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SUBANG-Kesenian gotong 
singa atau Sisingaan, yang 
merupakan kesenian khas 
Kabupaten Subang akan 
ditetapkan menjadi pelaja-
ran muatan lokal, di satuan 
pendidikan Sekolah Dasar 
(SD) dan Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) di Kabupaten 
Subang. Hal itu diungkap-
kan Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Subang Tatang 
Komara, pada Kamis (5/11), 
di Wisma Karya.

Menurut Tatang, Subang 
sebagai pemilik dari kesenian 
Sisingaan, sudah seharusnya 
merasa bangga dan mengam-
bil nilai-nilai filosofis yang ada 
dalam Sisingaan, sehingga 

Dibawa ke UNSECO, Sisingaan jadi 
Muatan Lokal di Kabupaten Subang 

bisa menjadi karakter pada 
anak-anak sebagai generasi 
penerus di Kabupaten.

“Kami sudah melakukan 
kajian dan menyiapkan be-
berapa kurikulum, untuk 
muatan lokal. Sekarang ting-
gal menunggu Perbup dari 
Bupati. Kalau itu sudah ada 
nanti mulai tahun ajaran baru. 
Sisingaan bisa diterapkan 
menjadi mata pelajaran mua-
tan lokal di sekolah dasar (SD) 
dan SMP,” jelasnya.

Sisingaan, menurut Ta-
tang, sudah diakui sebagai 
warisan budaya tak benda 
oleh Kemendikbud Repub-
lik Indonesia n

SUBANG-Camat Pusakajaya Drs Vino Subriadi 
mengakui di Kecamatan Pusakajaya termasuk di 

desa-desa masih banyak warga yang tinggal 
pada rumah tidak layak huni. Hal terse-

but dikatakan Vino saat Pasundan 
Ekspres mengikuti kegiatan 

kunjungan Saba desa 
Camat Pusaka-

jaya.
“Betul. 

Potret di lapangan masih banyak rumah-rumah warga 
yang kondisinya begitu memprihatinkan,” kata Vino.

Ia menambahkan, sebenarnya baik dari Pemerintah 
Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat hingga level 
kementrian memiliki program rutilahu. “Namun ada 
banyak kendala, mulai dari quota pembangunan 
rutilahu pertahun hingga akses informasi terhadap 
program tersebut,” jelasnya.

Bahkan untuk di Subang, beberapa tahun terakhir 
pembangunan rutilahu juga kerap kali didanai dari 
Corporate Social Responsibilities (CSR) serta ket-
erlibatan berbagai lembaga dan elemen-elemen 
termasuk masyarakat. “Ini jadi PR, tidak hanya bagi 
desa, juga pemerintahan. Mari kita bersama-sama 

untuk membantu jika ada tetangga yang kesulitan 
apalagi dengan kondisi rumah yang tak layak,” 

imbuhnya.
Untuk itu, ke depan rasa gotong royong 

termasuk berbagi informasi jejaring soal 
rutilahu perlu diperluas agar bisa menjangkau 

warga yang membutuhkan. 
Sementara itu sebelumnya, Bupati Subang H 

Ruhimat didampingi Hj 
Yoyoh Ruhimat, ber-
silaturahmi dengan 
masyarakat Ran-
caudik Kecamatan 
Tambakdahan, Ju-
mat (16/10) n

Rutilahu Masih Banyak di Daerah 

SUBANG-Meski dalam 
situasi pandemi Covid-19, 
BRI Cabang Subang tetap 
menggelar undian Panen 
Hadiah Simpedes (PHS), 
Kamis (5/11). 

Pelaksanaan digelar mela-
lui daring dengan protokol 
kesehatan dan menghad-
irkan perwakilan nasabah. 
Nasabah bernama Andi 

Ahmad Husen dari Unit 
Bunihayu berhasil menjadi 
pemenang undian PHS.

Undian dilakukan oleh 
Wa k i l  P i m p i n a n  B R I 
Wilayah Jawa Barat An-
dreas, didampingi Pimpi-
nan Cabang BRI Subang 
Laily Arif dan para saksi 
dari notaris, kepolisian dan 
Dinas Sosial.

Pimpinan BRI Cabang 
Subang Laily Arif menga-
takan, gelaran PHS tetap 
digelar sebagai bentuk 
apresiasi kepada para na-
sabah yang setia menab-
ung di BRI. “Kita berteri-
makasih kepada nasabah 
yang tetap setia. Hadiah ini 
sebagai apresiasi dari kami. 
Mari tingkatkan terus saldo 

tabungannya, karena setiap 
100 ribu dapat undian had-
iah,” paparnya.

Dalam undian itu, BRI 
memberikan 73 unit hadiah 
dengan hadiah utama All 
New Suzuki Ertiga. Hadiah 
lainnya berupa sepeda mo-
tor, mesin cuci, kulkas dan 
lainnya n
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uNDIAN SIMPeDeS: Nasabah dari unit bunihayu Andi Ahmad Husen menjadi pemenang undian Panen 
Hadiah Simpedes yang diundi brI Cabang Subang, Kamis (5/11). Penyerahan hadiah utama mobil All New 
ertiga secara simbolis oleh Wakil Pimpinan Wilayah brI jawa barat Andreas didampingi Pimpinan Cabang 
brI Subang Laily Arif.

Nasabah BRI Unit Bunihayu Menangkan 
Hadiah Utama Mobil All New Ertiga

Bupati: Galakan Gotong Royong
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Camat Pusakajaya vino Subriadi saat meninjau lokasi rumah yang tak 
layak di Desa Cigugur. 

P U R WA K A R TA - D u t a 
Besar Azerbaijan Jalal 
Mirzayev berkunjung ke 
Kantor Pasundan Ekspres 
Biro Purwakarta di Jl. Ateng 
Sarton No. 3, Kelurahan 
Nagri Tengah, Kecamatan/
Kabupaten Purwakarta, 
Kamis (5/11).

Kedatangan Jalal yang saat 
itu didampingi sekretaris 
dan seorang stafnya guna 
meminta dukungan selu-
ruh warga Indonesia terkait 
konflik Nagorno-Karabakh, 
wilayah yang secara inter-
nasional diakui sebagai 
bagian dari Azerbaijan.

“ N a g o r n o - K a r a b a k h 
merupakan kota terbesar 
kedua di Azerbaijan. Na-
mun saat ini diinvasi oleh 
Armenia. Seluruh wilayah 
Azerbaijan yang diduduki 
Armenia harus dibebaskan 
dan dikembalikan kepada 
kami,” kata Jalal saat berbin-
cang dengan Kepala Biro 

Dubes Azerbaijan Minta Dukungan 
Konflik Nagorno-Karabakh
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HANGAt: Duta besar Azerbaijan jalal Mirzayev berbincang hangat terkait 
kondisi terkini di negaranya ketika berkunjung ke Kantor Pasundan 
ekspres biro Purwakarta. 

Purwakarta Ochie Rahma-
wati didampingi wartawan 
Adam Sumarto.

Jalal pun menegaskan, 
pihaknya ingin menyelesai-
kan konflik tersebut dengan 
damai. Disebutkannya, solu-

si konflik Nagorno-Karabakh 
yakni dengan mengimple-
mentasikan empat resolusi 
Dewan Keamanan Perser-
ikatan Bangsa-Bangsa (DK 
PBB) n  
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PeNDIDIKAN KArAKter: Penampilan Sisingaan dari anak-anak sekolah menengah pertama di Kabupaten 
Subang untuk dijadikan model pembelajaran Pendidikan karakter yang akan dipresentasikan di forum dunia 
uNeSCo oleh salah satu guru berprestasi asal kabupaten Subang Leni tresnawati.

Sarankan Pemekaran 
Kecamatan Lembang

BANDUNG-Rencana pemekaran Calon Daerah 
Otonomi Baru (CDOB) di Jawa Barat, salah satu-
nya Kecamatan Lembang menjadi Kota Lembang 
mengemuka dan mendapatkan respon positif 
dari sejumlah tokoh. Tokoh masyarakat Lembang 
sekaligus Wakil Ketua 1 Forum Koordinasi Desain 
Penataan Daerah (Forkodetada) CDOB 

Kota Lembang Kusna Sunardi 
mengungkapkan, CDOB Kota 
Lembang sudah sepatutnya 
memisahkan diri dari Kabu-
paten Bandung Barat.

“Kami setuju dan mendorong pe-
mekaran Kota Lembang. Ada beberapa faktor 
yang membuat rencana CDOB Kota Lembang 
ini jadi urgen, seperti demografi, ekonomi, sosial, 
dan politik,” ungkap Kusna saat ditemui, Kamis 
(5/11).

Kendati demikian, ada beberapa tahapan yang 
mesti dilalui sebelum CDOB Kota Lembang 
akhirnya disetujui terutama soal pemekaran ke-
camatan di Lembang agar memenuhi prasyarat 
pemekaran daerah otonomi baru.

Pemekaran kecamatan yang perlu segera diram-
pungkan yakni Kecamatan Lembang menjadi 
Kecamatan Lembang dan Kecamatan Maribaya 
dengan masing-masing kecamatan memiliki 
delapan desa n
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Dibawa ke...
Dari halaman 1

Sarankan Pemekaran...
Dari halaman 1

Dari halaman 1
Rutilahu Masih...

Dari halaman 1
Dubes Azerbaijan

Dari halaman 1
Nasabah BRI...

Laily mengungkapkan, 
selama pandemi Covid-
19, penyimpanan nasa-
bah naik karena lebih 
m e n g u t a ma k a n  p r n g -
gunaan uang lebih hati-

hati. 
“Bisa jadi menahan dulu 

investasi. Jadi uangnya 
disimpan,” tambahnya.

Selain undian, digelar 
pula launching Website 

Pasar yang digagas BRI. 
Diharapkan dapat mem-
permudah masyarakat 
untuk belanja online di 
pasar tradisional.(adv/
man/vry)

Pada kesempatan terse-
but Kang Jimat meresmikan 
dan menyerahkan kunci 
kepada warga yang masuk 
dalam kegiatan Peduli Be-
dah Rutilahu di rumah Mak 
Kastewi.  

Kang Jimat berharap 
kegiatan bedah rumah 
bisa dilaksakanakan oleh 
berbagai forum yang juga 
memiliki kepedulian ter-

hadap masyarakat yang 
kurang mampu.  

Bupati Ruhimat menga-
takan, pihaknya memi-
liki program sapapait sa-
mamanis.  Diharapkan 
dengan program terse-
but, banyak masyarakat 
y a n g  k u r a n g  m a m p u 
dengan kondisi rumah 
yang tidak layak huni, 
dapat dibantu oleh warga 

masyarakat yang ada di 
lingkungannya masing-
masing. “Saya mengajak 
untuk kembali menggala-
kan gotong royong untuk 
ikut berperan aktif dalam 
membangun kemandi-
rian lingkungan. Semoga 
rumah yang baru saja di 
rehab bermanfaat untuk 
keluarga ma Kastewi,” kata 
Ruhimat.(ygi/vry)

Ketika dimekarkan men-
jadi Kota Lembang bakal 
mencakup Kecamatan 
Parongpong, Cisarua, Ke-
camatan Lembang, dan 
Kecamatan Maribaya (se-
bagai kecamatan baru) 
yang dimekarkan.

