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Farah Quinn

Warga kampung Mar-
galaksana, Desa Margasa-
ri, kecamatan Pasawahan 
semakin banyak yang ikut 

mengaplikasikan sistem 
demplot bios 44 DC 

dalam usahanya membu-
didayakan ikan lele pada 

kolam bioflog.

ADAM sUMArTo, 
Purwakarta

 
Demplot BIOS 44 DC ini 

merupakan demonstrasi plot 
berupa penyuluhan kepada 

DeMPLoT: 
Danramil 1901/
Wanayasa 
kapten Arm 
Gatot Widodo 
saat meninjau 
langsung Dem-
plot bios 44 
DC pada kolam 
bioflog untuk 
budidaya lele. 
keberhasilan 
sistem demplot 
ini memicu 
warga untuk 
ikut serta mem-
budidayakan 
ikan lele.

sukses, Warga Aplikasikan Demplot bios 44 DC

Budidaya Lele untuk Ketahanan Pangan
war ga dengan membuat 
la han percontohan, dalam 
hal ini kolam Bioflog untuk 
bu didaya lele.

Dandim 0619/Purwakarta 
Let kol Arm Krisrantau Her-
mawan melalui Danramil 
1901/Wanayasa Kapten Arm 
Gatot Widodo menyebutkan, 
warga semakin tertarik men-
gaplikasikan sistem demplot 
BIOS 44 DC. 

“Ini didapat dari pantauan 
langsung di lapangan ketika 
beserta Babinsa Margasa-
ri Serda Dodi memantau 
perkembangan budidaya 
lele di desa tersebut,” kata 
Gatot, Rabu (4/11) n

KARAWANG-Sejumlah Ormas 
Islam menggelar aksi seruan boikot 
produk Prancis di Kantor Bupati 
Karawang, Rabu (4/11).

Mereka menuntut Pemkab Kara-
wang mengeluarkan surat edaran 
agar produk perancis tidak dijual 
di supermarket dan minimarket di 
Karawang untuk sementara waktu. 
Selain itu, Aliansi Pergerakan Islam 
Karawang (Aspika) juga meminta 
masyarakat Karawang tidak mem-
beli produk Perancis dan meng-
ganti dengan produk lainnya yang 
sejenis.

Aksi demo di tengah hujan lebat itu 
terus berlangsung dengan orasi dari 
berbagai Ormas Islam yang menun-
tut Pemkab Karawang mendukung 
dan mengabulkan tuntutan mereka 
agar semua produk Perancis tidak 
diperjual belikan sampai waktu yang 
belum ditentukan.

Mereka menilai seluruh umat 
Islam termasuk juga yang diberada 
di Karawang merasa terhina dengan 
pernyataan Presiden Perancis, Em-

manuel Mar-
c o n  y a n g 
meleceh-
kan umat 
I s l a m . 
“ M e m -
b o i k o t 
produk 
P e r -
a n c i s 
m e r u -
p a k a n  s a l a h 
satu cara kita untuk 
melakukan perlawanan atas 
penghinaan ini. Kami harapkan 
Pemkab Karawang mengabulkan 
tuntutan kami dengan mengelu-
arkan surat edaran atas semua 
produk perancis,” kata Irwan 
Taufik, Koordinator Aksi.

Irwan Taufik mengatakan 
ada dua tuntutan yang disam-
paikan kepada Pemkab Kara-
wang, yaitu mengeluarkan su-
rat edaran yang memisahkan 
produk Perancis n

SUBANG-Ramai diperbincang-
kan mengenai penghinaan ter-
hadap Nabi Muhammad yang 
dilakukan Presiden Prancis 
Emmanuel Macron. Hal terse-

but berdampak kepada produk 
Perancis yang 

beredar dan 
diperjual-

belikan. 
W a r g a 

S u b -

ang banyak yang tidak mau membeli 
produk dari Perancis di toko moderen. 
Terlepas hal tersbut benar atau salah, 
DKUPP SUbang mengimbau kepada 
masyarakat, agar jangan merusak dan 
juga memaksakan kehendak. 

Kepala DKUPP Kabupaten Subang, 
H. Dadang Kurnianudin mengatakan, 
mengenai warga Subang yang tidak 
ingin membeli produk-produk dari 
negara Perancis, sudah mendengar-
nya n

DKUPP: Jangan Sampai Merusak 
dan Memaksakan Kehendak Tunda Penjualan 

Produk Perancis 
Pemkab Keluarkan Surat Edaran 

UNJUk rAsA: Aksi Masa bela Nabi 
Muhammad yang berdemonstrasi 
mengecam pernyataan Presiden 
Prancis emmanuel Macron Prancis 
yang terjadi di depan Pemkab 
karawang, rabu (4/11).
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SUBANG-Lima organisasi 
pecinta alam di Kabupaten 

Subang mengkritisi ge-
liat pembangunan wisata 
di wilayah kebun teh 

Subang Selatan. Lima 
organisasi terse-

but Masyarakat 
Peduli  Alam 
S u b a n g , 
Gerakan Pe-
muda Peduli 
Lingkungan, 
M a s y a r a k a t 
Peduli  Ling-
kungan, Komu-
nitas Pecinta 
Alam Subang 
d a n  Ya y a s a n 
Sagunung Sa-
maung n

Wujudkan Mimpi Buka 
Usaha Kue 

Pandemi virus Covid-19 membuat chef 
Farah Quinn lebih banyak menghabiskan 
waktunya di rumah. Namun karena hal 
itu, wanita berusia 40 tahun ini akhirnya 
bisa mewujudkan mimpinya untuk 
membuka bisnis kue buatannya 
sendiri.

“Sekarang kan di rumah aja 
jadi lebih fokus sama keluarga. 
Terus sekarang saya juga pu-
nya cookie and cake busi-
ness, jadi ya udah ngu-
rusin keluarga sama 
fokus sama bisnis 
makanan saya aja,” 
ucap Farah Quinn 
saat dijumpai di 
k aw a s a n  Ja k a r-
ta Pusat, belum 
lama ini.

Mimpi membuka 
bisnis kue memang 
sudah lama diimpi-
kan Farah Quinn n 

BANDUNG–Sedikitnya ada sembilan 
daerah yang masuk daftar usulan untuk 

pemekaran. Hal itu disampaikan dalam 
pertemuan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa 

Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum dengan 
Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah 

(Forkodetada) Jabar dan Forum Calon Daerah 
Otonomi Baru (CDOB) di Gedung Sate, Kota 

Bandung, Selasa (3/11)
Menurut Kang Uu, dengan jumlah penduduk 

hampir 50 juta jiwa dan luas wilayah 35.377,76 
kilometer persegi, pengajuan pemekaran wilayah 
bukan hal baru di Jabar. Keinginan masyarakat akan 
hadirnya CDOB ini pun harus terus dijembatani ke 
pemerintah pusat. Untuk itu, ia berharap audiensi 

kali ini mendorong 
kembali pent-

ingnya peme-
karan wilayah 
di Jabar.

M e n u r u t 
Ketua Umum 
Forkodetada 
Jabar Rd H Ho-
lil Aksan Um-
arzen, dari 
s e m b i l a n 
CDOB yang 
diajukan n 

Subang Utara 
Masuk Usulan 

CDOB 

YOGI MIFTAHUL FAHMI PASUNDAN EKSPRES

AUDieNsi: Forkodetada Jawa barat dengan Wakil Gubernur Jawa barat 
UU ruzhanul Ulum, terkait dengan penyampaian usulan 9 calon daerah 
otonomi baru.

USULAN SembiLAN CDOb
Kota Lembang 
Kabupaten Cikampek 
Kabupaten Bandung Timur 
Kabupaten Garut Utara 
Kabupaten Indramayu Barat 
Kabupaten Subang Utara 
Kabupaten Bekasi Utara 
Kabupaten Cianjur Selatan 
Kabupaten Cirebon Timur 

INDRAWAN SETIADI/PASUNDAN EKSPRES

sePerTi koLAM: Lokasi pembangunan tempat wisata di wilayah 
Ciater ditunjukkan oleh salah seorang pegiat lingkungan di kabu-
paten subang

BOIKOT
PrOduK

PErANCIS

       Lima Organisasi Tolak 
Pembangunan Wisata di Kebun Teh 
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Tunda Penjualan...
Dari halaman 1

Subang Utara...
Dari halaman 1

Dari halaman 1
Budidaya Lele...

Dari halaman 1
Lima Organisasi...

Dari halaman 1
Wujudkan Mimpi...

Dari halaman 1
DKUPP: Jangan...

Dijelaskan Gatot, meski 
sudah ditambahkan BIOS 
44 DC pada kolam Bioflog, 
warga pembudidaya lele 
tetap harus melakukan 
pemeliharaan dengan teliti 
dan telaten. 

“Misalnya, ikan lele yang 
sudah ditanam selam 10 
hari harus disortir antara 
yang ukuran terlalu besar 
dengan yang standar. Ini 
harus dipisahkan, karena 
kalau tidak, bisa memakan 

ikan yang ukurannya lebih 
kecil,” ujar Gatot. 

Setelah disortir, kata Ga-
tot, otomatis volume ikan 
akan berkurang. Yakni 
dari 8 liter menjadi 6 liter. 
Meski begitu, pertumbu-
hannya pesat karena ko-
lam Bioflog tersebut telah 
diberi BIOS 44 DC yang 
dapat meningkatkankan 
pertumbuhan lele men-
jadi lebih cepat.

“Alhamdulillah, budidaya 

ikan lele yang ada di Desa 
Margasari awalnya hanya 
beberapa orang saja. Na-
mun sekarang, semakin 
banyak masyarakat yang 
tertarik dan ikut menbu-
didayakan ikan lele. Dan 
secara otomatis mampu 
meningkatkankan pereko-
nomian warga. Dan ini ber-
muara pada meningkatnya 
ketahanan di wilayah Desa 
Margasari,” ucapnya.(add/
ysp)

Pembina Masyarakat Sadar 
Lingkungan Aki Ara men-
gatakan, alasan yang pal-
ing fundamental kenapa 
organisasi tersebut sepakat 
kritisi pembangunan wisata 
di area kebun teh Subang 
Selatan, diduga izinnya tidak 
ditempuh sesuai prosedur. 
Kemudian, Aki Ara menga-
takan, tidak mau kejadian 
banjir bandang tahun 2010 
lalu terulang.

“Bukan apa-apa kawasan 
kebun teh itu resapan air. 
Kalau pohonnya habis 
terbuka, apa yang mau 
nahan air? Mau banjir ban-
dang seperti 2010 silam?,” 
ujarnya pada Rabu (4/11) 
saat ditemui Pasundan 
Ekspres di basecamp nya 
Jalan Otto Iskandar Dinata 

Subang.
Dia juga mengaku sudah 

menerjunkan beberapa tim 
dari tiap organisasi pecinta 
alam, untuk melihat lang-
sung kondisi terkini, dan 
hasilnya cukup mempri-
hatinkan. “Di sana sudah 
ada perataan tanah, galian 
dan sebagainya. Musim 
hujan begini dampaknya 
sudah langsung dirasakan 
warga. Sebagian kolam ikan 
dan aliran air sumur coklat 
warnanya bercampur ta-
nah,” tambahnya.

