhammad 
dan Penguatan Pendidikan 
Karakter (PPK). Saat ini te-
lah terjadinya krisis ketela-
danan pemimpin, orangtua, 
guru, dan peserta didik, serta 
adanya degradasi moral pe-
serta didik sehingga PPK 
yang diprogramkan oleh 
Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik 
Indonesia memiliki relevansi 
dengan Maulid Nabi yakni 
keteladanan Nabi Muham-
mad, serta termasuk ke da-
lam 5 nilai utama karakter 
prioritas PPK diantaranya 
nilai religius, nasionalis, in-
tegritas, gotongroyong, dan 
mandiri.

Praktik Kolusi, Korupsi dan 
Nepotisme (KKN) semakin 
merajalela sudah menjadi 
budaya yang kotor dan tidak 
mendidik dan bertentangan 
dengan hukum, kebijakan-
nya menguntungkan kel-
ompok tertentu atau tidak 
pro rakyat, kompetisi politik 
menghalalkan segala cara, 
bersikap arogansi maupun 
tidak aspiratif  terhadap 
masyarakat merupakan fakta 
realita saat ini dilakukan 
oleh oknum pemimpin atau 
pejabat negara sehingga 
mengakibatkan krisis kete-
ladanan dalam praktik ken-
egaraan.

Pejabat atau pemimpin 
seyogyanya dapat memberi-
kan keteladanan yang baik 
terhadap masyarakatnya 
dengan cara bersikap jujur, 
anti KKN, kebijakan yang 
mementingkan khalayak 
umum, kompetisi politik 
secara fair, tidak arogansi, as-
piratif terhadap masyarakat, 
melaksanakan janji poli-
tiknya yang menguntungkan 
masyarakat, serta mengem-
ban amanahnya secara in-

tegritas, dedikasi loyalitas, 
dan profesional.

Orangtua sebagai guru per-
tama dalam mendidik gen-
erasi bangsa untuk menc-
etak anak yang berguna 
bagi agama, masyarakat, 
maupun bangsa dan nega-
ranya. Namun, masih adanya 
permasalahan diantaranya 
masih kurangnya penga-
wasan orangtua terhadap 
anaknya yang berdampak 
terhadap kenakalan remaja, 
pengawasan orangtua yang 
berlebihan sehingga anak 
menjadi merasa terkekang 
potensi maupun cita-cita 
masa depan anak terhalang 
oleh intervensi dari orang-
tuanya, serta kurangnya 
keteladanan orangtua yakni 
masih menonjolkan sikap 
egoisme, tidak demokratis, 
dan insecure.

Peran orangtua dalam Pen-
guatan Pendidikan Karakter 
melalui Maulid Nabi dapat 
diimplementasikan dengan 
cara memberikan ketela-
danan terhadap anaknya un-
tuk rajin beribadah maupun 
belajar, melalukan penga-
wasannya secara demokratis, 
tidak mengekang anaknya, 
aspiratif dan mendukung 
terhadap potensi maupun 
cita-cita anaknya, bersikap 
toleransi, serta tidak ber-
sikap egois maupun insecure 
sehingga terciptanya kelu-
arga yang harmonis.   

Guru merupakan sosok 
digugu dan ditiru maupun 
semboyan yang dikenal den-
gan ing ngarso sung tulodo, 
ing madyo mangun karsa, 
tut wuri handayani dapat 
diartikan guru sebagai tela-
dan oleh peserta didiknya, 
namun masih ditemukannya 
oknum guru yang belum 
menunjukan sikap kete-
ladanannya diantaranya 
guru hanya mengajar tanpa 

mendidik, tutur kata yang 
tidak sopan, berpenampilan 
tidak sewajarnya, cenderung 
pilih kasih terhadap peserta 
didiknya, metode menga-
jar yang konservatif, tidak 
disiplin, serta melanggar 
peraturan yang berlaku. 

Menurut Pasal 1 Undang-
Undang No.14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen, 
“guru adalah tenaga pen-
didik yang profesional”. Guru 
memiliki standar kompetensi 
pedagogik, kepribadian, so-
sial, dan profesional, serta 

sosok teladan terhadap pe-
serta didiknya dalam mem-
berikan contoh sikap positif 
berupa tutur kata yang ha-
lus, disiplin, adil, tatakrama 
sopan santun, penampilan 
yang sewajarnya, taat terh-
adap peraturan, serta kreatif 
inovatif dalam pembelajaran 
sehingga dapat terwujudnya 
tujuan pendidikan nasional 
yakni mengembangkan ke-
mampuan dan membentuk 
watak peserta didik menjadi 
berakhlak mulia, sehat, kre-
atif, mandiri, dan bertang-
gungjawab.