“Pemerintah daerah jan-
gan dulu alergi CDOB kar-
ena masih banyak tahapan 
yang perlu dilalui, terutama 
itu pemekaran kecama-
tan. Proses pemekaran ini 

sebetulnya sudah berjalan 
dua tahun, tapi belum dit-
indaklanjuti lagi oleh bu-
pati,” terangnya.

Menurut Kusna, Bupati 
Bandung Barat Aa Umbara 
Sutisna tak perlu risau den-
gan wacana CDOB Kota 
Lembang mengingat proses 
pemekaran masih lama.

“Bupati tak perlu risau, 
karena proses DOB ini 
kan masih sangat lama. 
Bukan besok langsung 

memisahkan dir i  dar i 
KBB. Memang perlu di-
akui, nantinya PAD KBB 
bakal merosot tajam kar-
e na  su mb e r  PA D  K BB 
terbesar kan dari wisata 
Lembang,” jelasnya.

Sekadar diketahui, Ke-
camatan Lembang men-
jadi wilayah paling utara 
di KBB. Lembang memi-
liki  luas wilayah 95,56 
kilometer persegi den-
gan jumlah penduduk 

mencapai 196.690 jiwa 
berdasarkan data  BPS 
tahun 2017.

P e n d u d u k  L e m b a n g 
sebagian besar bermata 
pencarian sebagai petani, 
pedagang,  buruh,  dan 
lainnya. Namun Lembang 
dikenal sebagai wilayah 
yang memiliki  potensi 
alam paling baik sehingga 
menjadi pusat pengem-
bangan pertanian dan 
wisata.(eko/vry)

“Armenia harus memenuhi 
hukum internasional dengan 
menarik diri dari wilayah 
yang diduduki. Setelah itu et-
nis Armenia bisa menikmati 
semua hak dan keistime-
waan seperti perwakilan 
bangsa lain yang tinggal di 

Azerbaijan,” ujarnya.
Jalal menambahkan, se-

jumlah negara di dunia 
pun, termasuk Indonesia, 
sudah menyerukan agar 
resolusi DK PBB dipatuhi. 
“Kami sangat mengapre-
siasi Indonesia yang se-

lalu mendukung kami. 
Pernyataan Menteri Luar 
Negeri Indonesia pun jelas, 
bahwa konflik harus dis-
elesaikan sesuai dengan 
hukum internasional dan 
resolusi Dewan Keamanan 
PBB,” ucapnya.(add/vry)

Dalam waktu dekat, akan 
diperlihatkan atau diper-
tunjukkan oleh salah satu 
guru berprestasi asal Ka-
bupaten Subang di forum 
dunia, yaitu UNESCO.

Tatang berharap, dengan 
dibawanya kesenian sisin-
gaan ke UNESCO, segera 
bisa dijadikan sebagai 
warisan budaya dunia. Hal 
itu akan membawa ke-
banggaan tersendiri bagi 
masyarakat Subang secara 
umum.

“Alhamdulillah Bapak Bu-
pati Subang, H Ruhimat 

juga sangat merespon baik. 
Kami tentu saja berteri-
ma kasih kepada seluruh 
pihak-pihak, baik seniman 
atau budayawan yang terus 
tanpa lelah mendedikasi-
kan bagian dari hidupnya 
untuk kesenian sisingaan. 
Hingga saat ini, Sisingaan 
masih tetap eksis. Generasi 
sekarang masih mengenal-
nya, juga mudah-mudahan 
segala sesuatu yang di-
harapkan bisa tercapai,” 
tambahnya.

Sementara itu Leni Tresna-
wati, juara guru berprestasi 

asal Kabupaten Subang, 
sekaligus pembicara inter-
nasional yang akan mem-
bawa sisingaan ke Unesco 
mengungkapkan jika 22 
januari 2021 mendatang 
dihadapan 142 negara PBB, 
dirinya akan presentasikan 
Sisingaan sebagai model 
pembelajaran pendidikan 
karakter.

Secara khusus dia me-
nyampaikan banyak terima 
kasih kepada Pemerintahan 
Kabupaten Subang, yang 
telah mendukung setiap 
langkah dan upaya yang 

dia lakukan. “Tentu saja 
saya harus berterima kasih 
kepada kementerian Pen-
didikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia, pada 
pemerintahan Kabupaten 
Subang, dan Dinas Pen-
didikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Subang, sampai 
saat ini sudah mendukung 
saya untuk bisa memba-
wa Sisingaan ke UNESCO. 
Mudah-mudahan dengan 
upaya ini Sisingaan akan 
dikenal dunia, dan Subang 
menjadi Jawara,” pungkas-
nya.(idr/vry)

BANDUNG-Aksi tak ter-
puji yang dilakukan warga 
dengan membuang sampah 
sembarangan membuat 
geram komunitas peduli 
lingkungan di Lembang, 
Kabupaten Bandung Barat. 
Akibat ulah oknum yang 
tidak bertanggung jawab itu 
membuat lingkungan men-
jadi kotor dan menimbulkan 
bau yang tak sedap seperti 
yang terjadi di pinggir Jalan 
Raya Tangkuban Parahu.

Berangkat dari keprihati-
nan ini, sekelompok orang 
dari Relawan Peduli Ling-
kungan (RPL) mendirikan 
posko pantau pembuan-
gan sampah liar di ruas 
jalan tersebut. Posko yang 
dibangun di samping Hotel 
Grand Paradise, Desa Jaya-
giri ini akan dijaga selama 
24 jam oleh warga.

“Ini berawal dari kepriha-
tinan kami karena masih 
banyak warga yang mem-
buang sampah sembarang 
di pinggir jalan, padahal kita 
tahu kalau Lembang adalah 

destinasi wisata. Malu sama 
pendatang dari luar,” terang 
salah seorang anggota RPL 
Lembang, Agus Kusmana, 
Kamis (5/11).

Pihaknya mengaku geram 
karena setiap ada kegia-
tan pembersihan sampah, 
selalu ditemukan kembali 
gunungan sampah yang 
dilakukan warga di tepi 
jalan. Padahal, sudah beru-
lang kali diingatkan supaya 
jangan buang sampah lagi 
di tempat terlarang dengan 
dipasang spanduk.

“Biasanya oknum tersebut 
membuang sampahnya 
waktu malam, karena sepi, 
bahkan ada yang waktu 
jalan sampahnya dilempar, 
pas diteriaki, mereka lang-
sung kabur,” tuturnya.

Setelah posko berdiri, 
nantinya akan ada anggota 
RPL yang melaksanakan 
patroli setiap malam. Se-
lain berjaga di pos, relawan 
akan berkeliling ke titik lain 
yang kerap dijadikan tem-
pat pembuangan sampah 

(TPS) ilegal.
“Setiap malam akan ada 

yang berjaga minimal em-
pat orang. Bisa standby di 
posko atau patroli, titiknya 
berpindah, bisa di sini atau 
ke titik lain karena di Lem-
bang banyak TPS ilegal 
juga,” katanya.

J i k a  d i s a a t  p a t r o l i 
pihaknya berhasil  me-
nangkap tangan pelaku 
pembuangan sampah, 
maka pelaku akan diser-
ahkan ke kecamatan dan 
Satgas Citarum Harum 
untuk ditindak. “Kita se-
rahkan dulu ke Satgas 
Citarum Harum dan ke-
camatan biar mereka yang 
memberikan sanksinya,” 
bebernya.

Titik lain yang menjadi fokus 
pengawasan yakni Alun-alun 
sebab sudah sejak lama 
kawasan itu dijadikan tem-
pat pembuangan sampah 
ilegal. “Mudah-mudahan, 
dengan begini, Lembang 
bisa bersih dari sampah,” 
jelasnya.(eko/vry)
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PeDuLI LInGKunGan: relawan Peduli Lingkungan (rPL) mendirikan posko pantau pembuangan sampah liar 
di pinggir jalan raya tangkuban Parahu.

RPL Awasi Pembuang 
Sampah Sembarangan

PemeriNtAh memas-
tikan gaji pegawai negeri 
sipil (PNS) pada 2021 tidak 
mengalami kenaikan. Hal 
ini seperti keputusan Ke-
menterian Ketenagaker-
jaan yang tak menaikan 
upah minimum provinsi 
2021.

Direktur Jenderal Ang-
garan Kementerian Keuan-
gan, Askolani mengatakan 
pada tahun 2021 tidak ada 
kebijakan kenaikan gaji 
pokok atau pensiun pokok. 
Gaji pokok PNS dan pen-
siunan pada 2021 akan 
mengikuti tahun sebel-
umnya.

“Kebijakan gaji tahun 
2021 (ASN/PNS), sama 
dengan waktu sebelum-
nya,” ujarnya, Rabu (4/11).

Meski tak menaikan gaji, 
namun para PNS dan pen-
siunan akan menerima 
Tunjangan Hari Raya (THR) 
dan gaji ke-13 secara penuh 
atau full. Padaahal sebel-
umnya THR dan Gaji ke-13 
ASN/PNS tahun ini men-
galami penyesuaian imbas 
pandemi Covid-19.

“Rencananya pemberian 

THR dan Gaji-13 bisa full 
seperti yang telah dilaku-
kan pada tahun 2019. Kalau 
di tahun 2020 tidak diberi-
kan full,” ungkapnya.

Dijelaskannya, secara 
umum belanja kemente-
rian/lembaga (K/L) da-
lam Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Negara 
(APBN) 2021 dipatok sebe-
sar Rp1.032 triliun. Angka 
tersebut naik 23,4 persen 
dibandingkan tahun 2020 
yang sebesar Rp836,4 tril-
iun.

Sementara total belanja 
K/L akan dialokasikan un-
tuk empat hal, dua dian-
taranya untuk mendomp-
lang konsumsi masyarakat. 
Pertama, belanja pegawai 
untuk meningkatkan kes-
ejahteraan ASN melalui 
pemberian gaji ketiga be-
las. Kedua, bantuan so-
sial melanjutkan program 
antara lain program kelu-
arga harapan (PKH), kartu 
sembako, peneriman ban-
tuan iuran (BPI) jaminan 
kesehatan nasional (JKN), 
perluasan cakupan kartu 
Indonesia pintar (KIP) ku-

liah untuk mahasiswa baru. 
Selanjutnya, mendorong 
reformasi perlindungan 
sosial.

Dia juga menjelaskan pe-
merintah akan berkomit-
men mendorong daya beli 
masyarakat melalui po-
gram pemulihan ekonomi 
nasioanl (PEN) 2021 mela-
lui pos perlindungan sosial 
yang dianggarkan Rp110,2 
triliun. Diakuinya jumlah 
ini lebih rendah sekitar 45,9 
persen dibanding anggaran 
program PEN 2020 senilai 
Rp203,9 triliun.

Anggaran perlindungan 
sosial itu akan digunakan 
untuk PKH bagi 10 juta 
keluarga penerima manfaat 
(KPM), kartu sembako ke-
pada 18,8 juta KPM, bansos 
tunai bagi 10 juta KPM, 
bantuan langsung tunai 
(BLT) dana desa, dan kartu 
pra kerja.