Sementara itu, Camat 
Ciater Cucu Wahyu saat 
dikonfirmasi apakah sudah 
ada berkas dokumen izin 
dari salah satu perusahaan 
yang sedang membangun 
tempat wisata di sana, dia 

menyebutkan tidak ada.
“Belum ada, yang De 

Ranch atau lainnya juga 
belum ada,” ungkapnya.

Saat dikonfirmasi pada 
Public Relation Intania 
Setiati menyebut bahwa 
proses perizinan sedang 
ditempuh dan belum ada 
aktivitas signifikan di ka-
wasan yang disebut-sebut 
bakal jadi tempat wisata De 
Ranch di Desa Ciater.

“Hanya meratakan ta-
nah saja. Kami juga su-
dah mendapati dukun-
gan penuh dari Pa Bupati. 
Supaya lebih jelas nanti 
Owner yang akan langsung 
menjelaskan,” ungkapnya 
lewat saluran telpon saat 
dikonfirmasi oleh Pasun-
dan Ekspres.(idr/vry)

Akan tetapi hal tersebut 
selalu terhambat dengan 
pekerjaan dan hobi trav-
ellingnya. Makanya, tat-
kala banyak menghabis-
kan waktu di rumah, dia 
mengingat keinginannya 
itu dan langsung mereal-
isasikannya.

“Sebenarnya sih dari dulu 
pengin cuman, ya naman-
ya kitanya banyak sibuk 
dengan traveling dan dis-
traction sebelumnya,” kata 

Farah Quinn melanjutkan.
Kue dan roti buatan Farah 

Quinn hanya dijual via online. 
Hal tersebut tentu melihat 
situasi saat ini, dimana virus 
corona masih membayangi 
semua lapisan masyarakat.

Farah Quinn bersyukur, 
bisnis barunya berjalan lan-
car dan dia masih memiliki 
kegiatan, sekaligus meny-
alurkan hobinya di dunia 
masak memasak, meski 
hanya di rumah saja.

“Kan saya terbiasa dengan 
jadwal yang sibuk. Pas tiba-
tiba PSBB ya saya harus 
coba kreatif, untuk meny-
ibukkan diri,” pungkasnya.

Di tengah kesibukan se-
lama masa pandemi ini, 
pastikan untuk tetap men-
erapkan protokol keseha-
tan ya KLovers. #IngatPe-
sanIbu, rajin-rajin men-
cuci tangan, menjaga jarak 
dan memakai masker saat 
bepergian.(dbs/vry)

lima di antaranya sudah 
menyelesaikan dokumen 
kepentingan pemekaran. 
Yakni Kota Lembang serta 
Kabupaten Cikampek, Band-
ung Timur, Garut Utara, dan 
Indramayu Barat. 

“Kalau dari yang ter-
gabung di Forum Koordina-
si Desain Penataan Daerah 
Jawa Barat, kita yang terus 
aktif untuk memperjuang-
kan CDOB yang serius itu 
ada sembilan, yang sudah 
kira-kira mendekati kes-
iapannya ada lima,” ujar 
Holil

Menurut Ketua Forum 
Pemekaran Pantura Sub-
ang (FP2S) Sudihartono 
menyampaikan, Subang 
Utara juga saat ini telah 

terdaftar secara legal for-
mal didalam Forkodetada. 
Apalagi Subang Utara juga 
termasuk 9 daerah yang 
diusulkan menjadi calon 
d a e ra h  o t o n o m i  b a r u 
(CDOB).

“Kemarin Forkodetada 
Jawa Barat  bersi latur-
ahmi dengan Wakil Gu-
bernur Jawa Barat dan 
m engaju kan  9  dae rah 
CDOB itu. Dia (Wagub 
Jabar)  menyampaikan 
pemekaran itu program 
utama yang diusung oleh 
r indu (Ridwan Kamil-
Uu),” jelasnya.

Dalam kesempatan ber-
temu dengan Wagub Jabar 
dan Kabiro Pemerintahan 
Provinsi Jawa Barat, Sudi 

menyebut,  pemekaran 
daerah memerlukan suatu 
proses serta pemenuhan 
dokumen-dokumen yang 
perlu disiapkan.

“Kabiro Pemerintahan 
berpesan, agar sebelum 
melangkah lebih lanjut, ada 
syarat-syarat yang perlu un-
tuk dipenuhi termasuk di-
antaranya soal luas wilayah 
serta jumlah penduduk dan 
syarat-syarat lain tentunya,” 
jelas Sudi.

Selain itu, hasil kajian dari 
akademisi, serta kajian ka-
pasitas daerah juga diperlu-
kan dalam rangka melihat 
sejauh mana pemenuhan 
syarat untuk Pemekaran 
suatu daerah. “Jadi kami 
beraudiensi dengan pak 

Wagub soal usulan itu. Ka-
lau pak Wagub mendukung 
dan akan memfasilitasi 
dengan Pemerintah Pusat. 
Hanya tetap ada proses dan 
prosedur serta syarat yang 
harus dipenuhi,” ungkap 
Sudi.

A d a p u n  k e s e m b i l a n 
daerah tersebut antara 
lain Kota Lembang, Ka-
bupaten Cikampek, Ka-
bupaten Bandung Timur, 
Kabupaten Garut Utara, 
Kabupaten Indramayu 
Barat, Kabupaten Sub-
ang Utara,  Kabupaten 
Bekasi Utara, Kabupaten 
Cianjur Selatan, dan Ka-
bupaten Cirebon Timur.
(ygi/vry)

dari semua ritel yang ada 
di Karawang. Hak kedua, 
meminta surat pengan-
tar untuk Asika yang akan 
m e l a ku k a n  p ro t e s  k e 
Kedutaan Perancis. “Tun-
tutan kami sudah disam-
paikan langsung ke 

Aksi Masa bela Nabi Mu-
hammad Aliansi Pergera-
kan Islam  Karawang  yang 
berdemonstrasi menge-
cam pernyataan Presiden 
Prancis Emmanuel Macron 
Prancis yang terjadi di de-
pan pemkab Karawang, 
Rabu (4/11).

Sementara itu, koordina-
tor lapangan Aspika Kara-
wang Aep Saepul Bahri me-
nambahkan, demosntrasi 
ini mengecam pernyataan 
Presiden Perancis Emman-
uel Macron terkait Nabi 
Besar Muhammad SAW. 
Massa aksi juga menyeru-
kan agar umat Islam Indo-
nesia memboikot produk 
Perancis.

Sebelumnya diberita-
kan, pernyatan Presiden 
Perancis Emmanuel Ma-
cron terkait ekstremisme 
Islam telah menuai reaksi 

keras dari berbagai nega-
ra, terutama negara Arab 
dan negara mayoritas Is-
lam. Macron dianggap 
telah menghina Islam dan 
membela penerbitan kar-
tun Nabi Muhammad yang 
kontroversial. “Kami han-
ya mengajak masyarakat 
untuk memboikot produk 
dari Perancis, dan itu akan 
berpengaruh dan nanti-
nya diharapkan Peresiden 
Perancis mencabut uca-
pannya dan memohon 
maaf. Diharapkan juga 
masyarakat eropa Islam 
Phobia itu mereka mu-
lai sadar dan menerap-
kan untuk menghormati 
agama lain,” katanya.

Menurut Aep, mereka saat 
ini hanya jargon saja bahwa 
mereka toleransi meng-
hormati agama lain, tapi 
pelaksanaannya enggak. 
Mereka tetap saja mereka 
Islam phobia, mereka benci 
Islam, mereka takut den-
gan Islam padahal Islam 
tidak seperti yang mereka 
bayangkan. Mereka me-
mang dari organisasi Islam 
tapi mereka sebenarnya 

tidak mewakili Islam, or-
ganisasi yang Islam banget 
tapi tidak mewakili Islam. 

“Dalam islam ada kaid-
ahnya, ada jihad tapi ada 
aturan mainnya tidak be-
rarti bawa bom dalam tas 
lalu di lempar ke kerumu-
nan, itu tidak mewakili 
Islam,” ujarnya.

Tuntutan kepada Pem-
kab Karawang agar mereka 
mengeluarkan imbauan 
atau instruksi untuk mem-
boikot meski mereka sebe-
narnya tidak punya hak. 
Tapi itu harapkan kami. 
Saya ingin pemilik mini 
market untuk memboikot 
produk Perancis. Jangan 
dijual dulu serta simpan 
digudang  itu yang kami 
harapkan, sampai Presiden 
Perancis meminta maaf,” 
katanya.

Sementara itu Kepala 
Dinas Perdagangan dan 
Industri (Disperindag) 
Karawang, Ahmad Suro-
to mengatakan, Pemkab 
Ka raw a n g  m e m a h a m i 
tuntutan yang disampai-
kan Ormas Islam, karena 
masalah ini sudah menja-

di masalah nasional bah-
kan dunia. Oleh karena itu 
saat menerima perwakilan 
demonstran itu berlang-
sung cukup kondusif dan 
pemerintah menerima 
tuntutan dari Aspika untuk 
sementara waktu memi-
sahkan produk Perancis 
dari seluruh Ritel yang ada 
di Karawang. “Permintaan 
itu kita penuhi, dan mulai 
besok siang surat edaran 
itu kita kirim ke seluruh ri-
tel yang ada di Karawang. 
Kami meminta pengertian 
dari pengusaha ritel un-
tuk sementara ini semua 
produk Perancis disimpan 
saja dulu,” kata Ahmad 
Suroto.

Menurut Ahmad Suroto, 
selain itu Pemkab Kara-
wang juga akan memberi-
kan surat pengantar bagi 
teman-teman di Aspika 
yang akan menyampai-
kan protes langsung ke 
Kedutaan Perancis di Ja-
karta. “Jadi dua tuntutan 
itu sudah kita penuhi dan 
akan kami edarkan mulai 
besok siang,” katanya.(aef/
ddy/vry)  

Jika itu sebuah keyaki-
nan dan juga maslahat, 
pihaknya menghormati 
keinginan warga Subang,” 
katanya. 

Walaupun banyak kabar 
masyarakat Subang tidak 
mau memakai  produk 
Perancis, pihaknya terus 
melakukan pengawasan ke 
berbagai toko modern dan 
lainnya. Hingga saat ini, 
belum ditemukan adanya 

pemboikotan atau produk 
yang distempel boikot. 

“Kami mengimbau agar 
pihak terkait agar men-
gantispasi segala kemung-
kinan, sehingga tidak ada 
tindakan yang menjurus 
kepada ke anarkisme atau 
memaksakan kehendak 
apalagi merusak,” katanya.

Menurutnya, keinginan 
memboikot merupakan pil-
ihan seseorang dan. DKUPP 

dalam hal ini tidak pada 
posisi melarang. “Kita tidak 
dalam posisi melarang, kar-
ena itu pilihan seseorang,” 
ungkapnya. 

Sementara itu, banyak 
dari Netizen di media sosial 
ataupun pembicaraan dari 
berbagai warga SUbang 
yang membicarakan men-
genai produk Perancis dan 
ada yang memilih tidak 
membeli.(ygo/vry)

SUBANG-Salah satu desa 
di Kabupaten Subang, se-
mua warganya menga-
jukan Bantuan Presiden 
(Banpres) UMKM. Bantuan 
yang akan diterima sebesar 
Rp2,4 juta untuk dipergu-
nakan modal usaha. 