Saat ini, peserta didik men-
galami degradasi moral di-
antaranya tidak bersikap 
sopan santun terhadap guru 
maupun orangtuanya, malas 
belajar maupun membantu 
orangtuanya, kecanduan 
game online, membolos 
sekolah, maupun kabur dari 
rumahnya, berpakaian yang 
tidak senonoh, narkoba, 
mabuk minuman berako-

hol, pemerkosaan, pem-
bunuhan, seks bebas, judi, 
tawuran, vandalisme, tidak 
disiplin, bergabung kelom-
pok genk motor, merokok, 
ganja, menghisap lem, tutur 
kata yang tidak sopan, serta 
kenakalan remaja lainnya. 

Permasalahan degradasi 
moral peserta didik meru-
pakan tugas bersama antara 
pihak keluarga dan sekolah 
untuk menyelesaikannya. 
Peserta didik melakukan 
penyimpangan dikarena-
kan adanya rasa ingin tahu 
atau mencobanya, emosi 
yang belum stabil, pen-
garuh dari temannya, serta 
pengawasan di lingkungan 
keluarga yang belum opti-
mal. Oleh karena itu, pihak 
sekolah harus menganalisis 
terlebih dahulu faktor-fak-
tor penyebab dari akar per-
masalahan tersebut sebelum 
memberikan keputusan yang 
bertujuan untuk memudah-
kan dalam menyelesaikan 

permasalahannya. 
Gerakan Penguatan Pen-

didikan Karakter (PPK) meru-
pakan gerakan pendidikan di 
sekolah untuk memperkuat 
karakter peserta didik mela-
lui harmonisasi olah hati 
(etik), olah rasa (estetis), olah 
pikir (literasi), dan olah raga 
(kinestetik) yang terinte-
grasikan ke dalam kegiatan 
intrakurikuler, kokurikuler, 
dan ekstrakurikuler disertai 
adanya dukungan peliba-
tan publik dan kerjasama 
antara sekolah, keluarga, dan 

masyarakat, serta bagian dari 
Gerakan Nasional Revolusi 
Mental (GNRM).

Manfaat adanya Gerakan 
PPK diantaranya mampu 
mendorong peserta didik 
memiliki karakter dan men-
guasai kompetensi abad 
ke-21 diantaranya ber-

pikir kritis, kreatif, mam-
pu berkomunikasi,  dan 
berkolaborasi, pembelaja-
ran terintegrasi di dalam 
maupun di luar sekolah 
dengan pengawasan guru, 
revitalisasi peran kepala 
sekolah sebagai manajer 
dan guru sebagai inspira-
tor PPK, revitalisasi peran 
komite sekolah sebagai ba-
dan gotongroyong sekolah 
dan partisipasi masyarakat, 
penguatan peran keluarga 
melalui kebijakan pem-
belajaran lima hari, serta 
adanya kolaborasi berbagai 
pihak.

Mau l i d  Nab i  Mu ha m -
mad dapat dijadikan se-
bagai momentum persau-
daraan antar umat Islam 
( U k h u w a h  I s l a m i y a h ) , 
persaudaraan sebangsa 
dan setanah air (Ukhuwah 
Wathoniyyah), serta per-
saudaraan antar sesama 
umat manusia di seluruh 
dunia (Ukhuwah Insani-
yyah) sehingga terwujud-

nya negara yang maju (bal-
dotun toyyibatun wa rob-
bun ghofur). Maulid Nabi 
Muhammad memberikan 
semangat untuk mencintai 
tanah air adalah sebagian 
dari iman (hubbul wathon 
minnal iman).

Peringatan Maulid Nabi 
Muhammad tidak hanya 
bersifat seremonial semata, 
alangkah indahnya dijadikan 
suri tauladan sifat-sifatnya 
diantaranya jujur (shiddiq), 
dapat dipercaya (amanah), 
menyampaikan ajaran yang 
baik (tabligh), dan cerdas 
(fathonah) yang dapat di-
implementasikan ke da-
lam kehidapan sehari-hari. 
Bagi kaum milenial dapat 
dijadikan contoh menjadi 
pemuda yang hebat, bagi 
suami atau sosok ayah 
dapat mencontoh tang-
gungjawab, kejujuran, me-
nyayangi keluarganya dan 
tidak pernah marah, serta 
sosok pemimpin yang adil 
dan guru yang bijak.(*)

Penguatan Pendidikan Karakter melalui Maulid Nabi

Oleh: Rizky Muhamad Subagja, S.Pd.
(Pengurus Ikatan Guru Indonesia Wilayah Jabar dan PNS Guru PPKn SMKN Cijambe Subang)

Fokus di Keislaman, 
Pendidikan dan 
Lingkungan Hidup

PURWaKaRta-Pagu yu-
ban Pemuda Maniis (PPM) 
menetapkan AD/ART serta 
susunan pembina, pengawas 
dan pengurus PPM masa 
jihad 2020-2024. Selain itu 
PPM juga segera menggelar 
silaturahmi Bulan Novem-
ber 2020 yang rencananya 
bertempat di Desa Gunung 
Karung. 