Diungkapnya program 
perlindungan sosial bagi 
masyarakat  bertujuan 
meningkatkan daya beli di 
saat pemulihan ekonomi 
tahun depan.

Selain itu, untuk mendor-

ong konsumsi masyarakat, 
pemerintah juga akan 
m e l a n j u t k a n  b a n s o s 
produktif Rp 2,4 juta ke 15 
juta usaha mikro. Selan-
jutnya, program subsidi 
gaji, kepada karyawan Rp 
600.000 per bulan dengan 
target 12,4 juta pekerja 
yang terdaftar dalam BPJS 
Ketenagakerjaan dan ber-
penghasilan di bawah Rp 5 
juta per bulan.

Sebelumnya, Menteri 
Keuangan Sri Mulyani In-
drawati juga mengatakan 
demikian.

Sri Mulyani memastikan 
PNS, prajurit TNI dan ang-
gota Polri akan menerima 
THR dan gaji ke-13 secara 
penuh pada tahun 2021. 
Hal ini tercermin dalam 
alokasi anggaran belanja 
kementerian lembaga (K/L) 
yang mengalami peningka-
tan sebesar 23,1 persen 
pada tahun depan.

“Gaji ke-13 dan THR (PNS) 
sesuai policy sebelumnya 
akan dibayarkan secara 
penuh sesuai dengan tun-
jangan kinerja,” katanya.
(gw/fin/vry)

Tahun 2021, Gaji PNS Tak Naik 

BANDUNG-Kementerian 
Agama (Kemenag) RI te-
lah mengeluarkan regulasi 
khusus terkait jemaah Indo-
nesia yang hendak melak-
sanakan ibadah umrah di 
masa pandemi Covid-19.

Kepala Kemenag KBB, 
Ahmad Sanukri menjelas-
kan, regulasi dan pedoman 
keberangkatan umrah telah 
tertera pada Keputusan 
Menteri Agama (KMA) No-
mor 719 tahun 2020.

Hal tersebut sebagai re-
spon terhadap kebijakan 
Pemerintah Arab Saudi 
yang telah memperkenan-
kan jamaah di luar nega-
ranya untuk melaksanakan 
ibadah umroh.

“Alhamdulil lah seka-

rang masyarakat kembali 
bisa menjalankan ibadah 
umrah di masa pandemi 
Covid-19 dengan regulasi 
khusus yang kita terbitkan,” 
kata Sanukri.

Salam regulasi tersebut 
diatur beberapa poin pent-
ing terkait pelaksanaan 
ibadah umrah di masa 
pandemi Covid-19 seperti 
pembatasan usia jemaah 
minimal 18 sampai maksi-
mal 50 tahun.

“Selain itu juga tidak 
memiliki penyakit peny-
erta atau komorbid dan 
wajib memenuhi keten-
tuan Kemenkes RI. Karena 
syarat-syarat itu kan untuk 
menghindarkan penularan 
Covid-19,” terangnya.

Masyarakat yang hen-
dak menjalankan ibadah 
umroh juga harus meny-
ertakan surat keterangan 
bukti bebas dari Covid-19 
yang sudah terverifikasi Ke-
menkes dan berlaku 72 jam 
sejak pengambilan sampel 
hingga waktu keberang-
katan. “Jika jemaah tidak 
dapat memenuhi persyara-
tan bukti bebas Covid-19, 
maka keberangkatannya 
ditunda sampai dengan 
syarat tersebut terpenuhi,” 
katanya. 

Sementara itu, sebelum 
maupun sesudah pem-
berangkatan, Penyelengg-
ara Perjalanan Ibadah Um-
rah (PPIU) wajib melaku-
kan karantina terhadap 

jamaah umrah baik saat 
pemberangkatan maupun 
tiba kembali di Indonesia.

“PPIU bertanggung jawab 
melakukan karantina ter-
hadap jemaah yang akan 
berangkat ke Arab Saudi 
dan setelah tiba dari Arab 
Saudi hingga pulang ke 
Indonesia,” katanya.

Ia mengimbau, bagi ja-
maah yang berangkat umroh 
di masa pandemi ini mampu 
menjalankan protokol kes-
ehatan Covid-19 dengan 
baik selama di Arab Saudi 
maupun Indonesia. “Ini kan 
demi keselamatan bersama 
agar selama menjalankan 
ibadah umroh dan sesudah-
nya dalam keadaan baik,” 
pungkasnya.(sep/vry)

Karantina Jamaah Umrah Sebelum Berangkat  
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Intensitas Hujan 
Meningkat

PATOKBEUSI-Bupati Sub-
ang H Ruhimat mengin-
gatkan jajaran Kepala Desa 
untuk tetap waspada terh-
adap perkembangan cuaca 
dengan meningkatnya inten-
sitas hujan. Hal itu ia sam-
paikan saat bersilaturahmi 

dengan jajaran Kepala Desa 
se-Kecamatan Patokbeusi 
Subang, di aula Kantor Desa 
Tanjungrasa Kidul.

“Musim hujan kali ini tetap 
kewaspadaan kebencanaan 
harus dijaga, apalagi dengan 
curah hujan yang tinggi,” 
ucap Kang Jimat sapaan 
akrabnya.

Selain itu, ia juga mengim-
bau para Kepala Desa untuk 

terus menyampaikan pro-
tokol pencegahan Covid-19, 
kepada warga masyarakat 
di lingkungan masing mas-
ing. Hal ini agar penyebaran 
Covid dapat terus ditekan, 
sehingga jumlah penderita 
Covid tidak terus bertambah. 
“Tetap protokol kesehatan 
jangan sampai dilupakan. 
Tetap harus disosialisasi-
kan dan disampaikan pada 

masyarakat,” imbuhnya. 
Tak ketinggalan, terkait 

dengan program ketahanan 
pangan, Kang Jimat cukup 
terkejut, di Desa Tanjung 
rasa Kidul ada perkebunan 
Burkol yang dikelola oleh 
masyarakat. PPL Desa me-
nyampaikan burkol yang 
ditanam adalah varietas 
yang dapat dibudidayakan di 
wilayah dataran rendah. 

Kang Jimat mendorong 
agar perkebunan Burkol 
tersebut bisa terus dilanjut-
kan dan potensi yang ada 
dapat dimaksimalkan. Selain 
itu, menindaklanjuti ber-
bagai usulan yang ada, Kang 
Jimat meminta agar dapat di-
agendakan pertemuan lan-
jutan dengan seluruh jajaran 
Kepala Desa di Kecamatan 
Patokbeusi.(ygi/sep)

SUBANG-Untuk mem-
persempit gerak para teng-
kulak, Bulog menggalakan 
program On Farm. Hal itu di-
ungkapkan Wakil Pimpinan 
Cabang Bulog Sub Divre Sub-
ang Umar Said kepada Pa-
sundan Ekspres, kemarin.

Menurutnya, para teng-
kulak kerap memberikan 
pinjamam uang kepada 
petani untuk produksi padi. 
Sehingga para petani men-
jual hasil panennya ke teng-
kulak. 

“Tidak dipungkiri gerakan 
tengkulak kepada para petani 
ada, itu terjadi ketika panen 
tiba. Namun tidak semua 
petani yang menjual hasil 
produksi berasnya kepada 
para tengkulak karena ban-
yak para petani yang menjual 
ke Bulog,” ujarnya,

Sehingga untuk memin-
imlasir gerakan tengkulak, 
pihaknya melakukan ber-
bagai upaya diantaranya On-
farm, menerjunkan Satker, 
dan One day service. “Layan-
an one day service, dimana 
petani yang memasok beras 
hari ini langsung ada pemba-
yaran, tidak perlu menunggu 
lama,” ungkapnya.

Adapupun terkait On Farm, 
jelas dia, pembelian gabah 

dengan harga mengikuti 
perkembangan harga set-
empat, sehingga petani tidak 
akan rugi ketika menjual 
beras. “Ya on farm membeli 
gabah dengan mengikuti 
perkembangan harga setem-
pat,” jelasnya.

Dia menyebut pengadaan 
gabah dan beras tahun 2020 
mencapai 535.000 kilogram. 
Melihat situasi panen dan 
perkembangan harga pasar 
saat ini, Bulog masih san-
gat terbuka peluang untuk 
terus melakukan penyerapan 
gabah beras hasil produksi 
petani. 

“Kami masih sangat mem-
buka peluang untuk terus 
melakukan penyereapan 
gabah dan beras,” ujarnya.

Salah seorang petani Sub-
ang Taryo (55) mengaku 
dirinya kerap dihampiri 
tengkulak dengan menjan-
jikan pinjaman uang untuk 
produksi. Sehingga hasil 
panen terpaksa dijual ke 
tengkulak lantaran terikat 
pinjaman. 

“Mereka datang dan mem-
berikan pinjaman uang dan 
juga membeli padi yang baru 
akan ditanam, sehinngga ke-
tika panen kita tidak bisa apa-
apa,” ujarnya.(ygo/sep)

radar subang4 jumat, 6 november 2020

4 MELaWan COVId-19
selasa, 20 oktober 2020

LETAK TANAH
No a. DESA/KEL KETERANGAN

b. KEC
1 2 3 4 5 6 7
1 TRIHADI AGUS WIBOWO Hak Milik TRIHADI AGUS WIBOWO 09-01-2015 a. Kosar Berdasarkan STPLK dari

Dusun Karanganyar RT 005/003 No. 61/Kosar (sisa) b. Cipeundeuy Kepolisian Resor Subang
Desa Sukaluyu SU No 14/Kosar/2011 No. LP.C/1801/VII/2020/JBR/RES SBG
Kec. Telukjambe Timur Tgl. 17-01-2011 Tgl. 21-07-2020
Kabupaten Karawang Luas  4.216 M2

Subang,   22 Oktober 2020
KEPALA KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN SUBANG

 ttd
 

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

NIP. 19660918 198903 1 002

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

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

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

Nomor   :     005 / 7-300 / Peng-STP.H / X / 2020

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

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

TERDAFTAR ATAS 
NAMA

TANGGAL 
PEMBUKUAN

DAWUAN-Bupati Subang 
H. Ruhimat meresmikan 
program Pamsimas III HID 
di Desa Situsari Kecama-
tan Dauwan, Kamis (5/11). 
Program tersebut untuk 17 
desa  di Kabupaten Subang 
melalui Dinas Praswil.

Dalam kesempatan itu Bu-
pati Subang H. Ruhimat men-
gatakan, program Pamsimas 
(Penyediaan Air Bersih Berba-
sis Masyarakat) Hibah Insentif 
Daerah (HID) sebagai upaya 
pemerintah daerah mem-
bantu masyarakat terhadap 
kebutuhan air bersih, yang 
langsung disalurkan ke rumah 
dan pemukiman warga.

“Kita tahu bahwa bagi 
desa terpencil, ada kesulitan 
mendapatkan air bersih. Saat 
ini air bersih itu sudah bisa 
dinikmati warga di rumah-
nya masing-masing melalui 
program Pasimas HID, untuk 
17 desa,” katanya.