Kepala Bidang UMKM 
DKUPP Kabupaten Sub-
ang Dedeh mengatakan, 
banyak yang mengajukan 
bantuan sosial untuk para 
pelaku UMKM di Kabu-
paten Subang. Pelaku usa-
ha membawa persyaratan 
pengajuan ke DKUPP baik 
dikolektifkan dari kelu-
rahan ataupun langsung 
menyerahkannya ke DK-
UPP secara perorangan. 
“Banyak yang mengajukan. 
Bahkan perhari, menca-
pai 800 orang yang men-
gajukan Banpres UMKM 
atau lebih dikenal dengan 
BPUM tersebut,” katanya. 

Persyaratan yang harus 
dan wajib untuk memhon 
bantuan tersebut adalah 
FC KTP, KK, SKU, nomor 
telpon, nomor rekening 
hingga foto usaha, dan 
juga bukti pelunasan PBB. 
Berikut harus diingat tidak 
memiliki pinjaman dari 
bank manapun. “Kita han-
ya input data saja, men-
genai berhasil tidaknya 
mendapatkan bantuan 
tersebut tergantung dari 
pusat,” ujarnya. 

D e d e h  m e n g a t a k a n , 
membludaknya pelaku 
usaha UMKM yang men-
gajukan persyaratan un-

tuk mendapatkan Banpres 
UMKM dari pusat. Dedeh 
mengaku tidak mengetahui 
apakah fiktif atau bukan, 
karena hanya menerima 
persyaratan dan meng-
inputnya saja. Nantinya, 
akan ada tim verifkasi yang 
akan mendatangi rumah 
pelaku UMKM tersebut. 
“Jika terbukti fiktif, maka 
dana yang disalurkan terse-
but harus dikembalikan. Di 
Kabupaten Cirebon bahkan 
sudah ada surat edaran, 
jika terbukti fiktif maka 
dana yang sudah diterima 

tersebut harus dikembali-
kan lagi,” tegasnya. 

D e d e h  m e n u t u r k a n , 
pihaknya sudah men-
girimkan data persyara-
tan ke Kementerian dan 
Provinsi  pada tahap 1 
ada sekitar 91.735 pelaku 
UMKM asal Subang. Un-
tuk tahap 2 pihaknya se-
dang melakukan pereka-
pan berapa jumlah pelaku 
UMKM yang mengajukan 
persyaratan. “Kalau di ta-
hap 1 ada 91.735, yang da-
tanya sudah kita kirimkan. 
Nah, di tahap ke 2 ini baru 

ada 10.000 pelaku UMKM 
yang sudah masuk per-
syaratannya. Kita masih 
melakukan perekapan 
hingga akhir November 
2020,” katanya. 

Sementara itu, salah satu 
Warga Cipaku Yonah (34) 
mengaku ingin mendapat-
kan Banpres UMKM terse-
but, untuk membangun 
modal usaha kembali kar-
ena terdampak pandemi. 
“Makanya saya datang ke 
DKUPP, untuk menyerah-
kan persyaratan,” katanya.
(ygo/vry)

YUGO EROSPRI/PASUNDAN EKPRES

menGaJUkan: Pelaku Umkm saat sedang mengajukan persyaratan di DkUPP subang. 

Kirimkan 91.735 Data 
Pemohon BPUM J A K A R TA – M a n t a n 

Politikus Partai Nasional 
Demokrat (NasDem) 
Andi Irfan Jaya didakwa 
menjadi perantara suap 
yang diberikan terpidana 
kasus korupsi pengali-
han hak tagih (cessie) 
Bank Bali Joko Soegiarto 
Tjandra (Djoko Tjandra) 
kepada mantan Kepala 
Sub Bagian Pemantauan 
Evaluasi II pada Biro Per-
encanaan Jaksa Agung 
Muda Pembinaan Kejak-
saan Agung RI Pinangki 
Sirna Malasari.

“Terdakwa Andi Irfan 
Jaya dengan sengaja 
memberi bantuan kepada 
Pinangki Sirna Malasari 
yang merupakan pegawai 
negeri,” kata Jaksa Pe-
nuntut Umum (JPU) Didi 
Kurniawan saat memba-
cakan surat dakwaan di 
Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat, Rabu (4/11).

Andi  dis ebut  men-
erima uang sebanyak 
USD500 ribu dari yang 
dijanjikan sebesar USD1 
juta dari Djoko Tjandra. 

Uang tersebut diterima 
guna diteruskan kepada 
Pinangki.

Jaksa mengungkap, suap 
sejumlah itu diberikan 
agar Pinangki mengurus 
fatwa Mahkamah Agung 
(MA) melalui Kejaksaan 
Agung supaya putusan 
Peninjauan Kembali (PK) 
Djoko Tjandra tidak diek-
sekusi.

“ D a l a m  k a p a s i t a s 
Pinangki Sirna Mala-
s a r i  s e l a ku  p e gaw a i 
negeri atau penyeleng-
gara  negara  mengu-
rus fatwa Mahkamah 
Agung melalui Kejak-
saan Agung agar pidana 
penjara yang dijatuhkan 
kepada Joko Soegiarto 
Tjandra berdasarkan 
Putusan PK Nomor 12 
Tanggal 11 Juni 2009 
tidak bisa dieksekusi 
sehingga Joko Soegiarto 
Tjandra bisa kembali ke 
Indonesia tanpa harus 
menjalani pidana,” ujar 
Jaksa Didi.

Kasus ini bermula ke-
tika Andi, Pinangki, dan 

pengacara Anita Dewi 
Anggraeni Kolopaking 
melakukan pertemuan 
dengan Djoko Tjandra 
pada 25 November 2019. 
Pertemuan diselengga-
rakan di Kantor The Ex-
change 106, Kuala Lum-
pur, Malaysia.

Saat itu, Andi mengeta-
hui Djoko Tjandra meru-
pakan terpidana kasus 
korupsi Bank Bali yang 
belum dieksekusi dan 
masuk Daftar Pencar-
ian Orang (DPO) Kejak-
saan Agung. Dalam per-
temuan itu pula, Pinangki 
memperkenalkan Andi 
sebagai konsultan yang 
bakal meredam pemberi-
taan media massa ketika 
Djoko Tjandra kembali ke 
Indonesia.

Ketiganya lalu menyer-
ahkan dan memberikan 
penjelasan mengenai 
sejumlah rencana yang 
disebut action plan ke-
pada D j o ko Tja nd ra 
untuk mengurus fatwa 
MA melalui Kejaksaan 
Agung.(riz/fin/vry)

Andi Irfan Jaya Didakwa Jadi Perantara 
Suap Djoko Tjandra-Pinangki
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SUBANG-Di tengah kema-
juan teknologi informasi, 
Komisi Perlindungan Anak 
Daerah (KPAD) mengim-
bau para orang tua agar se-
lalu memperhatikan anak-
anaknya ter utama saat 

menggunakan gadget smart-
phone. Pasalnya, kini sedang 
marak aplikasi-aplikasi chat 
yang menawarkan jasa seks 
komersial. 

Demisioner KPAD Ka-
bupaten Subang, Kukun 

Kurniawan mengatakan 
peran orang tua dalam men-
gawasi anak sangat dibu-
tuhkan agar tidak sampai 
terjermus ke hal yang negatif. 
Perkembangan teknologi 
yang tidak bisa dibendung, 
mengakibatkan generasi 
muda mencoba hal-hal yang 
baru, salah satunya adalah 

dengan aplikasi di ponsel 
yang menjajakan seks.”Para 
generasi muda atau anak 
dibawah umur bijak dalam 
menggunakan ponsel dan 
jangan mencoba-coba ap-
likasi yang berbau negatif,” 
katanya.

Hasil penelusuran dan 
memonitring pada aplikasi 

chat dalam ponsel tersebut, 
ditemukan banyak pengguna 
anak dibawah umur. Bahkan, 
KPAD telah menerima 18 
pelaporan tindak kekerasan 
terhadap anak. “Ada 18 pe-
laporan sepanjang 2020 ini,” 
ujarnya.

Ia pun mengimbau orang 
tua agar jangan memberikan 

ponsel terhadap anak beru-
mur 0-3 bulan. Disamping 
bahaya akan radiasi ponsel 
juga bisa merugikan anak-
anak. “Ini sangat penting jan-
gan dibiasakan memberikan 
ponsel kepada anak di umur 
0-3 bulan,” ungkapnya.

Salah seorang warga Sub-
ang Rudi, S (19) mengaku 

dirinya pernah mencoba 
aplikasi jasa seks. Banyak 
aplikasi yang menawarkan 
open booking, short time, 
long time hingga menawar-
kan video chat. “Iya bener 
juga, saya cuma ngetes aja 
ternyata beneran ada aplika-
si chat tersebut di ponsel,” 
ujarnya.(ygo/sep)

Marak Aplikasi Chat Seks Komersial
Orang Tua Diimbau Awasi Anak

SERANGPANJANG-Ban-
yaknya tonggak (tunggul da-
lam bahasa Sunda) bekas Po-
hon Jati dan Mahoni di Bukit 
Nyomot, membuat Bupati 
Subang H.Ruhimat merasa 
tergugah untuk memanfaat-
kannya menjadi arang.

Hal tersebut diungkap-
kan Ruhimat saat membuka 
lahan Ketahanan Pangan 
Nasional di sekitar bukit nyo-
mot, beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan bahwa 
Pemkab Subang segera meng-
gelontorkan dana subsidi un-
tuk tungku pembuatan arang, 
yang akan dibagikan kepada 
para petani penggarap lahan 
di Bukit Nyomot. “Sayang jika 
tonggak-tonggak itu dibiarkan 
begitu saja. Alangkah baiknya 
kita manfaatkan untuk dijadi-
kan arang. Insya Allah nanti 
untuk membuat tungkunya 
kita subsudi,” tutur Ruhimat, 
pada Rabu (4/11).

Potensi arang tersebut, kata 
Ruhimat, cukup menggairah-
kan. Terutama bagi salah satu 
UMKM yang memproduksi 
arang. Bahkan salah satu 
UMKM yang ada di Desa 
Cisaat Kecamatan Ciater, 
sudah melakukan dua kali 
ekspor ke Arab Saudi. “Po-
tensinya cukup bagus. Arang 
kita ini sudah ekspor ke Arab 
Saudi,” ujarnya.

Ruhimat menambahkan, 
jika tonggak-tonggak bekas 
Pohon Jati dan Mahoni itu 
diproduksi menjadi arang, 
maka ada dua keuntungan 
bagi para petani penggarap 
lahan di Bukit Nyomot. 

Bupati Dorong Penggarap Lahan 
Nyambi Pengrajin Arang

Selain lahan garapan yang 
gembur dan subur untuk 
klaster ketahanan pan-
gan, para petani juga akan 
mendapatkan uang dari 
arang. “Mudah-mudahan 
saja upaya ini bisa membuat 

para petani bahagia. Karena 
di tengah pandemi covid saat 
ini, mereka bisa mendap-
atkan uang dari hasil arang 
nanti,” jelasnya.