Ketiga hal tersebut meru-
pakan hasil musyawarah 
Paguyuban Pemuda Maniis 
yang digelar pada 29 Oktober 
2020 lalu. Adapun susunan 
pengurusnya adalah Ketua 
Umum H Amit Saepul Ma-
lik, Ketua Harian Rudy Mu-
hamad Sidiq, Wakil Ketua 
Muhamad Solehudin, Sek-
retaris Rudi Setiawan, dan 
Bendahara Aidah.

“ P a g u y u b a n  P e m u d a 
Maniis ini bergerak di bi-
dang keislaman, pendidikan 
dan lingkungan hidup,” ujar 
Ketua Umum PPM H Amit 
Saepul Malik saat ditemui di 

Purwakarta, Ahad (1/10).
Paguyuban ini, sambung-

nya, sudah berdiri selama 
17 tahun atau tepatnya didi-
rikan pada 19 Oktober 2003 
lalu. “Alhamdulillah, masih 
eksis hingga saat ini. Adapun 
PPM memiliki sekretariat di 
Jl. Raya Palumbon, Kampung 
Cibanggala, Desa Cijati, Ke-
camatan Maniis, Kabupaten 
Purwakarta,” kata Amit.

Disebutkannya, menurut 
Imam Syafei eksistensi pe-
muda itu ada dua yaitu ilmu 
dan ketakwaan. “Anggota 
PPM ini ada yang sekarang 
menjadi guru, di pemerin-
tahan desa, masih kuliah 
atau sekolah, ada yang men-
jadi sarjana pendamping, 
petani dan lainnya,” ujar 
Amit. 

Maka dengan beragam keil-
muan tersebut, kata Amit, 
PPM ini ingin menunjukkan 
eksistensinya. “Kita bergerak 
di berbagai kegiatan-kegia-
tan keilmuan. Kita undang 
dan hadirkan berbagai to-
koh Purwakarta bahkan na-
sional. Mari berembug dan 
berdiskusi demi kemajuan 
Maniis,” ucapnya.

Misalnya, lanjut Amit, 

bagaimana kita kembang-
kan tujuan wisata di Maniis 
seperti Ujung Aspal. Juga 
mengembangkan budidaya 
kopi khas Maniis sebagai 
wirausaha sehingga turut 
menggerakkan perekono-
mian Maniis. “Ini lah tu-
gas pemuda. Ini lah yang 
menjadi program PPM,” 
katanya.

Adapun dalam hal ket-
akwaan, ujar Amit, PPM 
konsen di bidang keisla-
man. “Mulai dari pengajian, 
mauludan, hingga mence-
gah aliran-aliran yang dapat 
menyesatkan di Kecamatan 
Maniis ini,” ujar Amit.

Kemudian, lanjut dia, di 
bidang pendidikan, di mana 
PPM harus dapat mendor-
ong anak-anak di Kecamatan 
Maniis untuk dapat me-
nyelesaikan pendidikan-
nya. “Mulai dari memoti-
vasi, mencarikan beasiswa, 
membuka kerjasama dengan 
pihak kampus, dan lain se-
bagainya.

Sementara di bidang ling-
kungan hidup, sambung Amit, 
PPM juga harus lebih peka 
terhadap lingkungan di seki-
tarnya. “Mulai dari lingkungan 

di rumah, masyarakat hing-
ga lingkungan Kecamatan 

Maniis. Kita manfaatkan dan 
fasilitasi berbagai channeling 

yang kita miliki guna menjaga 
kelestarian lingkungan di 

Kecamatan Maniis,” ucapnya.
(add/ysp)

ADAm sUmArTo/PAsUnDAn eKsPres

mUsYAWArAH: Paguyuban Pemuda maniis menetapkan AD/ArT dan susunan pengurus pada musyawarah PPm, belum lama ini. 

Ilmu dan Takwa jadi Eksistensi Pemuda
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Toko Purwakarta atau Topur adalah 
nama sebuah e-commerce yang 
diperuntukkan bagi para pelaku 

usaha mikro, kecil, dan menengah 
(UmKm) di Purwakarta. istimewanya, 

Topur merupakan inovasi seorang 
pemuda asli Purwakarta bernama 

salman Alfarisi (31).