Kemudian untuk tahun 
depan, pemda Subang akan 
menambah jumlah desa 
yang mendapatkan program 

Pamsimas ini. Sehingga ke-
butuhan air bersih bagi war-
ga desa dan dusun terpencil 
bisa disalurkan langsung ke 
pemukiman warga.

Sementara Kades Situsari 
Rukmana menyampaikan 
ucapan terimakasihnya ke-
pada pemerintah daerah 
yang telah memberikan 
bantuan hibah ini dengan 
program Pamsimas HID. Se-
hingga kebutuhan air bersih 
dirasakan manfaatnya oleh 
warga. “Semoga program 
ini bermanfaat dan berkesi-
nambungan, warga tak usah 
jauh-jauh mencari sumber 
air bersih, karena sudah ada 
di rumahnya,” tuturnya.

Tasman warga Dusun Suka-
hurip Desa Situsari Kecamatan 
Dauwan merasa terbantu den-
gan adanya Pamsimas HID ini, 
biasanya ia mencari air jauh 
dari pemukiman warga. Seka-
rang sudah  tidak lagi, air ber-
sihnya ada didepan rumahnya. 
“Kalau butuh air bersih, tinggal 
buka kran langsung mengalir,” 
tukasnya.(dan/sep)

YuGo erosPrI / PasunDan eksPres

on farm. Wakil Pimpinan Cabang bulog subdivre subang umar said 
saat menerima kunjungan di Gudang bulog subang.

Bupati Ingatkan Kades Waspada Bencana

17 Desa Dapat Bantuan 
Program Pamsimas HID

YoGI mIftaHul faHmI/PasunDan eksPres

DIaloG: bupati subang bersama muspika kecamatan Patokbeusi saat melakukan dialog dengan Pemerintah Desa dan warga tanjungrasa kidul.

DaDan ramDan/PasunDan eksPres

PamsImas HID: bupati subang H. ruhimat bersama para kades dan 
kader saat peresmian Pamsimas III HID di Desa situsari kecamatan 
Dauwan, kamis (5/11).

On Farm Persempit Gerak Tengkulak



Gubernur Kukuhkan 
Satgas PPK Serta Patroli

KARAWANG-Gubernur 
Jawa Barat Ridwan Kamil 
dan Pangdam III/Siliwangi 
Mayor Jenderal TNI Nu-
groho Budi Wiryanto, SIP., 
MM mengunjungi, Bend-
ungan Barugbug Cilamaya 
Kabupaten Karawang dalam 
kegiatan Gerakan Aksi Nyata 
Daerah Aliran Sungai (DAS), 
Rabu (4/11).

Kegiatan yang dipusatkan 
di Bendungan Barugbug Cil-
amaya ini digagas oleh Dinas 
Lingkungan Hidup Provinsi 
Jawa Barat, dalam rangka 
pengendalian pencemaran 
dan kerusakan DAS Cilama-
ya serta menjalin sinergitas 
berbagai stakeholder. Pada 
acara tersebut, rombongan 
patroli sungai bersama-sama 
dan pengukuhan Satgas PPK 
DAS Cilamaya dan Patroli 
Sungai.  

Gubernur Jawa Barat Rid-
wan Kamil dalam sambu-
tannya memberi arahan 
kepada seluruh stakeholder 
agar bisa saling bekerja-
sama dan berharap menjadi 
pola dalam menjaga sungai-
sungai yang ada di Provinsi 
Jawa Barat. Cilamaya ber-
jaya ataupun Cilamaya 
berbunga akan menjadi 
gerakan yang akan menjadi 
moto untuk menjadikan se-
mangat menuju Jawa Barat 
Juara Lahir Batin.

Melalui gerakan ini, Kang 
Emil berharap Sungai Cil-
amaya bisa kembali ber-

sih dan menyehatkan bagi 
masyarakat. Ridwan Kamil 
menyampaikan Forkopimda 
Jabar dan tiga (pemerintah 
daerah) kabupaten, yaitu 
Karawang, Purwakarta, dan 
Subang hari ini bertekad 
mengembalikan Sungai Cila-
maya menjadi sungai yang 
bersih dan kembali menjadi 
sumber kehidupan yang me-
nyehatkan bagi masyarakat. 

“Terjadi pencemaran uta-
manya di musim kemarau, 
warna sungai bisa sangat 
hitam, sehingga banyak as-
pirasi dari masyarakat dan 
aktivis lingkungan agar kita 
bisa mengendalikan Sungai 
Cilamaya seperti Sungai 
Citarum,” tambahnya. 

Sementara Pangdam III/
SLW, Mayjen TNI Nugroho 
Budi Wiryanto menyampai-

kan, Kodam III/Siliwangi 
akan sepenuhnya mem-
bantu dengan menyiapkan 
para Prajurit untuk menjadi 
bagian dari Satgas PPK DAS 
Cilamaya. Kodam III/SLW 
akan selalu berkomitmen 
untuk membantu memper-
baiki dan mengembalikan 
kondisi lingkungan DAS 
Cilamaya. Bagaimanapun 
juga DAS Cilamaya tidak 

hanya memiliki potensi strat-
egis dalam perspektif sosial 
ekonomi, tetapi juga menjadi 
daerah pangkal pertahanan 
Jawa Barat.

“Saya berharap dengan 
Gerakan Aksi Nyata DAS 
Cilamaya yang akan dimulai 
hari ini yang diawali dengan 
pengukuhan Satgas PPK DAS 
Cilamaya serta patroli sun-
gai mampu menjadi gera-

kan yang solutif, sinergi dan 
solid dalam mengembalikan 
dan menyelamatkan DAS 
Cilamaya dari degradasi 
lingkungan sehingga bisa 
memberikan nilai manfaat 
yang besar bagi lingkungan 
dan makhluk hidup”, pung-
kas Pangdam III/SLW Mayor 
Jenderal TNI Nugroho Budi 
Wiryanto, S.I.P., M.M.

Tampak hadir dalam acara 

tersebut Asrendam III/SLW, 
Asops Kasdam III/SLW, Aster 
Kasdam III/SLW, Kapendam 
III/SLW, Danrem 063/SGJ 
Kolonel Inf Elkines Villando 
Dewangga Kusumawide, 
Forkopimda Provinsi Jawa 
Barat, Forkopimda Kabu-
paten Karawang, Forko-
pimda Kabupaten Subang 
dan Forkopimda Kabupaten 
Purwakarta.(ddy/vry) 

karawang ekspres
jumat, 6 November 20205 pasundan ekspres 

Kendalikan Pencemaran dan Kerusakan DAS Cilamaya

DeDI SatrIa/PaSuNDaN eKSPreS 

Gubernur jawa barat ridwan Kamil dan Pangdam III/Siliwangi mayor jenderal tNI Nugroho budi Wiryanto mengukuhkan tim Satgas PPK DaS Cilamaya dan Patroli Sungai. 

KARAWANG-Kesbangpol 
Kabupaten Karawang men-
gajak Calon Bupati (Cabup) 
dan semua partai politik 
untuk menjadi agen per-
lawanan terhadap Covid-19, 
dengan mensosialisasikan 
dan menjalankan protokol 
kesehatan covid.

Kepala Kesbangpol Kara-
wang, Sujana mengatakan, 
dalam kegiatan ini pihaknya 
meminta semua calon bu-
pati, partai politik dan tim 
sukses calon bupati Kara-
wang untuk mensosialisasi-
kan protokol kesehatan dan 
juga melaksanakan protokol 
kesehatan dalam melakukan 
kampanye di masyarakat.

“Kami  mengadakan Ra-
pat Koordinasi dalam rangka 
Analisa dan Evaluasi (Anev) 
Pelaksanaan Kampanye 
Pilkada Serentak Tahun 2020. 

Rakor melalui Vidcon ini di-
laksanakan secara serentak 
di seluruh Indonesia. Peser-
tanya berasal dari daerah 
yang melaksanakan pemi-
lihan serentak tahun 2020,” 
ujar Sujana, Rabu, (4/11) di 
Ballroom Hotel Mercure.

Dijelaskan, agenda rakor 
tersebut dihadiri oleh Per-
wakilan Kodim Karawang, 
Kasi dal ops, Kabag ops Pol-
res Karawang dan Komi-
sioner Bawaslu.

Dikatakan, dalam acara 
itu narasumber meminta 
Forkopimda menjadikan 
momentum Pilkada kali 
ini sebagai sarana memo-
bilisasi masyarakat untuk 
menjadi agen perlawanan 
Covid-19. Ini momentum 
bagi rekan-rekan kepala 
daerah yang definitif untuk 
menggerakkan memobilisasi 

masyarakat untuk melawan 
Covid dengan memanfaat-
kan para paslon (pasangan 
calon) dan para tim suk-
sesnya ini menjadi agen-
agen perlawanan Covid.

“Peran Kepala Daerah Da-
lam Penanganan Covid-19 
dan Dampak Sosial Ekonom-
inya dan menekankan agar 
mengadakan Rapat Koor-
dinasi untuk membangun 

Kesbangpol Ajak Cabup dan 
Timses Kampanye Lawan Covid-19 

uSeP SaePuLoH/PaSuNDaN eKSPreS 

raPat KoorDINaSI: Kesbangpol Kabupaten Karawang koordinasi dalam rangka analisa dan evaluasi pelak-
sanaan kampanye Pilkada Serentak tahun 2020.

KARAWANG-Belum adan-
ya vaksin covid-19, pem-
belajaran siswa belum bisa 
dilakukan di sekolah. Oleh 
sebab itu Disdikpora Kara-
wang bakal memfasilitasi 
siswa untuk belajar melalui 
radio.

Kepala Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga (Dis-
dikpora) Kabupaten Kara-
wang, Asep Juhendi me-
nyatakan jika belajar tatap 
muka belum diperbolehkan 
karena Kabupaten Karawang 
kondisi pandemi Covid-19 
masih meningkat dan berada 
di zona orange.

“Terakhir itu kita evaluasi 
dengan pakar efidemologi, 
ternyata untuk masuk zona 
aman ditengah pandemi 
Covid-19 ini kita harus sudah 
mempunyai vaksin, selama 
ini kan vaksin nya belum ada, 
katanya baru ada di bulan 
juni 2021,”  ujar Asep, Rabu 
(4/11).

Dikatakan, hal terpenting 
bukanlah tentang harusnya 
belajar tatap muka dilakukan 
akan tetapi lebih menjaga 

keselamatan peserta didik 
agar tidak terpapar. “Untuk 
itu kami lebih mementing-
kan kesehatan peserta didik 
daripada pembelajaran tatap 
muka, karena pembelajaran 
Daring (Dalam Jaringan dan 
Luring (Luar Jaringan) masih 
berjalan,” katanya.

Dijelaskan, pihaknya akan 
mencoba pembuatan radio 
pemancar, hal ini untuk me-
mudahkan mendapatkan 
pembelajaran sesuai kuri-
kulum yang dibutuhkan. 
“Kedepan kita akan men-
coba agar sekolah memiliki 
radio pemancar yang jang-
kauannya sekitar 5 KM, jadi 
mereka dengan biaya murah 
akan mendapatkan materi 
pembelajaran sesuai kuriku-
lum yang dibutuhkan, insya 
melalui radio,” jelas Asep.