Saat disinggung tentang besa-
ran dana subsidi untuk tungku, 

Ruhimat mengaku pihaknya 
masih melakukan penghi-
tungan. “Kami masih belum 
memastikan berapa besaran 
subsidi tersebut, tetapi yang 
pastinya segera digelontorkan,” 
pungkasnya.(idr/sep)

inDraWan seTiaDi/PasUnDan eksPres

bUka LaHan: bupati  subang H.ruhimat bersama warga saat membuka lahan ketahanan 
Pangan nasional di sekitar bukit nyomot, beberapa waktu lalu.

PURWADADI-Para peda-
gang di pasar Purwadadi 
yang semula menempati 
tempat penampungan se-
mentara, kemarin mulai ber-
pindah menuju ke bangunan 
baru, Rabu (4/11).

Satu-persatu para pedagang 
mulai merubuhkan kios-kios 
di tempat penampungan se-
mentara, dan membawa ba-
rang-barang mereka menuju 
ke kios-kios yang sebelum-
nya sudah mereka pesan di 
bangunan baru.

Salah seorang pedagang, 
Ratih menyebut bahwa dirin-
ya berharap dengan sudah 
selesainya pembangunan 
Pasar Purwadadi ini akan 
membawa dampak baik, ter-
masuk rezeki yang baik juga 
untuk dirinya serta pedagang 
yang lain. “Ya alhamdulil-
lah kami sudah bisa mulai 
menempati tempat yang 
udah jadi. Mudah-mudahan 
pelanggan semakin betah 
rezeki lancar, dagangan laku, 
pembangunannya juga cepat 
beres semua, karena kan di 
depan itu mau dibuat Taman 

katanya,” jelasnya.
Humas PT Bangunbina 

Persada selaku perusahaan 
pengembang, H. Daryo ke-
pada Pasundan Ekspres juga 
mengungkapkan jika ren-
cananya pasar akan grand 
openning pada Desember 
menyesuaikan jadwal bupati.

Revitalisasi pasar Purwa-
dadi juga dinilai H.Daryo se-
bagai upaya menumbuhkan 
kembali ekonomi masyarakat 
pasca pandemi pada oktober 
mendatang. “Saya perkirakan 
setelah rampung, kehadiran 
pasar purwadadi yang baru 
akan menarik banyak kon-
sumen bagi para pedagang, 
hal ini tentu akan membang-
kitkan ekonomi lokal. Apalagi 
pasca pandemi, karena pe-
nasaran masyarakat untuk 
melihat pasar purwadadi 
yang baru,” katanya.

Kepala Bidang Pasar pada 
Dinas Koperasi, Usaha Kecil 
Menengah, Perdagangan 
dan Perindustrian (DKUPP) 
Kabupaten Subang, Junaidi 
menjelaskan revitalisasi Pasar 
Purwadadi merupakan pilot 

Pedagang Pasar Purwadadi 
Mulai Tempati Bangunan Baru

project pasar di Kabupaten 
Subang. Dimana pasar itu 
memiliki fasilitas parkir yang 
luas, arena permainan anak, 
perkantoran, mushola, ru-
ang khusus untuk menyusui 
dan tera timbangan serta 
memiliki 538 unit kios dan 
los. “Kedepannya Pasar Pur-
wadadi akan dikelola oleh PT 
Bangun Bina Persada. Pen-
gelola siap menata kembali 
para pedagang. Karena sudah 
428 unit kios dan los yang 
terjual dengan sistem kredit,” 
pungkasnya.(idr/sep)

inDraWan seTiaDi/PasUnDan eksPres

mULai DiTemPaTi: revitalisasi Pasar Purwadadi belum sepenuhnya rampung dan tinggal 
menata bagian taman depan bekas tempat sementara para pedagang.



NGAMPRAH-Kunjungan 
wisatawan ke Kabupaten 
Bandung Barat (KBB) di ta-
hun 2020, menurun drastis 
jika dibanting tahun sebel-
umnya. Hal ini disebabkan 
pandemi Covid-19 dan cuaca 
buruk akhir-akhir ini.

Kepala Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan KBB, Sri 
Dustirawati mengatakan 
pandemi Covid-19 dan cuaca 
buruk yang terjadi sejak be-
berapa hari belakangan ini, 
menjadi faktor yang me-
nyebabkan penurunan kun-
jungan wisatawan ke objek 
wisata di KBB terutama di 
wilayah Lembang.

 “Pandemi Covid-19 ini kan 
membuat ekonomi melemah 
dan khawatir kalau mau 
wisata,” ungkap Sri Dustira-
wati, Rabu (4/11).

Pada tahun 2019, lanjut dia, 
Disparbud KBB mencatat 
ada 6,4 juta wisatawan ke 
KBB. Namun sampai akhir 
Oktober 2020 wisatawan 
yang berkunjung ke berbagai 
objek wisata di KBB baru 1,3 
juta jiwa. “Berat kalau melihat 
angka kunjungan wisatawan 
sampai November. Memang 
ada sisa dua bulan lagi, tapi 
kayaknya sulit mendongkrak 
kunjungan wisatawan. Ada 

libur panjang akhir tahun 
juga enggak akan berdampak 
banyak,” ujarnya. 

Wabah Covid-19 yang me-
landa dunia di mana sektor 
wisata menjadi salah satu 
yang merasakan imbas paling 
parah, hingga ada pengelola 
wisata yang terpaksa meru-
mahkan pegawai. Kondisi 
seperti itu bukan hanya terjadi 
di KBB, tapi di daerah lain juga 
merasakan hal yang sama.

 “Selagi masih pandemi 
Covid-19 tetap sulit. Ke-
marin saja saat libur pan-
jang di akhir pekan, saya 
cek kedatangan wisatawan 
ke beberapa objek wisata di 
Lembang masih di bawah 50 
persen,” tuturnya.

Misalnya pengunjung ke 
tiga objek wisata favorit 

di Lembang seperti Farm 
House, The Great Asia Af-
rica, dan Floating Market 
yang masih jauh dari target. 
Padahal pada akhir pekan 
dan libur panjang biasanya 
wisatawan yang berkunjung 
bisa sampai belasan ribu 
orang.

Public Relation & Promo-
tion Perisai Group, Intania 
Setiati mengatakan dari lima 
hari libur panjang, jumlah 
pengunjung mencapai jumlah 
maksimal pada hari Rabu-
Kamis, namun itu pun tidak 
sampai membludak seperti 
sebelum pandemi Covid-19. 

“Paling hanya dikunjungi 
30-35 persen pengunjung 
dari kunjungan biasanya, 
tidak sampai 50 persen dari 
total kapasitas tempat sesuai 
anjuran pemerintah selama 
pandemi. Bahkan kunjungan 
di hari Sabtu-Minggu lebih 
turun, jauh sekali target kita 
meleset,” ungkapnya.(sep)

4 bandung raya 
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CIMAHI-Proses sertifikasi 
Standar Nasional Indonesia 
(SNI) Pasar Atas Baru (PAB) 
Kota Cimahi sejumlah per-
syaratan yang masih kurang. 
Meski begitu, pasar trai-
disional tersebut diklaim laik 
mendapatkan label SNI.

Kekurangan yang harus 
dilengkapi adalah Standar 
Operasional Prosedur (SOP) 
perparkiran, SOP keamanan, 
alat timbang ukur, Insta-
lasi Pengelolaan Air Limbah 
(IPAL) dan air bersih.

Kepala Dinas Perdagangan 
Koperasi UMKM dan Perin-
dustrian (Disdagkoperind) 
Kota Cimahi, Dadan Dar-
mawan mengatakan, un-
tuk melengkapi kekurangan 
tersebut pihaknya sudah 
berkoordinasi dengan se-
jumlah pihak terkait.

“Kita hanya tinggal me-
lengkapi aja. Untuk IPAL, air 
bersih, dan alat timbang ukur 
tinggal surat keterangannya 
dari instansi terkait,Dinas 
Lingkungan Hidup), Kem-
etrologian, dan BPOM. Ting-
gal kirim aja kekurangannya,”  
ungkap Dadan saat ditemui, 
Senin (2/11).

Kekurangan tersebut harus 
dilengkapi agar sertifikat SNI 
8152:2015 dari Lembaga 
Sertifikasi Produk PPMB 
(LSPro- PPMB) Kementerian 

Perdagangan (Kemendag) RI 
ini bisa diraih.

Menurutnya, beberapa 
waktu lalu pihaknya men-
erima tim assessment dari 
LSPro-PPMB yang melaku-
kan audit terhadap PAB.  “Ke-
marin dari pihak assessment 
menyatakan sertifikat SNI 
bisa diberikan, dengan ada 
beberapa kekurangan yang 
harus dilengkapi dengan 
limit waktu tertentu yakni 
sekitar sebulan. Setelah itu 
keluarlah sertifikasinya,” 
beber Dadan.

Setelah dinyatakan laik 
m e ra i h  p re d i k at  p a s a r 
SNI, kata Dadan, pihaknya 
bersama pedagang harus 
melaksanakan dan konsisten 
dalam menjalankan indika-
tor-indikator SNI. Jika tak 
dijalankan, label SNI teran-
cam ditutup.

Seperti diketahui, ada seki-
tar 44 poin indikator untuk 
memenuhi SNI. Seperti pem-
bagian zonasi pasar, jumlah 
pedagang yang terdaftar, 
jumlah pos ukur ulang mini-
mal dua, ukuran luas da-
gang minimal 2 meter dan 
sebagainya. “Kalau tidak 
konsisten, SNI-nya bisa di 
cabut kembali. Makanya kita 
akan berusaha konsisten dan 
menjalankan semua indika-
tor SNI,” tegasnya.

SOREANG- PT Geo Dipa 
Energi dalam waktu dekat 
akan melakukan eksplorasi 
panas bumi dengan mem-
buat 12 sumur pengeboran 
di kawasan ciwidey Gunung 
Patuha Kab. Bandung.

Direktur Utama PT Geo 
Dipa Energi Riki Firmandha 
Ibrahim mengatakan, peker-
jaan ini merupakan proyek 
Pembangkit Listrik Tenaga 
Panas Bumi (PLTP) Patuha 
2. Pada teknisnya, Riki ber-
janji akan memprioritaskan 
warga lokal untuk bekerja di 
proyek itu ketimbang pekerja 
dari luar negeri. Bahkan, 
semua pihak bisa terlibat 
pada proyek itu. “Tentu kami 
akan pemberdayaan warga 
lokal ketimbang dari luar 
negeri. Serta kerja bakti ber-
sama, baik dari masyarakat 
setempat, mungkin kita juga 
akan minta tolong Koramil, 
atau sama Polsek, kita sama-
sama gotong royong untuk 
melakukan pemantauan da-
lam bekerja,  ungkap Riki saat 
di wawancara, kemarin.