ADAm sUmArTo, Purwakarta

“Toko Purwakarta atau Topur meru-
pakan aplikasi online yang dibuat untuk 
masyarakat lokal Purwakarta, khususnya 
para pelaku UMKM. Topur memiliki 
tagline ekonomi digital berbasis ling-
kungan,” kata Salman saat ditemui di 
Gerai Topur Offline, Jl Raya Sadang, 
Purwakarta, Sabtu (31/10).

Disebutkannya, aplikasi Topur saat ini 
sudah bisa diunduh di google playstore. 
Topur ini, sambungnya, merupakan ap-
likasi berwawasan digital namun tetap 
mengedepankan kearifan lokal. “Topur 
didesain untuk membantu pelaku 
UMKM untuk memasarkan produknya 
terlebih itu produk khas Purwakarta,” 
ujarnya.

Meski begitu, sambung Salman, dalam 
perkembangannya nanti produk apapun 
dapat masuk dengan catatan pedagang 
tersebut ada di Purwakarta. “Kami rilis 
Topur pada Januari 2020. Jadi, baru 10 
bulan Topur ini berdiri. Tapi, proses 
pembuatannya sendiri dimulai sejak 
2018,” kata Salman.

Sebelum membuat Topur, Salman me-
nyebut dirinya membuat e-commerce 
untuk transportasi dan pada 2017 bah-
kan sempat ingin berafiliasi bersama 
tiket.com. Namun, kata dia, hal itu tak 
terlaksana dan gagal. 

Ketika disinggung terkait kendala 
selama ini pada e-commerce Topur, Sal-
man menyebut terletak pada pedagang 
UMKM itu sendiri.

 “Karena ini benar-benar berhubungan 
dengan pedagang lokal yang terkadang 
kapasitas produksinya mempertim-
bangkan ada yang beli atau tidak untuk 
besok,” ucapnya.

Kemudian, kata Salman, masalah lain-
nya adalah sering adanya produk yang 
publish tiba-tiba unpublish lantaran tak 

tersedia barangnya. Bahkan pernah da-
lam dua hari, ada delapan produk yang 
di-take down lantaran pedagangnya tak 
produksi. “Hal ini disebabkan beberapa 
faktor, misal kurang modal atau lainnya,” 
ujarnya. 

Sejak awal, Salman pun menegaskan 
bagi pelaku UMKM yang ingin ikut 
bergabung mesti mendaftarkan lokasi 
alamat dan produknya. “Jadi, kami tak 
ingin istilahnya membeli kucing dalam 
karung. Sekarang sudah ada 322 peda-
gang UMKM yang tergabung per Minggu 
kemarin. Mayoritasnya itu pedagang 
kuliner,” ucapnya.

Ke depan, Salman berharap dapat 
mengemas produk-produk UMKM ini 
dalam satu paket yang menjadi oleh-
oleh khas Purwakarta dengan membawa 
label daerahnya tersebut. Misalnya oleh-
oleh Babakancikao dan di dalamnya itu 
ada berbagai macam produk.

“Kami ingin bekerjasama atau berje-
jaring dengan pariwisata. Sehingga bisa 
pula nanti interkoneksi dalam hal mem-
beli tiket wisata ke e-commerce kami. 
Artinya, kami membuka produk lain 
dengan masih di aplikasi yang sama,” 
kata Salman.

Saat disinggung pengambilan nama 
Toko Purwakarta (Topur), Salman me-
nambahkan, bahwa dirinya memang 
warga asli Purwakarta. Yakni, tepatnya 
di Kampung Cimaung, RT 6 RW4, Desa 
Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Pur-
wakarta.

“Ada rasa bangga bagi saya sebagai 
asli Purwakarta. Saya ingin e-commerce 
ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, 
khususnya warga Purwakarta,” ujarnya.

Sebelum fokus dalam e-commerce 
Topur, Salman mengaku dirinya pernah 
bekerja di sejumlah perusahaan, seperti 
Yamaha, Pupuk Kudjang, hingga perusa-
haan penerbangan Airnav, dan terakhir 
keluar dari pekerjaan pada 2015. 

“Saat terakhir bekerja itu di Airnav dan 
keluar. Saya ada keinginan balik ke Pur-
wakarta dan membuat usaha sendiri,” 
katanya.