Ia menambahkan, pihaknya 
tidak bisa membuka belajar 
tatap muka hasil evaluasi 
dengan pakar efidemologi 
dan Karawang masih dalam 
zona orange di pandemi 
Covid-19.

“Kita tidak bisa membuka 

Disdikpora Fasilitasi Belajar Melalui Radio

belajar tatap muka. Ini hasil 
evaluasi dengan pakar efi-
demologi. Karawang masih 
berada di zona orange. Kemu-
dian dampaknya akan lebih 

bahaya jika dipaksa dibuka, 
khawatir dan takutnya ada 
kluster baru, makanya untuk 
sementara tetap belajar di ru-
mah,” pungkasnya.(use/vry) 

asep juhendi



JAKARTA-Mes-
ki  penanganan 
Covid-19 semakin 
baik, masyarakat 
d i m i n t a  t i d a k 
lengah dan tetap 
m e n j a l a n k a n 
protokol keseha-
tan ketat. Justru 
capaian baik ini 
menjadi motivasi 
meningkatkan ke-
sadaran terhadap 
pentingnya pence-
gahan Corona.

“Selalu disiplin protokol 
3M (Memakai Masker, Men-
cuci Tangan, Menjaga Ja-
rak). Pastikan juga isitirahat 
yang cukup, makan maka-
nan yang bergizi dan ru-
tin berolahraga,” jelas Juru 
Bicara Satgas Penanganan 
Covid-19, Wiku Adisasmito 
di Jakarta, Rabu (4/11).

Selain itu, masyarakat dim-
inta segera memeriksakan diri 
ke fasilitas kesehatan terdekat 
jika merasakan gejala. Bagi 
masyarakat yang positif Co-
rona, agar mengikuti anjuran 
tenaga kesehatan selama 
masa perawatan. Sehingga 
segera cepat sembuh. Selain 
itu, masyarakat jangan takut 
ke rumah sakit karena semua 
biaya perawatan ditanggung 
pemerintah.

“Ingat, kunci keberhasilan 
adalah menjalankan komit-
men untuk menjalankan pro-
tokol kesehatan. Pandemi ini, 
akan lebih mudah ditangani 
apabila masyarakat dan pe-
merintah bahu membahu 

menjalankan per-
annya masing-
masing,” terang 
Wiku.

Dia menyam-
p a i k a n  S a t g a s 
mengapresiasi 
para pihak yang 
terl ibat  dalam 
p e n a n g a n a n 
pandemi Covid-
1 9 .  Te r m a s u k 
masyarakat dan 
pemerintah yang 
menerapkan pro-

tokol kesehatan. 
“Kamu ucapkan terimakasih 

atas usaha dan kerja keras, 
serta kesabaran semua pihak. 
Baik masyarakat, tenaga kes-
ehatan, relawan maupun 
pemerintah dalam menjalani 
kehidupan baru dengan ber-
adaptasi terhadap Covid-19,” 
ucapnya.

Indonesia, lanjutnya, te-
lah mengukir prestasi dalam 
penanganan Corona. Seperti 
tren penurunan kasus aktif, 
penurunan angka kematian, 
dan tren kenaikan angka kes-
embuhan dari bulan ke bulan. 
“Terkait protokol kesehatan, 
sudah lebih dari 68 persen 
masyarakat mematuhinya,” 
terang Wiku.

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)

J A K A R T A - K e s a d a r a n 
masyarakat pada protokol 
kesehatan pencegahan Covid-
19, masih cukup rendah. Ini 
terbukti setelah 602.372 orang 
ditegur di tempat wisata kar-
ena tidak menerapkan pro-
tokol kesehatan 3M (Memakai 
Masker, Mencuci Tangan, 
Menjaga Jarak).

“Jumlah orang yang ditegur 
di tempat wisata pada pekan 
sebelum libur panjang 348.473 
orang. Sedangkan pada libur 
panjang pada akhir Oktober 
lalu meningkat 72,86 pers-
en menjadi 602.372 orang,” 
ujar Ketua Bidang Data dan 
Teknologi Informasi Satgas 
Covid-19, Dewi Nur Aisyah di 
Jakarta, Rabu (4/11).

Kepatuhan memakai masker 
di restoran juga mengalami 
penurunan. Pada Rabu 21 Ok-
tober, persentase kepatuhan 
menggunakan masker seban-

yak 73,92 persen. Sementara 
pada Rabu 28 Oktober seban-
yak 73,03 persen.

Begitu juga pada Kamis 22 
Oktober persentase peng-
gunaan masker sebanyak 
73,68 persen. Sedangkan pada 
Kamis 29 Oktober berjum-
lah 72,38 persen. Selanjut-
nya Jumat pada 23 Oktober, 
persentase memakai masker 
sebanyak 74,54 persen. Se-
mentara pada Jumat 30 Okto-
ber sebanyak 72,99 persen.

Hal yang sama juga terjadi 
pada Sabtu, 31 Oktober 2020 
yang mengalami penurunan 
dari 74,57 persen menjadi 
73,85 persen. Pada Ming-
gu, 1 November mengalami 
penurunan dari 76 persen 
ke 74,84 persen. Sementara, 
kepatuhan menjaga jarak di 
restoran pada saat libur pan-
jang juga mengalami penu-
runan dibandingkan pekan 

sebelumnya.
“Contohnya pada hari Rabu 

21 Oktober persentase ke-
patuhan menjaga jarak 76,73 
persen. Sedangkan hari Rabu 
28 Oktober turun menjadi 
75,6 persen. Untuk menjaga 
jarak di restoran cenderung 
turun. Kecuali pada Sabtu 31 
Oktober. Untuk hari-hari lain-
nya pada libur panjang men-
galami penurunan diband-
ingkan pekan sebelumnya,” 
papar Dewi.

Selanjutnya jumlah orang 
yang dipantau di mal juga 
mengalami kenaikan sebe-
sar 39,66 persen. Sebelum-
nya 131.011 orang menjadi 
182.971 orang. Begitu juga 
dengan kepatuhan menjaga 
jarak dan memakai mask-
er di mal juga mengalami 
penurunan. Dewi menyebut 
penurunan itu tidak signifi-
kan.(fin/ysp)
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Terdapat 422 
Laboratorium 

Pemeriksaan PCR
JAKARTA-Pemerintah su-

dah menyiapkan kebutuhan 
penanganan pasien Covid-19 
di berbagai daerah. Saat ini 
terdapat 422 laboratorium pe-
meriksaan PCR (Polymerase 
Chain reaction) dan TCM (tes 
cepat molekuler) yang terse-
bar di seluruh Indonesia. 

“Pemerintah telah menyiap-
kan stok reagen PCR untuk 
795 ribu spesimen, dan rea-
gen RNA sebanyak 686 ribu 
spesimen,” ujar Juru Bicara 
Satgas Penanganan Covid-19, 
Wiku Adisasmito di Jakarta, 
Selasa (4/11).

Selain itu, penyediaan obat 
penanganan pasien mengacu 
pada Protokol Tata Laksana 
Covid-19. Sebagian besar obat 
tersebut telah diproduksi oleh 
industri farmasi nasional. 
Bahan bakunya juga telah 
masuk ke Indonesia sejak 
April 2020. 

“Per 31 Oktober 2020, obat 
sudah didistribusikan ke 34 
dinas kesehatan provinsi 
dan 779 rumah sakit,” lanjut 
Wiku.

Untuk mengantisipasi pe-
menuhan kebutuhan obat 
hingga Desember 2020, pe-
merintah melakukan pen-
gadaan obat. Di sisi lain, 
pemerintah juga terus men-
canangkan dan meningkat-
kan kedisiplinan pelaksaa-
naan protokol kesehatan di 
seluruh lapisan masyarakat 
untuk terus menekan angka 
kasus.

“Disiplin 3M (Memakai 
Masker, Mencuci Tangan, 
Menjaga Jarak) tetap harus 
dilakukan secara konsisten. 
Masyarakat hareus mema-
tuhinya. Jadikan 3M ini kebi-
asaan baru dalam kehidupan 
sehari-hari,” tandasnya. 

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

JAKARTA-Pelaksanaan vak-
sinasi Covid-19 kemungkinan 
akan dimulai pada minggu ke-
tiga Desember 2020. Rencana 
ini mundur dari jadwal semula 
yang disebut-sebut akan mulai 
pada November ini.

“Kami akan melakukan 
vaksinasi di minggu ketiga 
Desember,” kata Menteri 
Koordinator Bidang Kemar-
itiman dan Investasi, Luhut 
Binsar Pandjaitan dalam pa-
paran pada acara The 7th 
Singapore Dialogue on Sus-
tainable World Resources 
(SDSWR) secara virtual, di 
Jakarta, Rabu (4/11).

Dia mengatakan, saat ini 
tengah dilakukan uji klinis fase 
ketiga di Bandung, Jawa Barat, 
yang dikembangkan Sinovac 
dan PT Bio Farma. Untuk bisa 
melakukan vaksinasi, pemer-
intah Indonesia juga akan 
menggunakan persetujuan 
penggunaan darurat (Emer-
gency Use Authorization/ 
EUA) dari Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (BPOM).

“Saya rasa vaksinasi akan 
dilakukan sekitar 9 juta orang 
di wilayah spesifik yang kami 
percaya berkontribusi besar 
pada tingginya kasus Covid-
19. Misalnya di Jakarta. Ada 
sejumlah area yang dipercaya 
berkontribusi besar pada kasus 
Covid-19 dan berikan mereka 
suntikan,” jelas Wakil Ketua 
Komite Penanganan Covid-
19 dan Pemulihan Ekonomi 

Nasional (KPCPEN) itu.
Menurutnya, dalam jangka 

pendek, pemerintah me-
nargetkan bisa membuat 
wilayah Bali menjadi zona 
hijau pada awal tahun 2021 
mendatang. Ini setelah vak-
sinasi dilakukan pada minggu 
ketiga Desember 2020. 

“Kami ingin melihat Bali 
jadi zona hijau. Itu target pe-
merintah. Harapannya mulai 
vaksinasi di minggu ketiga 
Desember,” jelas Luhut.

Mundurnya jadwal vak-
sinasi bukan karena tidak 
adanya pasokan vaksin. Na-
mun, dibutuhkan waktu bagi 
Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM) untuk bisa 
mengeluarkan emergency 
use authorization. Meski be-
gitu, Luhut tetap meminta 
masyarakat tidak lengah dan 
selalu mematuhi protokol 
kesehatan. 

“Gerakan disiplin 3M (Me-
makai Masker, Mencuci Tan-
gan, Menjaga Jarak) harus 
tetap dilakukan. Ini penting 
untuk mencegah terjadinya 
penularan Covid-19,” pa-
parnya. 

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-Satgas Penangan-
gan Covid-19, menyarankan 
masyarakat yang pulang dari 
bepergian, agar segera melaku-
kan testing Covid-19. Hal ini 
perlu dilakukan untuk men-
gantisipasi penularan Covid-19 
pada masyarakat saat mengisi 
libur panjang di luar rumah. 
Kementerian Kesehatan (Ke-
menkes) telah mengeluarkan 
arahan strategi rekayasa pera-
watan apabila terjadi lonjakan 
di rumah sakit. 