Riki menjelaskan, pihaknya 
akan mengebor 12 sumur 
baru pada proyek pemban-
gunan PLTP Patuha 2 di ka-
wasan Ciwidey, Kabupaten 
Bandung. Adapun lokasi 12 
sumur tersebut berada di 
path atau jalur yang sudah 
dimiliki oleh PT Geo Dipa 
Energi. Oleh karena itu tidak 
akan ada proses pembebasan 
lahan. “Kita akan ngebor 12 
sumur di path yang sudah 
kita punya sekarang, sehingga 
tidak ada pembebasan lahan 
untuk proyek yang akan dilak-
sanakan,”  jelasnya.

Kunjungan Wisata Hanya 
1,3 Juta Selama Pandemi 

Jika berhasil meraih serti-
fikat SNI, maka pasar yang 
berlokasi di Jalan Kolonel 
Masturi ini akan menjadi 
satu-satunya pasar tradis-
ional di Kota Cimahi yang 
ber-SNI. Dadan mengaku 
memiliki keinginan semua 
pasar di wilayahnya berserti-
fikat SNI. “idak mudah untuk 
SNI ini, sarana yang harus 
dilengkapinya lumayan. Ka-
lau harapan sih iya, suatu 
saat pasar kita bisa ber-SNI 
semua. Mudah-mudahan 
bisa diawali oleh Pasar Atas,” 
imbuhnya.

Disebutkan Dadan, pen-

erapan SNI 8152:2015 tidak 
hanya menguntungkan para 
pedagang, tapi juga mengun-
tungkan para konsumen. Hal 
ini karena SNI 8152:2015 me-
nekankan faktor kebersihan, 
kesehatan, keamanan, dan 
kenyamanan. “Konsumen 
akan merasakan pasar ber-
sih, sehat, nyaman, dan teru-
kur. Sementara pedagang 
harapannya dengan fasilitas 
yang sudah kita intervensi, 
apalagi ber-SNI memudah-
kan mereka untuk berjualan 
lebih nyaman, dan aman 
dengan omset yang lebih 
baik,”  pungkasnya.(je/sep)

aseP imam mUtaQin/PasUnDan eksPres

kUnJUnGan: sejumlah wisatawan 
di salah satu miniatur kantor pem-
adam kebakaran di kota mini Float-
ing market lembang, sebelum 
pandemi Covid-19.

Riki menyebutkan, di-
harapkan proyek ini bisa 
menambah 55 megawatt 
(MW) listrik. Adapun untuk 
anggaranya sebesar Rp3 tril-
iun. Bahkan, saat ini tengah 
melakukan berbagai per-
siapan. “Untuk pengeboran 
akan dimulai pada bulan 
April atau Mei 2021, mudah-
mudahan tidak mundur, 
sekarang persiapan-persia-
pannya telah dilakukan. Dan 
akan menggunakan angga-
ran Rp3 triliun,” kata Riki.

Menurutnya, pengeboran 
sumur akan dilakukan apabila 
semua persiapan sudah ram-
pung sehingga proyek PLTP 
Patuha 2 diharapkan bisa 
selesai pada 2022 atau paling 
telat 2023. â€œSelesainya 
ngebor mudah-mudahan 
2022 atau 2023 karena ini 
ngebor terus, paralel juga kita 
akan bangun pembangkit lis-
triknya yang kita sebut power 
plan,”  tegasnya.

Menurut Riki, di Patuha 
ada potensi listrik hingga 400 
MW. Oleh karena itu nanti-
nya proyek ini tidak akan 
selesai pada PLTP Patuha 2 
saja, melainkan ada proyek 
PLTP Patuha lainnya. “Kita 
tidak akan berhenti hanya di 
proyek yang akan dilaksana-
kan saat ini. Kita juga sedang 
mengkaji dan bekerja sama 
untuk patuha 3, patuha 4, 

patuha 5, potensi di sini 400 
megawatt,”  paparnya.

Sementara itu, Bupati Band-
ung Dadang Naser menyebut 
dibangunnya Pembangkit Lis-
trik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 
Patuha 2 di kawasan Ciwidey 
akan memberikan banyak 
dampak positif untuk kema-
juan Kabupaten Bandung.

Dadang mengungkapkan, 
PLTP Patuha 2 akan menjadi 
industri penghasil energi lis-
trik dari Geo Thermal. Man-
faatnya suplai listrik untuk 
masyarakat dan industri akan 
semakin baik, sehingga men-
ingkatkan perekonomian dan 
kemudahan investasi.

Lebih lanjut lagi Dadang 
menjelaskan, bahwa PLTP 
Patuha Unit 2 direncakan 
beroperasi pada 2033, dan 
berlokasi di Ciwidey, Kecama-
tan Pasir Jambu, Kabupaten 
Bandung dengan luas 36.120 
hektare. “Kita akan gerakan 
semua elemen masyarakat, 
diharapkan saling membantu 
dan mendukung proyek strat-
egis nasional ini. Apalagi 
pihak yang mengerjakannya 
adalah BUMN PT Geo Dipa 
Energi. Sekarang tahap so-
sialisasi ke masyarakat untuk 
saling membantu menga-
mankan proyek nasional, 
apalagi ini BUMN sub unit 
dari Kementerian Keuangan,”  
pungkasnya.(je/sep)

Kawasan Ciwidey Jadi Lokasi 
Eksplorasi Panas Bumi

Turun Drastis Dibanding Tahun 2019

Tak Memenuhi SOP, Sertifikasi SNI Pasar Atas Gagal

Jabar eksPres

PerDaGanGan: suasana transaksi perdagangan di Pasar atas baru kota Cimahi. meski gagal mendapat sertifikasi sni, pasar tradisional tersebut 
diklaim laik mendapatkan label sni.

Sri DuStirawati 

Kepala Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan KBB

Pandemi 
Covid-19 

ini kan membuat 
ekonomi melemah 
dan khawatir 
kalau mau wisata
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PENGUMUMAN KEDUA LELANG
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang - Undang Hak Tanggungan No. 04 Th 1996, PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero), Tbk., akan melakukan Eksekusi Hak Tanggungan (e-Auction) dengan perantara Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta terhadap :

1.  PT. MUSTIKA KARANG KAMULYAN
 Asset jaminan debitur PT. MUSTIKA KARANG KAMULYAN, berupa sebidang tanah berikut   
 bangunan diatasnya sesuai dengan SHGB No. 106/Tanggulun Barat tercatat atas nama 
 PT.  Mustika Karang Kamulyan luas tanah total 21.417 m2 terletak di Perumahan Sinar Mustika  
 Asri Desa Tanggulun Barat Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Harga  
 limit : Rp 6.350.000.000,- dan setor uang jaminan sebesar : Rp_1.270.000.000,-.

Penawaran Lelang : Kamis, 19 Nopember 2020 Pkl. 10.00 WIB (Waktu Server)
Melalui Domain https://www.lelang.go.id/

1. Cara Penawaran
 Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui  
 surat elektronik (email) yang diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id/
 Tata cara mengikuti lelang email dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan   
 “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.
2. Pendaftaran
 Calon peserta lelang dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Calon peserta lelang  
 mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada Aplikasi Lelang Internet (ALI) pada alamat 
	 domain	angka	1,	dengan	merekam	softcopy	(scan)	KTP,	NPWP	(ekstensi	file	*.jpg,*.png)	dan		
 nomor rekening atas nama sendiri (peserta lelang).
 Peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat   
	 kuasa,	akta	pendirian	perusahaan	dan	perubahannya,	NPWP	perusahaan	dalam	satu	file.
3. Waktu pelaksanaan
 a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas sejak pengumuman lelang ini   
  terbit sampai dengan :
  Hari/tanggal : Kamis, 19 Nopember 2020 Pukul 10.00 waktu server  (sesuai WIB)
 b. Pembukaan penawaran lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan pada :
  Hari/tanggal : Kamis, 19 Nopember 2020 Pukul 10.00 waktu server (sesuai WIB)
 c. Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan server yang tertera pada   
  alamat domain diatas.
4. Uang Jaminan Lelang
 a. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai   
  berikut :
  1. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang diisyaratkan  
   Penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil)
  2. Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima KPKNL Purwakarta  
   selambat-lambatnya 1(satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang tanggal 
   18 Nopember 2020
 b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta  
  lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada   
  akun masing-masing peserta lelang pada ALI setelah berhasil melakukan pendaftaran dan  
  data identitas dinyatakan valid.
5. Penawaran Lelang
 a. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari  
  alamat domain di atas kepada email masing-masing peserta lelang setelah setoran uang  
  jaminan lelang dinyatakan sah dan peserta lelang tidak termasuk dalam daftar hitam/   
  blacklist.
 b. Penawaran lelang dimulai dari nilai limit. Penawaran lelang dapat diajukan berkali-kali   
  sampai batas waktu sebagaimana angka 3 huruf a.
 c. Peserta yang telah menyetor uang jaminan wajib melakukan penawaran minimal sebesar  
  Nilai Limit.
6. Pelunasan Lelang
 Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% ditujukan ke   
 nomor VA Pemenang Lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. 
7. Objek Lelang
	 •	 Objek	Lelang	di	atas,	dijual	lelang	dalam	kondisi	apa	adanya	“as	is”	dengan	segala		 	
  kekurangan dan konsekuensi biaya-biaya, tunggakan-tunggakan yang ada pada asset 
  diatas, berikut permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Peserta dianggap telah  
  mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab atas objek lelang   
  yang akan dibeli.
	 •	 Biaya	pemecahan	sertifikat	maupun	biaya	lain	yang	timbul	akibat	pemecahan	sertifikat		 	
  dimaksud, menjadi beban pembeli lelang.
8. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/ atau Pejabat Lelang dapat melakukan 
 pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang diatas, dan pihak-pihak yang 
 berkepentingan/ peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk   
 apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL Purwakarta, Kanwil DJKN dan  
 Kantor Pusat DJKN.
9. Informasi lebih lanjut tentang asset dan persyaratan lelang, dapat menghubungi KPKNL   
 Purwakarta atau kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Cirebon   
 Jl. Siliwangi No. 16 Cirebon 45121 Telp (0231) 209143 /209153.

Cirebon, 05 Nopember 2020
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk,

Kantor Cabang Cirebon

           T T D

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 da-
lam kegiatan Gerakan Aksi 
Nyata Daerah Aliran Sungai 
(DAS), Rabu (4/11).

Kegiatan yang dipusatkan 
di Bendungan Barugbug 
Cilamaya ini digagas oleh 
Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi Jawa Barat, da-
lam rangka pengendalian 
pencemaran dan kerusa-
kan DAS Cilamaya serta 
menjalin sinergitas ber-
bagai stakeholder. Pada 
acara tersebut, rombongan 
patroli sungai bersama-
s a ma  d a n  p e n g u ku ha n 
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 Cila-
maya bisa kembali bersih 
da n  m e nyehat ka n  b ag i 
masyarakat. Ridwan Kamil 
menyampaikan Forkopim-
da Jabar dan tiga (pemer-
intah daerah) kabupaten, 
yaitu Karawang, Purwa-
karta, dan Subang hari ini 
bertekad mengembalikan 
Sungai Cilamaya menjadi 
sungai yang bersih dan 
kembali menjadi sumber 
kehidupan yang menyehat-
kan bagi masyarakat. “Ter-
jadi pencemaran utamanya 
di musim kemarau, warna 
sungai bisa sangat hitam, 
sehingga banyak aspirasi 
dari masyarakat dan aktivis 
lingkungan agar kita bisa 
m e ng e n d a l i k a n  Su nga i 
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 

K A R A W A N G - B e l u m 
adanya vaksin covid-19, 
pembelajaran siswa belum 
bisa dilakukan di sekolah. 
Oleh sebab itu Disdikpora 
Karawang bakal memfasili-
tasi siswa untuk belajar 
melalui radio.