Tak hanya itu, Salman pun bercita-
cita ingin memperbanyak gerai offline 
seperti yang ada di Jalan Raya Sadang di 
berbagai wilayah di Purwakarta. Gerai 
offline yang ada di Jalan Raya Sadang 
ini, kata dia, sudah buka sejak tiga bulan 
lalu.(add/ysp)

Polres, Pemkab dan Apdesi 
Tunjukan Komitmen

PURWAkARTA-Polres, Pemkab dan 
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh 
Indonesia (Apdesi) Kabupaten Pur-
wakarta terus menunjukkan komit-
mennya dalam memerangi bahaya 
penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkoba meski di tengah situasi pan-
demi Covid-19.

Komitmen ini tercermin dari semakin 
gencarnya sosialisasi pencegahan, 
pemberantasan, penanggulangan dan 
peredaran gelap narkoba (P4GN) di 
berbagai desa yang ada di Kabupaten 
Purwakarta.

Teranyar, Polres Purwakarta di bawah 
komando Kapolres AKBP Ali Wardana 
menggelar sosialisasi di Desa Sindan-
gpanon, Pasanggrahan, dan Cikeris di 
Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwa-
karta. Sosialisasi di tiga desa tersebut 
mengedepankan protokol kesehatan 
pencegahan Covid-19.

“Bersama Pemkab dan Apdesi Kabu-
paten Purwakarta, Polres Purwakarta 

terus berkomitmen dalam memberan-
tas peredaran gelap narkoba di wilayah 
Kabupaten Purwakarta,” ucap Kapolres 
Purwakarta, AKBP Ali Wardana, mela-
lui Kasat Reserse Narkoba, AKP Heri 
Nurcahyo, Sabtu (31/10).

Dirinya menyebutkan, upaya ini 
dilakukan guna menyelamatkan gen-
erasi muda agar tidak terjerumus dalam 
penyalahgunaan dan bahaya barang 
haram tersebut. Guna memutus mata 
rantai peredaran barang haram tersebut 
diperlukan partisipasi dan kolaborasi 
seluruh masyarakat.

“Polisi saja tidak bisa sendirian dalam 
mengatasi masalah narkoba ini. Ideal-
nya, kami berharap kepada masyarakat 
untuk bersama-sama dan melaporkan 
bila mana ditemukan aktivitas yang 
mencurigakan terkait peredaran narko-
ba,” kata Heri mengimbau.

Senada, Ketua DPC Apdesi Kabupaten 
Purwakarta Dasep Sopandi menga-
takan, sosialisasi bahaya narkoba ini 
merupakan upaya untuk mengedu-
kasi dan membentengi masyarakat 
dari acaman narkoba. “Peredaran gelap 
narkoba tidak hanya menyasar kepada 

orang dewasa, melainkan anak-anak. 
Sehingga bagaimana kita bisa men-
ingkatkan antisipasi dan ketahanan 
terhadap narkoba masuk ke wilayah 
desa,” kata Dasep.

Apih menuturkan, saat ini menurut 
Undang-undang No. 6/2014, kepala 
desa mempunyai kewenangan, kewa-
jiban, dan membina masyarakat desa 
untuk mendapatkan pengayoman serta 
perlindungan dari gangguan ketentra-
man termasuk penyalahgunaan narko-
ba. “Sehingga kami mengoptimalkan 
dan mengantisipasi masyarakat terkait 
bahaya narkoba dengan berbagai upaya 
pencegahannya lewat sosialisasi seperti 
ini,” katanya.

Menurutnya, sosialisasi bahaya narko-
ba penting dilakukan sebagai benteng 
masyarakat dalam memerangi pere-
daran narkoba yang saat ini sudah 
secara masif masuk ke daerah hingga 
pelosok. “Oleh karena itu, peserta dari 
sosialisasi bahaya narkoba ini, diutama-
kan perangkat desa seperti RT, RW, dan 
Linmas. Karena mereka menjadi ujung 
tombak dan bersentuhan langsung den-
gan masyarakat,” ucapnya.(add/ysp)

Kompak Nyatakan Perang 
terhadap Narkoba

KomiTmen: 
Polres, Apdesi, 
dan Pem-
kab Purwakarta 
berkomitmen 
untuk mencegah 
penyalahgunaan 
dan peredaran 
gelap narkoba 
di wilayahnya.

ADAm sUmArTo/
PAsUnDAn eKsPres

Topur, inovasi Anak muda di Tengah Pandemi

Ekonomi Digital Berbasis Lingkungan 

ADAm sUmArTo/PAsUnDAn eKsPres 

inovAsi: salman Alfarisi saat menunjukkan aplikasi Toko Purwakarta yang merupakan inovasi 
buatannya guna mendorong pelaku UmKm. 