“Ada tiga strategi rekayasa 
perawatan berdasarkan besar 
lonjakan kasus yang berpeluang 
terjadi paska libur panjang,” ujar 
Juru Bicara Satgas Penanganan 
Covid-19, Wiku Adisasmito di 
Jakarta, Rabu (4/11).

Pertama, apabila terjadi ke-
naikan pasien Covid-19 sebesar 
20 – 50 persenmaka rumah 
sakit rujukan siap menampung 
kenaikan tersebut. Hal ini ditun-
jang karena kapasitas terpakai 
rumah sakit rujukan, saat ini 
berada di tingkat 50 persen.

Kedua, apabila terjadi kenai-
kan pasien sebesar 50 – 100 
persen, pemerintah menam-
bah kapasitas ruang pera-
watan umum menjadi ruang 
perawatan Covid-19. Sehingga 
ruang rawat inap dapat ber-
tambah kapasitasnya.

Ketiga, apabila kenaikan 
pasien lebih dari 100 persen, 
tenda darurat akan didirikan di 
area perawatan pasien Covid-
19 di rumah sakit. Selain itu 
pemerintah juga akan mendi-
rikan rumah sakit lapangan 
atau darurat bekerjasama den-
gan BNPB dan TNI. Lokasinya 
berada di luar rumah sakit.

Antisipasi ini dilakukan kar-
ena tren lonjakan kasus paska 
libur panjang pernah terjadi 
saat libur panjang merayakan 
Idul Fitri akhir Mei 2020 dan 
hari kemerdekaan RI pada 
Agustus 2020.

Beberapa antisipasi telah 
dilakukan sebelumnya. Sep-
erti pengawasan kekarantin-
aan, berlakunya e-Hac atau 
electronic health alert card, 
penyiapan alur rujukan kasus 
positif, penyiapan sarana dan 
prasarana pelabuhan dan 
bandara untuk penerapan 
protokol kesehatan. “Ada juga 
upaya antisipasi yang dilaku-
kan di rumah sakit. Koordinasi 
dengan dinas dan fasilitas kes-
ehatan setempat, penyiapan 
sarana dan prasarana rumah 
sakit,” papar Wiku.

Selain itu, masyarakat juga di-
harapkan terbuka saat pemerin-
tah melakukan tracing (pelaca-
kan). Keterbukaan masyarakat 
menjadi kunci utama dalam 
melacak kontak terdekat. “Jika 
testing menunjukkan hasil yang 
positif, segera lakukan karantina 
di fasilitas yang telah ditetapkan 
pemerintah. Untuk masyarakat 
lainnya dimohon tetap lakukan 
3M (Memakai Masker, Mencuci 
Tangan, Menjaga Jarak). Disip-
lin protokol kesehatan ini sangat 
penting. Semua lapisan harus 
memahaminya,” tandas Wiku.

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

JAKARTA-Kementerian Kesehatan mem-
berikan pelatihan terhadap tenaga keseha-
tan di 51 kabupaten/kota di 10 provinsi 
prioritas. Ini dilakukan dalam upaya pence-
gahan transmisi kasus Covid-19 dengan 
penemuan kasus baru secara cepat.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pence-
gahan dan Pengendalian Penyakit Kemente-
rian Kesehatan, Muhammad Budi Hidayat, 
mengatakan tren kasus baru Covid-19 di 
Indonesia mulai menurun. Namun hal terse-
but tidak menggambarkan kasus penularan 
yang terjadi secara riil di lapangan.

Dia menegaskan pelacakan kontak erat 
pasien Covid-19 hingga ditemukannya 
kasus positif harus ditindaklanjuti dengan 
karantina atau isolasi mandiri. Tujuannya 
agar tidak terjadi penularan.

“Berbagai upaya telah ditempuh oleh 
pemerintah untuk menghambat dan 
menghentikan transmisi penularan. Mela-
lui deteksi dini, skrining gejala, skrining 
faktor risiko, isolasi mandiri atau karantina 
sesuai berat ringannya gejala. Pelacakan 
kontak yang jadi titik kritis mulai dari 
pendataan kontak, karantina kontak, dan 

pemantauan kondisi kesehatannya,” kata 
Budi di Jakarta, Selasa (3/11).

Dia menekankan pada setiap tenaga kes-
ehatan di daerah untuk memperhatikan 
masa inkubasi virus di dalam tubuh manu-
sia sebelum akhirnya memunculkan gejala. 
Selain itu, dia mengingatkan masa penu-
laran yang rentan terjadi saat seseorang 
dalam masa inkubasi virus Corona.

Menurut Budi, koordinasi dan kolaborasi 
antar kementerian-lembaga pusat maupun 
daerah berdasarkan pedoman yang berlaku. 
“Selain itu perlu adanya monitoring dan 
supervisi dari tingkat terkecil. Yaitu mulai 
dari Puskesmas di Kabupaten-Kota hingga 
pusat. Dalam hal ini Pemerintah juga se-
lalu mengingatkan pentingnya disiplin 3M 
(Memakai Masker, Mencuci Tangan, Men-
jaga Jarak). Ini penting untuk mencegah 
terjadinya penularan,” pungkasnya.

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

Siapkan Kebutuhan Penanganan Pasien

Siapkan Rekayasa Perawatan 
Jika Terjadi Lonjakan Kasus

Satgas Beberkan Roadmap Vaksinasi

FIn

roaDmaP: Satgas Penanganan Covid-19 mengkonfirmasi roadmap 
atau peta jalan vaksinasi dalam tahap finalisasi.

JAKARTA-Satgas Penanganan Covid-
19 mengkonfirmasi roadmap atau peta 
jalan vaksinasi dalam tahap finalisasi. 
Roadmap tersebut mencakup kandidat 
vaksin, dan penyusunan tahapan prioritas 
pe nerima vaksin.

“Dengan berbagai pertimbangan seperti 
ke tersediaan vaksin, jumlah penduduk, 
wilayah berisiko, tahapan pemakaian dan 
indeks pemakaian. Selain itu, roadmap 
mencakup perkiraan skema platform 
vaksin dan sasaran klaster kelompok, 
estimasi kebutuhan dan rencana pem-
berian vaksin,” ujar Juru Bicara Satgas 
Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito 
di Jakarta, Rabu (4/11).

Untuk mencapai efektifitas vaksin 
yang maksimal, maka roadmap juga 
memperhatikan cold chain atau rantai 
dingin vaksin, dan kapasitas SDM yang 
melibatkan beberapa tenaga kesehatan. 
Termasuk vaksinator. 

“Telah disiapkan juga jejaring layanan 

untuk menjamin aliran distribusi dengan 
melibatkan lintas sektor,” imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah telah meng-
kaji hal-hal penting lain yang tidak boleh 
diabaikan dalam persiapan vaksinasi na-
sional. Tujuannya memastikan keamanan 
dan ketersediaan serta mekanisme pe-
nyuntikan vaksin dengan melibatkan ber-
bagai lintas kementerian dan lembaga. 

“Kehadiran vaksin adalah angin segar 
untuk kita semua. Tetapi hingga vaksin 
siap. Bahkan meskipun vaksin sudah ada 
dan siap, kita pastikan masyarakat dan 
pemerintah tetap mematuhi protokol 
kesehatan. Disiplin 3M (Memakai Masker, 
Mencuci Tangan, Menjaga Jarak) harus 
selalu dilakukan,” papar Wiku. 

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

FIn

vaKSIaSI: Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kemungkinan akan dimulai 
pada minggu ketiga Desember 2020

Vaksinasi Kemungkinan Dimulai 
Minggu Ketiga Desember 2020

GEJALA  SBG PWK  KRW  KBB 
TERKONFIRMASI  367 174 1.623 200
SELESAI ISOLASI 312 467 1.249 114
MASIH ISOLASI  29 174 307 0
KEMATIAN  26 31 67 6 
SUSPEK  5.851 1.014 6.730 38
PROBABEL  29 8 67 24
KONTAK ERAT  533  1636  3.996 770

Update Covid-19
KAMIS, 05 NopeMber 2020

Kemenkes Latih Tenaga Kesehatan

FIn

PeLatIHan: Kementerian Kesehatan memberikan pelatihan terhadap tenaga 
kesehatan di 51 kabupaten/kota di 10 provinsi prioritas.

Kesadaran Masyarakat 
Terapkan Prokes Masih Rendah

FIn

SuDaH SIaP: Pemerintah sudah 
menyiapkan kebutuhan penan-
ganan pasien Covid-19 di berba-
gai daerah.

Masyarakat Diminta 
Tidak Lengah

FIn

renDaH: Kesadaran masyarakat pada protokol kesehatan pencegahan Covid-19, masih cukup rendah.
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Tak  dapat dipungkiri, 
feedback atau umpan balik 
dalam pembelajaran meru-
pakan satu hal yang penting 
dilakukan agar dapat men-
ingkatkan kualitas pembe-
lajaran. Terlebih pada masa 
Pembelajaran Jarak Jauh 
(PJJ) di tengah pandemi 
Covid-19 seperti sekarang 
ini. Feedback positif tentu 
akan mendorong siswa un-
tuk lebih giat dalam belajar.

Salah satu keluhan siswa 
dalam PJJ yang dilakukan 
ialah tidak adanya feedback 
dari guru yang bersangku-
tan saat melaksanakan tu-
gas secara daring. Sehingga 
mereka tidak mengetahui 
kesalahan dan kekurangan 
dari tugas yang telah dikerja-
kan. Bahkan beberapa men-
gaku tak mendapat respon 
apapun dari sang guru. Pa-
dahal sekedar memberikan 
emoticon jempol, gambar 
hati atau sejenisnya sudah 
membuat siswa merasa puas 
dan merasa diapresiasi. Kar-
ena pada dasarnya, kita se-
bagai manusia tentu akan 
merasa senang jika merasa 
dihargai dan dipuji. Begitu-
pun dengan siswa, mereka 
akan lebih bersemangat lagi 
untuk belajar.

Tidak adanya komunikasi 
dua arah yang terjadi dalam 
PJJ tentu saja akan meng-
hambat kelancaran pem-
belajaran yang dilakukan. 
Komunikasi interaktif ini 

jelas merupakan salah satu 
dari keenam prinsip PJJ. 
Seperti kita ketahui, 6 prin-
sip PJJ yang dimaksud yaitu 
kesehatan dan keselamatan 
yang utama, pengalaman 
belajar yang bermakna, fokus 
pada pendidikan kecakapan 
hidup, pembelajaran inklusif 
sesuai usia dan jenjang, ko-
munikasi interaktif dan sal-
ing memberi umpan balik, 
dan tugas yang diberikan 
bervariasi.