Kepala Dinas Pendidi-
kan Pemuda dan Olahraga 
(Disdikpora) Kabupaten 
Karawang, Asep Juhendi 
menyatakan jika belajar 
tatap muka belum diper-
bolehkan karena Kabu-
paten 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 dilaku-

Kendalikan Pencemaran 
dan Kerusakan DAS Cilamaya

kondisi lingkungan DAS 
Cilamaya. Bagaimanapun 
juga DAS Cilamaya tidak 
hanya memiliki  potensi 
strategis dalam perspektif 
sosial ekonomi, tetapi juga 
menjadi daerah pangkal 
pertahanan Jawa Barat.

“Saya berharap dengan 
Gerakan Aksi Nyata DAS 
Cilamaya yang akan dimu-
lai hari ini yang diawali 
dengan pengukuhan Sat-
gas  PPK DAS Cilamaya 
serta patroli sungai mam-
pu menjadi gerakan yang 
solutif, sinergi dan solid 
d a l a m  m e n g e m b a l i k a n 
dan menyelamatkan DAS 
Cilamaya dari degradasi 
lingkungan sehingga bisa 

memberikan nilai manfaat 
yang besar bagi lingkun-
gan dan makhluk hidup”, 
pungkas Pangdam III/SLW 
Mayor Jenderal TNI Nu-
groho Budi Wiryanto, S.I.P., 
M.M.

Tampak hadir dalam ac-
ara tersebut Asrendam III/
SLW, Asops Kasdam III/
SLW, Aster Kasdam III/
SLW, Kapendam III/SLW, 
Danrem 063/SGJ Kolonel 
Inf Elkines Villando Dew-
angga Kusumawide, Forko-
pimda Provinsi Jawa Barat, 
Forkopimda Kabupaten 
Karawang,  Forkopimda 
Kabupaten Subang dan 
Forkopimda Kabupaten 
Purwakarta.(ddy/vry) 
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Gubernur Jawa barat ridwan kamil dan Pangdam iii/siliwangi mayor Jenderal Tni nugroho budi Wiryanto mengukuhkan tim satgas PPk Das Cilamaya.

Gubernur Kukuhkan Satgas 
PPK Serta Patroli

Disdikpora Fasilitasi 
Belajar Melalui Radio 

kan akan tetapi lebih men-
jaga keselamatan peserta 
didik agar tidak terpapar. 
“Untuk itu kami lebih me-
mentingkan kesehatan pe-
serta didik daripada pem-
belajaran tatap muka, kar-
ena pembelajaran Daring 
(Dalam Jaringan dan Lur-
ing (Luar Jaringan) masih 
berjalan,” katanya.

D i j e l a s k a n ,  p i h a k n y a 
akan mencoba pembua-
tan radio pemancar, hal 
ini  untuk memudahkan 
mendapatkan pembelaja-
ran sesuai kurikulum yang 
dibutuhkan. “Kedepan kita 
akan mencoba agar sekolah 
memiliki radio pemancar 
yang jangkauannya sekitar 
5 KM, jadi mereka dengan 
biaya murah akan menda-
patkan materi pembelaja-
ran sesuai kurikulum yang 
dibutuhkan, insya melalui 
radio,” jelas Asep.

I a  m e n a m b a h k a n , 
pihaknya tidak bisa mem-
buka belajar tatap muka 
hasil evaluasi dengan pakar 
efidemologi dan Karawang 
masih dalam zona orange 
di pandemi Covid-19.

“Kita tidak bisa membuka 
belajar tatap muka. Ini hasil 
evaluasi dengan pakar efi-
demologi. Karawang masih 
berada di zona orange. Ke-
mudian dampaknya akan 
lebih bahaya jika dipaksa 
dibuka, khawatir dan ta-
kutnya ada kluster baru, 
makanya untuk sementara 
tetap belajar di rumah,” 
pungkasnya.(use/vry) 

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

K e p a l a  K e s b a n g p o l 
Karawang, Sujana menga-
takan, dalam kegiatan ini 
pihaknya meminta semua 
calon bupati, partai poli-
tik dan tim sukses calon 
bupati  Karawang untuk 
mensosialisasikan protokol 
kesehatan dan juga melak-
sanakan protokol keseha-
tan dalam melakukan kam-
panye di masyarakat.

“Kami  mengadakan Ra-

pat Koordinasi dalam rang-
ka Analisa dan Evaluasi 
(Anev) Pelaksanaan Kam-
panye Pilkada Serentak 
Tahun 2020. Rakor melalui 
Vidcon ini dilaksanakan 
secara serentak di selu-
ruh Indonesia. Pesertanya 
berasal dari daerah yang 
melaksanakan pemilihan 
serentak tahun 2020,” ujar 
Sujana, Rabu, (4/11) di 
Ballroom Hotel Mercure.

Dijelaskan, agenda ra-
kor tersebut dihadiri oleh 
Perwakilan Kodim Kara-
wang, Kasi dal ops, Kabag 
ops Polres Karawang dan 
Komisioner 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 
Dalam Penanganan Covid-
1 9  d a n  D a m p a k  S o s i a l 
Ekonominya dan mene-
kankan agar mengadakan 
Rapat Koordinasi untuk 
membangun sinergi,” ka-
tanya.(use/vry) 

Kesbangpol Ajak Cabup dan Timses 
Kampanye Lawan Covid-19 
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rakor: kesbangpol koordinasi dalam rangka analisa dan evaluasi pelaksanaan kampanye Pilkada serentak.

asep Juhendi



gema 3 M diikuti oleh petugas 
Puskesmas Pusakanagara, 
Aparatur Pemerintah Keca-

matan Pusakanagara, serta 
Anggota TNI dan POLRI.(ygi/
sep)

JAKARTA-Menerapkan protokol 
kesehatan dan mengubah pe-
rilaku hidup sehat harus dengan 
kesadaran sendiri. Bukan karena 
paksaan dari pihak manapun. Den-
gan menjadi norma atau kebiasaan, 
pemerintah tidak lagi terkesan me-
maksa agar masyarakat mematuhi 
ketentuan tersebut.

“Kita mendorong generasi mile-
nial dan generasi Z untuk men-
erapkan protokol kesehatan dan 
mengubah perilaku hidup sehat. 
Jika melihat tipologi generasi Z, 
mereka cenderung tidak suka 
dipaksa. Jika tetap dipaksakan, 
kemungkinan besar malah bebal 
terhadap imbauan itu,” kata Ketua 
Forum GenRe Indonesia Nanda 
Rizka Saputri dalam diskusi daring 
di Jakarta, Selasa (3/11).

Ia mengatakan GenRe Indonesia 
ikut mengajak generasi muda dan 

masyarakat mengubah perilaku 
menerapkan adaptasi kebiasaan 
b a r u . 
S a s a r a n 
u t a m a 
y a n g 
d i k e j a r 
a d a l a h 
l a k i -
l a k i  d a n 
p e r e m -
puan rent-
ang usia 14 
hingga 24 ta-
hun.  Terutama 
yang tinggal di daerah 
zona merah dan hijau. 

“Kami juga bergerak menyisir or-
ganisasi kepemudaan yang mem-
punyai jangkauan kepada pemuda 
sesuai sasaran program organisasi 
mereka,” imbuhnya.

Ruang lingkup pesan yang disam-

paikan meliputi persepsi risiko dan 
bahaya Covid-19. Selain itu, ting-

kat penge-
t a h u a n 
t e r h a d a p 
penyebab, 
g e j a l a 

penularan 
dan trans-

misi.
“ T e r k a i t 

stigma, seba-
ran rumor dan 

hoaks, aspek so-
sial dan budaya 

yang memengaruhi 
perlu ditangani sesegera 

mungkin. Selain itu, faktor peng-
hambat maupun pendorong ter-
hadap perubahan perilaku baru,” 
ucapnya.

Nanda mengatakan Forum GenRe 
juga melakukan survei dan mene-

mukan salah satu yang menyebab-
kan depresi, bahkan kematian 
pasien Covid-19 karena stigma dan 
hoaks dari masyarakat.

Misalnya, apabila seseorang 
batuk, langsung dicap terinfek-
si Corona. Kemudian ada lagi 
temuan ketika pasien Covid-19 
telah selesai isolasi mandiri dan 
keluar dari rumah sakit, tak jarang 
anggota keluarga yang lain juga 
dicap negatif oleh lingkungan tem-
pat tinggalnya. “Akhirnya dijauh-
kan dari komunitas. Stigma-stigma 
seperti ini yang harus dipangkas,” 
terangnya.

Ayo kita lawan Covid-19 dengan 
3M (Memakai  Masker, Mencuci 
Tangan dan Menjaga Jarak)  #sat-
gascovid19  #ingatpesanibu #pak-
aimasker  #jagajarak #jagajarakh-
indarikerumunan  #cucitangan 
#cucitanganpakaisabun. (fin/ysp)

Muspika Gencarkan Gerakan 3M
Satgas dan Kemenkes Luncurkan 

Program Penguatan Tracing
JAKARTA-Satgas Penanganan Covid-19 bersama Ke-

menterian Kesehatan meluncurkan program penguatan 
tracing atau pelacakan kontak erat pasien Covid-19 di 51 
kabupaten/kota pada 10 provinsi prioritas. Ini dilakukan 
untuk menurunkan kasus konfirmasi positif baru.

Penguatan tracing dilakukan melalui rekrutmen terbuka 
relawan contact tracer dan data manager di 51 kabupaten/
kota pada 10 provinsi prioritas. Yakni Aceh, Sumatera 
Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 
Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua.

 “Perlunya ada upaya penguatan kemampuan dan 
kompetensi para relawan contact tracer di lapangan. 
Karena itu, dibutuhkan penggunaan aplikasi pelacakan 
terintegrasi, manajemen stigma dan komunikasi risiko, 
serta pendampingan karantina dan isolasi mandiri,” 
ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Kemenkes, Muhammad Budi 
Hidayat di Jakarta, Selasa (3/11).

Hal senada disampaikan Direktur Surveilans dan 
Karantina Kesehatan Kemenkes, Vensya Sitohang. Dia 
menegaskan pentingnya relawan contact tracer. Sebab 
masih tingginya jumlah kasus harian terkonfirmasi.

“Dibutuhkan cara yang lebih efektif dalam melacak 
dan mengarahkan karantina pada orang yang ter-
duga kontak erat. Selain itu, mendampingi orang yang 
terkonfirmasi positif Covid-19 saat menjalani isolasi,” 
jelas Vensya. 

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)

satgas

contact tracer

disiplin 3m
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GEJALA  SBG PWK  KRW  KBB 
TERKONFIRMASI  367 651 1.567 200
SELESAI ISOLASI 311 458 1.174 114
MASIH ISOLASI  30 162 326 0
KEMATIAN  26 31 63 6 
SUSPEK  5.850 1.006 6.698 38
PROBABEL  28 8 66 24
KONTAK ERAT  455  1636  3.896 770

Update Covid-19
Rabu, 04 NopembeR 2020

1.612 Puskesmas Target 
Penambahan 8.060 Tracer 
JAKARTA-Kepala Bidang Penanganan Kesehatan, Sat-

gas Penanganan Covid-19, Brigjen TNI (Purn) Alexander 
K Ginting mengatakan, program program penguatan 
tracing atau pelacakan kontak erat pasien Covid-19 
menyasar penambahan jumlah personil tracer di 
Puskesmas, dan petugas data untuk melakukan analisis 
epidemiologi sederhana di kabupaten/kota.  “Ada 1.612 
Puskesmas yang menjadi target penambahan 8,060 
tracer di seluruh Indonesia,” papar Alexander.

Diharapkan daerah-daerah dapat mendeteksi lebih 
dari 80 persen kontak erat dari kasus konfirmasi dalam 
waktu 72 jam. Selain itu, melakukan pemantauan ter-
hadap kontak erat hingga 14 hari sejak terpapar atau 
berkontak dengan individu terkonfirmasi Covid-19. 

“Karena itu, gerakan 3M (Memakai Masker, Mencuci 
Tangan, Menjaga Jarak) harus terus dilakukan dan diso-
sialisasikan. Ini adalah upaya untuk menekan angka 
kasus positif Covid-19,” tandasnya.

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

Agar Masyarakat 
Patuhi Protokol 
Kesehatan

SUBANG-Muspika Kecama-
tan Pusakanagara gencarkan 
gerakan 3 M agar masyarakat 
mematuhi protokol keseha-
tan. Hal ini menyusul masih 
banyaknya warga yang be-
raktivitas diluar rumah tanpa 
menggunakan masker dan 
abai terhadap protokol kes-
ehatan.

“Betul, kami ingin agar 
masyarakat bisa secara sa-
dar kemanapun melakukan 

3 M yakni mencuci tangan, 
menjaga jarak dan memakai 
masker,” imbuh Camat Pu-
sakanagara, Muhamad Rudi 
kepada Pasundan Ekspres, 
kemarin.

Camat Rudi menambah-
kan, beberapa waktu lalu di 
Kecamatan Pusakanagara 
negara ditemukan lonjakan 
kasus Covid-19. Meski saat 
ini telah berangsur sembuh 
dan selesai isolasi, namun 
hal itu menunjukkan bahasa 
Covid-19 masih belum hilang 
di Subang. 

“Jadi harus diperhatikan 
betul protokol kesehatan 
nya, paling tidak selalu pakai 

masker kemanapun dan men-
cuci Tangan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kapolsek 
Pusakanagara Kompol Hi-
dayat menambahkan, dalam 
gema 3 M tersebut, aparat 
Polsek Pusakanagara  juga 
turut memberikan Edukasi 
dengan memberikan masker 
pada penggunaan jalan yang 
tak memakai masker. 

“Kita berhentikan dan beri 
edukasi untuk pakai masker. 
Karena banyak yang tak pakai. 
Masker dari Pemerintah Ke-
camatan Pusakanagara juga 
Puskesmas kita bagikan pada 
pengendara,” imbuhnya.

Dalam kegiatan tersebut, 

Penanganan Covid-19 
Dinilai Cukup Berhasil

JAKARTA-Penanganan Covid-19 di Indonesia cukup 
berhasil. Hal ini dilihat dari jumlah pasien yang sembuh. 
Hingga Selasa (3/11), ada tambahan 3.931 pasien sem-
buh. Sehingga totalnya menjadi 349.497 orang. Pasien 
terkonfirmasi positif juga ada tambahan 2.973 kasus. 
Jumlah keseluruhan adalah 418.375 kasus

Sementara itu, kasus meninggal dunia juga bertambah 
102 orang. Sehingga total kasus meninggal akibat Covid-
19 berjumlah 14.146 orang. Untuk jumlah spesimen 
yang diperiksa oleh 426 laboratorium di seluruh Indo-
nesia mencapai 29.928 spesimen dari 22.218 orang.

“Hingga saat ini total spesimen yang sudah diperiksa 
mencapai 4.597.536 spesimen dari 2.941.778 orang,” 
kata juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku 
Adisasmito di Jakarta, Selasa (3/11).

Untuk Provinsi dengan penambahan konfirmasi positif 
tertinggi adalah DKI Jakarta (617 kasus), Jawa Barat (484 
kasus), Jawa Tengah (453 kasus), Jawa Timur (272 kasus), 
dan Kalimantan Timur (152 kasus).

Sementara provinsi dengan penambahan pasien 
sembuh terbanyak juga masih didominasu DKI Jakarta 
(1.026 orang). Kemudian, Jawa Tengah (430 orang), 
Jawa Barat (387 orang), Riau (352 orang), Kalimantan 
Timur (275 orang).

Hanya satu provinsi yang melaporkan tidak ada pe-
nambahan kasus konfirmasi positif. Yaitu Maluku Utara. 
“Satgas selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk 
mematuhi protokol kesehatan. Tetap lakukan disiplin 
3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak) 
dimana pun dan kapan pun. Ini penting untuk mence-
gah terjadinya penularan Covid-19,” pungkasnya. 

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-Libur panjang 
s u d a h  s e l e s a i . 
Masyarakat yang 
k e m b a l i  d a r i 
perjalanan libur 
d i m i nt a  s e g e ra 
melakukan uji tes 
cepat atau swab 
test untuk men-
gantisipasi penu-
laran Covid-19. 

“Satgas mengin-
gatkan masyarakat 
yang sudah kem-
bali dari perjalan-
an libur panjang 
segera melakukan testing. 
Bisa tes cepat atau tes usap. 
Ini penting untuk menganti-
sipasi dan melakukan lang-
kah lebih lanjut jika ada yang 
tertular,” ujar Juru bicara 
Satgas Penanganan Covid-19, 
Wiku Adisasmito di Jakarta, 
Selasa (3/11).

Dia mengatakan apabila ha-
sil testing positif, harus segera 
melakukan karantina di fasili-
tas yang telah ditetapkan 
pemerintah. Selain itu, wajib 
mengikuti anjuran tenaga 
kesehatan. Tujuannya, agar 
perawatan atau treatment 
dapat berjalan efektif dan 
mempercepat kesembuhan. 
Sehingga angka kematian 
dapat ditekan.

Selain, disiplin 3M (Me-
makai Masker, Mencuci Tan-

gan, Menjaga Jarak), lanjut-
nya, masyarakat 
diminta mendu-
kung upaya 3T 
(Testing, Tracing, 
dan Treatment). 
“Yang terpenting 
adalah bersikap 
t e r b u k a  k e t i k a 
tracing dilakukan 
oleh petugas kese-
hatan,” terangnya.

Menurut Wiku, 
k e t e r b u k a a n 
masyarakat adalah 

kunci utama dalam 
melacak kontak terdekat. 
Sekaligus memastikan mereka 
memperoleh perawatan lebih 
cepat ini dan lebih baik.

“Pemerintah pusat, pe-
merintah daerah dan Satgas 
Penanganan Covid-19 telah 
mengadakan koordinasi. Baik 
sebelum maupun setelah 
libur panjang. Ini untuk men-
gantisipasi potensi kenaikan 
kasus positif. Mulai dari pintu 
kedatangan maupun fasilitas 
kesehatan,” paparnya.

Ayo kita lawan Covid-19 
dengan 3M (Memakai  Mask-
er, Mencuci Tangan dan Men-
jaga Jarak)  #satgascovid19  
#ingatpesanibu #pakaimask-
er  #jagajarak #jagajarakhin-
darikerumunan  #cucitangan 
#cucitanganpakaisabun.(fin/
ysp)

 JAKARTA-Pemerintah me-
nargetkan vaksinasi Covid-19 
dilakukan pada 2021 menda-
tang. Hingga saat ini tidak ada 
hal-hal yang mengkhawatir-
kan dari uji klinis fase 3 vaksin 
Sinovac asal China.

“Selama ini tidak kami temu-
kan hal-hal yang menakutkan. 
Paling panas badan sedikit 
demam. Dalam waktu dua 
hari hilang,” kata Ketua Tim 
Riset Uji Klinis Vaksin Covid-
19 dari Fakultas Kedokteran 
Universitas Padjadjaran, Pro-
fesor Kusnandi Rusmil dalam 
dialog virtual di Jakarta, Se-
lasa (3/11).

Dia menuturkan ada 15 
orang mengundurkan diri 
dari uji klinis tahap 3. Tujuh di 
antaranya karena alasan pin-
dah kerja. Sementara delapan 
lainnya karena sakit. Namun, 
bukan tidak disebabkan oleh 
vaksin. “Saya pikir sampai 
saat ini keamanannya masih 
bisa dipertanggungjawab-

kan,” tegasnya.
Kusnandi mengatakan 1.620 

relawan sudah mendapatkan 
suntikan vaksin pertama. 
Sedangkan 1.590-an relawan 
sudah diberikan dua kali 
suntikan vaksin. 

“Dengan proses uji klinis yang 
selama ini sementara waktu 
cukup baik,” imbuhnya.

Semua relawan yang su-
dah disuntik vaksin Covid-19 
tersebut akan dipantau se-
lama enam bulan. Kusnandi 
memastikan riset uji klinis 
fase 3 itu tidak dilakukan 
terburu-buru.

Menurutnya, uji klinis vaksin 
tersebut bersifat multicenter. 
Karena dilakukan di beberapa 
negara. Termasuk Brazil dan 
Turki. Pemerintah Indonesia 
akan membandingkan hasil 
uji klinis vaksin Sinovac di 
Bandung, Jawa Barat dengan 
hasil uji klinis vaksin serupa 
di negara-negara lainnya. 
“Kalau sudah lulus tahap 3, 

vaksin bisa digunakan,” jelas 
Kusnadi.

Dari pengalaman selama ter-
libat dalam berbagai riset uji 
klinis vaksin, Kusnandi menye-
but uji klinis vaksin Sinovac ter-
masuk yang aman. “Dari sekian 
banyak imunisasi yang dilaku-
kan di Indonesia, kemungkinan 
terjadi reaksi yang berat seperti 
pingsan usai diimunisasi sangat 
kecil,” tandasnya.

Meski begitu, Kusnadi tetap 
meminta masyarakat disiplin 
menerapkan 3M (Memakai 
Masker, Mencuci Tangan, 
Menjaga Jarak). Menurutnya, 
meski nanti vaksin sudah 
tersedia, protokol kesehatan 
tetap harus dilakukan.