Pada poin kelima di atas 
jelas disebutkan bahwa 
komunikasi interaktif dan 
saling memberi  umpan 
bal ik  mer upakan salah 
satu prinsip PJJ yang harus 
dilaksanakan. Lebih jauh 
g u r u  h e n d a k n ya  d a p at 
membantu menyelesaikan 
masalah atau kesulitan 
yang dihadapi siswanya. 
Petunjuk atau pun saran 
yang guru berikan sangat 
d i ha ra p k a n  o l e h  s i s w a 
sehingga mereka merasa 
tugas yang telah dikerja-
kan mendapat perhatian 
dari gurunya.

Namun, tak jarang guru 
merasa kerepotan untuk 
mengetik penilaian. Apalagi 
dengan jumlah siswa yang 
banyak, tentu penilaian me-
merlukan waktu yang cukup 
lama. Salah satu contoh agar 
feedback dengan mudah 
diberikan kepada siswa yaitu 
ketika guru memberikan tu-
gas melalui google dokumen, 

maka ia dapat menggunakan 
kaizena agar dapat memberi-
kan feedback dengan cepat 
melalui suara. Caranya, guru 
membuka file tugas siswa 
lalu klik add on di bagian atas 
file dan pilih/search kaizena. 
Setelah itu tampilan kaizena 
akan muncul di samping 
layar. Carilah voice message, 
rekam, lalu klik stop and 
post. Komentar guru akan 

muncul dan siswa dapat 
membalas komentar untuk 
meminta saran yang mereka 
butuhkan. Cara lain yang da-
pat dilakukan yaitu dengan 
menghighlight tulisan siswa 
pada google dokumen lalu 
di samping kanan kita dapat 
mengetik kometar terhadap 
tugas yang telah siswa ker-
jakan. 

Selain itu, guru pun da-

pat menggunakan lembar 
kerja interaktif. Salah satu 
contohnya yaitu livework-
sheet.com. Di link tersebut 
guru dapat memilih materi 
yang akan diberikan ke-
pada siswa. Setelah men-
emukan materi yang cocok 
maka guru dapat mem-
bagikan link kepada siswa. 
Lalu siswa dapat menger-
jakan soal secara online, 
setelah itu otomatis nilai 

akan muncul. Guru pun 
dapat memberika reward 
misalnya berupa pujian 
melaui pesan suara dalam 
whatsapp.

Banyak cara  yang da-
pat dilakukan oleh guru 
agar terjalin komunikasi 
interaktif di masa PJJ sep-
erti sekarang ini. Walauba-
gaimanapun harus terjalin 
komunikasi dua arah antar 
guru dan siswa. Dalam hal 

ini  guru dituntut untuk 
lebih kreatif dalam mem-
pelajari  teknik maupun 
aplikasi yang digunakan 
dalam pembelajaran. Shar-
ing antar rekan sejawat 
dan bergabung dengan ko-
munitas guru-guru kreatif 
merupakan salah satu cara 
agar selalu update dalam 
pembelajaran sehingga 
dapat menghadirkan PJJ 
yang lebih bermakna.(*)

RIZKY sport, bordir tasik dan kom-
puter mnrima dan menjual jaket, 

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

Rosela Subang)

alat olahraga

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

087828083567

komputer

konveksi
Barokah Konveksi menerima pe-

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

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

JanakaNo.29 Cigadung, Subang. 
085221829628/089655508023 

PERCETAKAN dan Toko Kertas 
DWI PUTRA JAYA, Menerima 

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

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

percetakan

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

bakan Cikao, Purwakarta Kota, samping 
kantor Badan Pusat Statistik Purwa-
karta, yang berminat serius silahkan 

hubungi 081326148066, 08111894854. 

DIJUAL Tanah dan Rumah 
Dpn Alfamart dan Kantor Pos 

Pagaden. LT 550 m SHM. 
Cocok utk kantor/usaha. Pinggir Jln.

Hub. 081910006148 (WA) 
08128087112. TP 

Dijual Rumah, Luas Tanah 210 m2, 
Luas Bangunan Rumah Utama 
99 m2, Luas Bangunan Kosong 

Belakang Rumah 70 m2, Lokasi Ds 
Cidahu Kmp Tangoli Kec Pagaden 
barat Kab Subang, Pinggir jalan 

utama, Harga 400jt Hub. 0813 8564 
8120 

DIJUAL RUMAH,TANAH LS 
550 M DPN ALfAMART/KTR 
PoS PAGADeN. CCK UTK 

USAHA,BANK,ReSTo, 
BeNGKeL DLL. 08128087112. 

TANAH DIJUAL. Dijual dua bidang 
tanah bersertifikat Hak guna ban-
gunan lokasi di kelurahan Parung 
Kec Subang Kab. Subang dengan 
luas seluruhnya 50.098 M2. Untuk 
informasi selanjutnya Hubungi PT. 
Darbeni Bangun Karya. Telp: (021) 

8564781/ 85918102 

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

Lok: Jl Propinsi Cibogo Subang 
Hub: Suryana 082321170808

DIJUAL Tanah 504 mtr  SHM IMB 
di sblh Alfamart Purwadadi Subang 

WA.0818457599

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

PJJ: Komunikasi Interaktif, Belajar pun Asyik
Oleh: Ria Triana, S.Pd.,Gr.

Guru Bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Cisalak

Koordinasi dengan 
Satgas dan Bupati 

SUBaNG-Kepala Dinas Pendidi-
kan Kabupaten Subang, Tatang 
Komara mengungkapkan ada 
kemungkinan sekolah di Subang 
segera bisa melakukan pembelaja-
ran bertatap muka. Hal itu diung-
kapkan Tatang Komara kepada 
Pasundan Ekspres, Kamis (5/11) 
di Wisma Karya.

Perkiraannya tersebut merujuk 
pada keputusan yang dikeluarkan 
oleh Kemendikbud RI, bahwa 
sekolah yang berada di zona kun-
ing dan zona hijau boleh untuk 
melakukan belajar tatap muka.

“Ya itu untuk sekolah, tadi saya 
pagi sebelum berangkat ke sini, 
melihat running text dari Ke-
mendikbud yang menyebutkan 
bahwa sekolah-sekolah di zona 
kuning dan hijau boleh segera 
melakukan pembelajaran tatap 
muka,” ungkapnya.

Dia mengatakan, akan bicarakan 
terlebih dulu dengan Satgas Covid. 
Dia juga akan membicarakan 
hal tersebut kepada bupati. “Jika 
sudah disepakati dan disetujui 
ya ada kemungkinan bisa segera 
untuk belajar tatap muka,” ung-
kapnya.

Namun sayang, saat dising-
g u n g  t e p a t n y a  k a p a n  b i s a 
melakukan pembelajaran tatap 
muka, Tatang tidak menyebut-

kan waktu yang pasti. 
“Pembelajaran tatap muka bisa 

saja mungkin segera dilakukan, 
setelah disepakati oleh Satgas 
Covid Kabupaten Subang dan 
Bupati Subang,” katanya.

Perlu diketahui, sekolah di Ka-
bupaten Subang sendiri sudah 
melakukan belajar secara dar-
ing sejak bulan Maret 2020 lalu. 
Tatang yang juga mantan Camat 
Cipeundeuy itu mengemukakan 
jika prioritas dinas pendidikan 
untuk saat ini adalah keselamatan 
dan kesehatan anak-anak. Maka 
dengan pertimbangan tersebut 
mengeluarkan surat edaran untuk 
sekolah-sekolah, agar melakukan 
pembelajaran jarak jauh.

“Ya memang waktu itu bahkan 
sampai sekarang, prioritas kami 
memang keselamatan artinya 
kesehatan dari anak-anak. Saya 
khawatir anak-anak yang masih 
SD dan SMP itu akan terpapar, 
karena kan untuk usia mereka 
belum tentu bisa disiplin mener-
apkan protokol kesehatan maka 
keputusan dalam surat edaran 
itu sampai saat ini masih berlaku,” 
tambahnya.

Tatang juga menyampaikan 
kepada masyarakat Kabupaten 
Subang, khususnya kepada para 
orang tua siswa agar menunggu 
dan sabar, hingga pemerintah 
benar-benar mengeluarkan kepu-
tusan yang tepat.(idr/ysp)

Ancang-ancang Gelar Pembelajaran Tatap Muka

YuSuP SuParman/PaSunDan eKSPreS

maSIH DarInG: Guru-guru SD rosela Indah melakukan proses pembelajaran secara daring kepada anak didiknya. 
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pandemi
Kasus Covid-19 

Masih Fluktuatif
PURWAKARTA-Tim Gugus Tugas Percepatan Pen-

anganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Purwakarta 
menyebutkan masih terjadi fluktuatif pada jumlah 
warga yang terpapar Covid-19 di wilayah tersebut. 
Angka konfirmasi positif aktif dan yang sembuh cend-
erung naik.

“Secara kumulatif, jumlah warga terkonfirmasi positif 
Covid-19 hingga hari ini mencapai 672 orang, 467 orang 
diantaranya dinyatakan sembuh dan 31 orang dinyata-
kan meninggal dunia. Kini, warga yang Terkonfirmasi 
positif yang masih aktif berjumlah 174 orang,” kata Juru 
Bicara GTPP Covid-19 Kabupaten Purwakarta, dr. Deni 
Darmawan, Kamis (5/11).

Dia mengatakan, warga yang berstatus kontak erat 
hari ini jumlahnya tetap 255 orang. Dan warga yang 
berstatus suspek jumlahnya berkurang 7 orang, kini 
jumlahnya menjadi 83 orang dan probable nihil.

“Hari ini terjadi penambahan pada status konfirmasi 
positif sebanyak 21 orang, dan 9 orang dinyatakan sem-
buh,” kata Deni.

Berdasarkan kondisi tersebut tersebut, GTPP Covid-
19 Kabupaten Purwakarta meminta masyarakat tetap 
disiplin menerapkan protokol kesehatan dan tetap 
menjalankan program-program adaptasi kebiasan 
baru yang berkaitan dengan perubahan perilaku 
seperti tak lupa memakai masker, menjaga jarak dan 
mencuci tangan dengan sabun (3M).

“Anda dapat melindungi diri sendiri dan membantu 
mencegah penyebaran virus covid-19 kepada orang 
lain jika anda melakukan langkah-langkah yang dian-
jurkan pemerintah. Sering-seringlah mencuci tangan. 
Bersihkan tangan secara rutin dan menyeluruh dengan 
alkohol atau cuci tangan menggunakan sabun dan air,” 
kata Deni.

Selain itu, pakailah masker dan hindari menyentuh 
wajah. Tangan menyentuh banyak benda dan dapat 
mengambil virus. Setelah terkontaminasi, tangan da-
pat memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut. 
Hindari berjabat tangan dengan orang lain dan jaga 
jarak setidaknya 1 meter (3 kaki) diantara siapa saja 
yang batuk atau bersin. 

“Jika merasa tidak sehat seperti demam, batuk, dan 
sulit bernapas, minta bantuan medis dan telepon-
lah terlebih dahulu dan ikuti arahan tenaga medis,” 
ujarnya.(mas/ysp)

PURWAKARTA-Tim Gugus 
Tugas Covid 19 Purwakarta 
menggandeng PMI Purwakar-
ta untuk melakukan penyem-
protan desinfektan di Sektera-
tiat GIBAS, Kamis (5/11). Aksi 
itu dilakukan usai mening-
galnya Hary Kristiawan Ketua 
GIBAS yang terkonfirmasi 
positif Covid-19.

“Kami berupaya agar sek-
retariat LSM GIBAS bisa 
dinetralisir dari virus Covid-
19, untuk itu kita semprotkan 
cairan disinfektan secara 
menyeluruh,” ungkap Ketua 
PMI Purwakarta, Lalam Mar-
takusuma dikonfirasi melalui 
telepon seluler.

Selain di sekretariat GIBAS, 
penyemrotan juga dilaku-
kan di kediaman almarhum 
yang berada di Kecamatan 
Pasawahan.

“Agar tidak kembali menu-
lar dan menelan korban, 
kami dengan sebelumnya 
meminta ijin ke pihak ke-
luarga dan sesuai petunjuk 
dari Tim Gugus Tugas Covid-

19 Kabupaten Purwakarta 
melakukan penyemprotan 
juga ke kediaman Kang Hary. 
Atas nama PMI Purwakarta 
atas nama warga Purwakar-
ta tentu berbela sungkawa 
khususnya untuk keluarga 
Kang Hary dan keluarga 
besar GIBAS Purwakarta,” 
kata Lalam.

Terpisah, Ketua Tim Gugus 
Tugas Covid-19 Purwakarta 
Dr Beny berharap semua 
anggota GIBAS yang beber-
apa waktu lalu bertemu den-
gan Kang Hary bisa segera 
memeriksakan diri untuk di 
Sweb tes sebagai pencega-
han dini.

“Atas meninggalnya Ketua 
GIBAS, kami berencana dan 
meminta semua anggota 
keluarga kang Hary di sweb 
tes lebih dulu. Kemudian 
lanjut ke anggota GIBAS juga 
melaksanakan sweb tes. Se-
bagai pencegahan dini dan 
agar tidak ada lagi korban 
akibat virus Covid-19 ini,” 
tutupnya.(mas/ysp)

PURWAKARTA-SMA Al-
Muhajirin Purwakarta meng-
gelar Olimpiade Sirah Na-
bawiyah Tingkat Nasional. 
Tercatat 300 peserta dari ber-
bagai wilayah se-Indonesia 
ikut ambil bagian pada olim-
piade yang digelar secara 
daring tersebut.

Kepala Sekolah SMA-MA 
Al-Muhajirin KH Rd Marfu 
Muhidin ilyas MA menyebut-
kan, olimpiade tersebut dige-
lar sebagai bukti cinta kepada 
Nabi Muhammad Saw. 

“Kami berharap melalui 
Olimpiade Sirah Nabawi-
yah Nasional ini kita semua 
mendapat berkah dan sya-
faat dari Rasulullah Saw. 
Serta memperkuat rasa cinta 
kita kepada nabi yang paling 
mulia,” kata Marfu kepada 
koran ini, Kamis (5/11).

Senada Ketua Panitia Olim-
piade Sirah Nabawiyah Na-
sional Yuli Yuliah menyebut-
kan, olimpiade ini sebagai 
bukti kecintaan remaja ke-
pada Nabi Muhammad Saw. 
“Karena itu pula kami tema 
olimpiade kali ini adalah 
Mencari Remaja Yang Paling 
Cinta Nabi,” ujar Yuli.

Dijelaskannya, olimpiade 
tersebut dibuka pada pu-
kul 08.00 sampai 09.00 WIB 
melalui jaringan Zoom. Se-
lanjutnya, sesi utama tahap 
pertama berupa pengisian 
soal secara daring meng-
gunakan google form dige-
lar mulai pada pukul 10.00 
sampai 10.50 WIB. “Tahap 
pertama ini merupakan ta-
hap penyisihan. Nantinya 
dari 300 peserta akan diambil 
50 terbaik,” katanya.

Dapat Alokasi 225 
Hektare Program PATB
PURWAKARTA-Dalam upaya 

meningkatkan ketahanan pangan 
dengan memaksimalkan produksi 
padi di masa pandemi Covid-19, 
Pemda Purwakarta melalui Dinas 
Pangan dan Pertanian (Dispangtan) 
upayakan optimalisasi pemanfaatan 
lahan darat.

Pemerintah yang dipimpin oleh 
Bupati Anne Ratna Mustika itu tidak 
hanya mendorong pemaksimalan 
tanam lahan sawah dengan meka-
nisasi penyediaan air tetapi juga 
melalui upaya untuk memanfaatkan 
lahan kering, kebun dan lahan bekas 
tebangan melalui program Perluasan 
Areal Tanam Baru (PATB).

Salah satunya seperti yang dilaku-
kan di Desa Ciparungsari, Kecamatan 
Cibatu, beberapa waktu lalu (3/11). 
Pemkab Purwakarta, melalui jajaran 
Dispangtan telah melaksanakan keg-
iatan pencanangan tanam padi gogo 
pada lahan bekas tebangan milik 
Perum Perhutani seluas 50 hektar.

Bupati Purwakarta Anne Ratna 

Mustika berharap program ini da-
pat meningkatkan produksi dan 
produktivitas padi. “Kami harap 
para petani bisa memaksimalkan 
bantuan yang ada sehingga produksi 
padi di Kabupaten Purwakarta terus 
meningkat. Dengan begitu petani 
juga semakin sejahtera,” kata Anne, 
seraya mengatakan hal tersebut juga 
untuk memastikan tetap terjaganya 
ketahanan pangan di masa pandemi 
Covid-19 ini.

Menurutnya, Pemda Purwakarta 
menargetkan program PATB ini 
dengan luas lahan 225 hektar dengan 
rata-rata produktifitas lahan kering 
sebesar 4 ton per hektar. “Dengan 
program ini, diharapkan dapat men-
ingkatkan produksi beras sebesar 432 
ton beras. Sebelumnya, berdasarkan 
data realisasi tanam pada masa 
tanam Oktober 2019 – September 
2020 telah berhasil ditanam seluas 
40.800 hektar dengan perkiraan 
dapat menghasilkan kurang lebih 
137.035 ton beras,” tuturnya.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian 
Kabupaten Purwakarta, Agus Ra-
chlan Suherlan menambahkan, saat 
ini Kabupaten Purwakarta menda-

patkan alokasi untuk PATB seluas 
225 hektar. Ia juga mengungkapkan 
rasa syukur dan terimakasih kepada 
Kementerian Pertanian, Pimpinan 
Perum Perhutani dan semua pihak 
yang telah mendukung terealisasinya 
program PATB ini.

“Alhamdulillah, kami bersyukur 
Kabupaten Purwakarta mendapat 
alokasi program PATB dari Kementan 
RI, tentu program ini kita sambut 
baik dan petani di Purwakarta siap 
untuk melaksanakan program terse-
but,” kata Agus.

Menurutnya, program PATB di Ka-
bupaten Purwakarta sebagian besar 
dilaksanakan di lahan bukaan baru 
milik Perum Perhutani dan dengan 
luasan yang potensial. “Kami optimis 
akan menambah potensi luas tambah 
tanam khususnya pada musim tanam 
Oktober – Maret 2020/2021 dan tentu 
akan mampu meningkatkan produksi 
padi secara nyata,” kata Agus.

Dengan memperhatikan luas tam-
bah tanam padi pada tahun 2020 
sampai akhir bulan Oktober yang 
mencapai 34.543 hektar dengan luas 
tambah panen pada periode  yang 
sama  seluas  37.927 hektar, pihaknya 

optimis luas tanam dan luas panen 
sampai akhir tahun akan memenuhi 
target luas tanam dan luas panen 
lebih dari 40.000 hektar seperti yang 
diisyaratkan Bupati Purwakarta.

Di sisi lain, Ketua Gapoktan Sinar 
Tani Ciparungsari, Adung Koswara 
mengatakan, kelompok tani yang dia 
pimpin merupakan gabungan dari 
tiga kelompok tani di Desa Cipar-
ungsari. Dalam kelompok tersebut 
terdapat 95 petani yang menerima 
bantuan dalam program PATB ini.

Pa d a  k e s e m p a t a n  t e r s e b u t , 
pihaknya juga menyampaikan uca-
pan terimakasih kepada pemerintah 
yang telah memberi bantuan berupa 
benih, pupuk hayati dan NPK.

“Sebelumnya, lahan sawah di desa 
kami ada sekitar 364 hektar. Pada 
tahun ini kami dari gapoktan sangat 
bersyukur atas bantuan program 
yang telah dialokasikan ke wilayah 
ini. Bantuan PATB berupa lahan ker-
ing seluas 50 hektar di lahan bekas 
tebangan milik Perum Perhutan. 
Dengan bantuan ini besar harapan 
kami untuk bisa meningkatkan ket-
ersediaan bahan pangan terutama 
beras,” ujar Kang Adung.(mas/ysp)

Targetkan Produksi Beras 4 Ton Per Hektare
maLDIanSYaH/PaSunDan eKSPreS

PemanFaatan LaHan: Pemda Purwakarta melalui Dinas Pangan dan Pertanian mengupayakan optimalisasi pemanfaatan lahan darat.

maLDIanSYaH/PurWaKarta

PenYemProtan: tim Gugus tugas Covid 19 Purwakarta menggandeng PmI 
Purwakarta melakukan penyemprotan di Sekretariat GIbaS, Kamis (5/11).

Lakukan Penyemprotan 
Disinfektan Sekretariat Gibas

Ke-50 peserta tersebut ber-
hak mengikuti tahap semifinal 
yang akan dilaksanakan pada 
8 November 2020 mendatang. 
“Pada tahap semifinal tersebut 
kembali disaring menjadi lima 
terbaik dan berhak mengikuti 
tahap final pada 14 November 
2020 nanti,” ucapnya.

Lebih lanjut Yuli menye-
butkan, Olimpiade Sirah 
Nabawiyah Nasional ini 
merupakan acara rutin yang 
diadakan SMA Muhajirin 
Purwakarta, tepatnya yang 
kelima di tahun 2020. “Pe-
serta kali in berasal dari ber-
bagai kota di Indonesia. Di 
antaranya Purwakarta, Band-
ung, Tasikmalaya, Wonosari, 
Gunungkidul, Yogyakarta,  
Semarang, Rembang, Po-
norogo, Trenggalek, Palem-
bang, Riau, Sulawesi Selatan, 
dan lainnya,” kata Yuli.

Adapun jumlah soal pada 
olimpiade Sirah Nabawiyah 
Nasional, lanjut dia, yaitu se-
banyak 50 soal dalam waktu 

50 menit. Soalnya seputar 
Sirah nabi Muhammad Saw. 
“Kami berharap dengan 
Olimpiade Sirah Nabawiyah 
Nasional ini para peserta bisa 
lebih mengenal Nabi Mu-
hammad Saw lebih dekat dan 
menambah kecintaannya,” 
ujarnya.(add/ysp)

Olimpiade Sirah Nabawiyah Nasional Dimulai

aDam Sumarto/PaSunDan eKSPreS

oLImPIaDe: Kepala Sekolah Sma-ma al-muhajirin Purwakarta KH rd 
marfu muhidin Ilyas ma saat membuka olimpiade Sirah nabawiyah 
nasional secara daring. 