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)

Forum GenRe Edukasi Remaja Terapkan Protokol Kesehatan

Tidak Ada Hal Mengkhawatirkan 
dari Uji Klinis Vaksin Sinovac  

YoGi miFTaHUL FaHmi PasUnDan eksPres

sosiaLisisai: muspika kecamatan Pusakanagara saat sosialisasi gerakan 3 m di perempatan Pusakanagara

Sudah Liburan? 
Yuk Lakukan Swab Test
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                                             PENAWARAN UNIT                                                              PENAWARAN UNIT

HONDA-BRIO-IVTEC S 1.2 AT 2014 T1380DY TOYOTA-GRAND NEW VELOZ-1.5 MT 2017 T1844AY
DAIHATSU-AYLA-X 1.0 MT 2014 T1807EE TOYOTA RUSH G 1.5 MT 2008 B1259PD
DAIHATSU XENIA-LI DELUXE SPORTY VVTI 1.0 MT 2009 T1118HL YAMAHA-NEWJUPITERMX135-KOPLING 5 SPEED 2013 T3027LS
TOYOTA-GRAND NEW VELOZ-1.5 MT 2016 T1660EY YAMAHA-NEWVIXION-STD 2013 T4143LP
HONDA-BRIO-SATYA S 1.2 MT 2015 D1065VBA YAMAHA-XRIDE-ADVENTURE 2017 T5646PF
DAIHATSU XENIA XI DELUXE SPORTY VVTI 1.3 MT 2011 T1821GJ YAMAHA-MIO-M3 125 CW 2015 T4737MW
HONDA-MOBILIO-E 1.5 AT CVT PRESTIGE 2014 T1504EN YAMAHA-NEWVIXION-STD 2014 T6164MG
TOYOTA-ALL NEW AVANZA-VVTI E 1.3 MT 2013 T1513DP HONDA-BEAT-FI CW 2015 T5523MQ
TOYOTA-ALL NEW AVANZA-VVTI G 1.3 MT 2015 T1101EN HONDA-BEAT-SPORTY STD 2016 T2175NV
SUZUKI CARRY FUTURA 1.5 PU 2014 T8728AI SUZUKI.SATRIA.FU150(CAKRAM) 2014 T6859MK
DAIHATSU SIRION 1.3 MT 2012 B1492UZE YAMAHA-MIO MATIC-J CW 2012 T5855KW
HONDA ALL NEW JAZZ IVTEC S 1.5 MT 2009 B1254SFM YAMAHA-XRIDE-ADVENTURE 2016 T6954NG
DAIHATSU-GREAT NEW XENIA-M 1.0 MT 2016 B1065FYS HONDA-REVO-ABSOLUTE STANDAR 2012 T5965KQ
DAIHATSU-SIGRA-X 1.2 AT 2016 T1123AV HONDA-SCOOPY-FI 2017 T2364PD
DAIHATSU-ALL NEW XENIA-R FAMILY VVTI 1.3 MT 2011 B1025TOQ YAMAHA-FINO-BLUE CORE 125 2016 T6122NJ
DAIHATSU XENIA LI DELUXE VVTI 1.0 MT 2009 T1309MM HONDA-VARIO-ESP EXCLUSIVE 150 2015 T2192MW
YAMAHA-NEWJUPITERMX135-KOPLING 5 SPEED 2012 T4136KW HONDA-ALL NEW SCOOPY-STYLISH 2018 T6933PV
YAMAHA-MIO-M3 125 CW 2015 T4595MS YAMAHA-FINO-SPORTY FI 2015 T4166ND
HONDA.NEWSUPRA.X(125PGMFI(CW)INJECTION(CAKRAM) 2015 T4339MU DAIHATSU XENIA XI DELUXE PLUS VVTI 1.3 MT 2010 B1397PFZ
SUZUKI.SATRIA.FU150(CAKRAM) 2015 F4440FP DAIHATSU-ALL NEW XENIA-R VVTI 1.3 MT 2012 D1307QF
YAMAHA-NEWVIXION-STD 2016 T4367NY HONDA NEW CITY VTEC 1.5 AT 2007 D1339JJ
YAMAHA-MIO-M3 125 CW 2015 B3310KWE NISSAN GRAND LIVINA-XV ULTIMATE 1.5 AT 2011 B1074TKZ
HONDA-BEAT-FI CW 2014 B3777FUJ DAIHATSU-AYLA-M SPORTY 1.0 MT 2015 T1694AQ
YAMAHA-FINO-SPORTY FI 2014 T3011MG TOYOTA-ALL NEW AVANZA-VVTI G 1.3 MT 2013 T1310TI
YAMAHA-FINO-BLUE CORE 125 2016 T4364NJ TOYOTA VIOS G 1.5 MT 2004 T1378BA
YAMAHA-MIO-Z 125 2015 T4602MT DAIHATSU-AYLA-X 1.0 MT 2014 T1510BP
HONDA-REVO FIT-CAKRAM 2013 B3738FPE DAIHATSU XENIA XI DELUXE FAMILY VVTI 1.3 MT 2009 T1291BQ
HONDA-BEAT-FI CBS 2014 T3917LZ HONDA-MOBILIO-E 1.5 MT 2015 T1798AP
YAMAHA-XRIDE-STD 2014 T4643MD YAMAHA-MIO-M3 125 CW 2015 T5402CM
HONDA-BEAT-FI CW 2013 T4475LS YAMAHA.BYSON.STD 2014 T5047CC
YAMAHA.JUPITER.MX(CW)(NONKOPLING)(CAKRAM) 2009 T3221GO HONDA-CBR-150 R Standar 2017 T3407IA
YAMAHA-JUPITER-Z1 CW 2014 T6679MJ YAMAHA-NEW SOUL GT-BLUECORE 125 CW 2014 T3854CK
SUZUKI-SATRIA-FU Blackfire 2014 T4517MC YAMAHA.BYSON.STD 2013 T3704BZ
HONDA-SCOOPY-NC11C1 2010 T5051HH YAMAHA-FINO-PREMIUM FI 2016 T5852CU
HONDA-MEGAPRO-LBP 2011 T6271HT SUZUKI-SMASH-Titan Blackfire 2011 T3675BI
HONDA-VARIO-TECHNOFI 2011 T6544KA YAMAHA.MIO.SPORTY(CW)(CAKRAM) 2007 T5585UI
HONDA-BEAT-FI CW 2015 T5941MT HONDA-SCOOPY-FI 2016 T4274CS
HONDA-BEAT-LBP 2017 T4944YU HONDA-NEW VARIO-110 PGMFI CBS 2017 T4029CY
HONDA-BEAT-SPORTY STD 2015 T4701YF HONDA-VARIO-ESP SPORTY 150 2016 T3198CR
HONDA-BEAT-FI CW 2014 T3032CF YAMAHA-NMAX-150 ABS 2016 T5943CU
HONDA-CBR 150 BUILD UP 2010 T3070CZ HONDA-BEAT-SPORTY CBS 2017 T2192CY
HONDA-BEAT-FI CW 2015 T2058CO HONDA-SCOOPY-FI 2017 T2955IB
TOYOTA YARIS E 1.5 AT 2011 D1618ZT HONDA-NEW VARIO-110 PGMfi NON CBS 2015 T5702CL
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We binar  merupakan 
pertemuan atau presentasi 
online yang dilakukan mela-
lui jaringan intenet secara 
langsung. Webinar singkatan 
dari kata web dan seminar. 
Yakni sebuah seminar yang 
dilakukan melalui sebuah si-
tus web atau aplikasi tetentu 
berbasis intenet. Kegiatan 
webinar ini, kian popler. 
Seiring dengan perkemban-
gan teknologi dan kebutuhan 
manusia di masa pandemi 
seperti saat ini. 

Wabah Covid-19 yang ber-
dampak pada semua aspek 
kehidupan, membuat se-
mua orang harus mampu 
bertahan dan berlomba 
menggunakan berbagai 
aplikasi agar kebutuhan da-
lam bekerja maupun belajar 
tetap tepenuhi.  Apalagi 
bagi kementerian Pendidi-
kan yang memiliki dampak 
paling besar, di mana se-
mua pelajar dari jenjang 
TK sampai perguruan tinggi 
mengharuskan belajar dari 
rumah (BDR). 

Banyak guru yang mulai 
menerapkan berbagai ap-
likasi pembelajaran. Mereka 
menggunakan berbagai ap-
likasi itu, agar materi pelaja-
ran tetap tersampaikan dan 
tentu dengan melakukan 
pertemuan secara virtual 
tersebut, mereka akan saling 

mengenali wajah para pe-
serta didik.  Berbagai aplikasi 
untuk kegiatan webinar itu 
semakin bertambah, seperti 
zoom, webex, video konfe-
rensi, google meet, azTalks, 
dan aplikasi lainnya. 

Kegiatan webinar ini digu-
nakan oleh berbagai bidang. 
Selain di bidang pendidikan, 
bidang pekerjaan lain pun 
sering melakukan pertemuan 
virtual dengan webinar. 

Kegiatan webinar ini men-
jadi solusi untuk berbagai 
bidang pekerjaan di masa 
pandemi. Dengan webi-
nar kita bisa mendapatkan 
berbagai informasi dan me-
nambah wawasan keilmuan 
tanpa harus bertemu dan 
berkumpul di satu tempat. 
Kegiatan webinar ini ter-
hubung secara daring seh-
ingga kita dapat mengikuti 
kegiatan tersebut di mana 
saja. Bahkan kapasitas pe-
serta kegiatan webinar itu 
sangat banyak, sehingga 
kita dapat terhubung den-
gan orang-orang dari ber-
bagai wilayah dalam satu 
link web. 

Webinar ini dapat dibuat 
oleh seorang pembuat web 
lalu dibagikan kepada pe-
serta yang menjadi sasaran 
webinar. Pembuat web dapat 
dengan mudah membagikan 
informasi, begitu pun den-

gan peserta webinar dapat 
dengan mudah menerima 
informasi. Sebagai contoh, 
baru-baru ini para guru se-
Jawa Barat yang menjadi pe-
serta Tantangan GLN Gareu-
lis Jabar rutin mengikuti 
diklat secara daring melalui 
aplikasi webex. 

Mereka dengan mudah 
mendapatkan b erbagai 

informasi dari beberapa 
na ra s u mb e r.   Ke g i at a n 
tersebut dilakukan terjad-
wal dan bertahap. Dalam 
satu pertemuan, kita da-
pat memperoleh berba-
gai materi dari beberapa 
narasumber yang kom-
peten dibidangnya. Tentu 
kegiatan itu sangat efektif, 
karena kita mendapat ban-
yak ilmu tanpa harus me-
nempuh perjalanan jauh 
untuk mengikuti kegiatan 

yang sangat bermanfaat 
tersebut. 

Walaupun kegiatan we-
binar ini tidak seutuhnya 
tanpa kendala. Kegiatan we-
binar tentu membutuhkan 

jaringan intenet yang baik 
serta kuota yang memadai, 
tanpa itu kegiatan tersebut 
tidak akan berjalan den-
gan lancar seperti yang kita 
harapkan. Oleh karena itu, 

sebelum mengikuti webinar 
alangkah baiknya kita me-
nyiapkan segala keperluan 
yang dibutuhkan agar kita 
dapat mengikuti kegiatan 
tersebut dengan lancar.(*)

Webinar Kian Populer di Masa Pandemi
Oleh: Wiwin Winarni

Guru SMP Negeri 1 Cisalak

Berharap Tingkatkan 
Potensi Pangan 

SUbanG-Dosen Universi-
tas Subang kembali meraih 
gelar doktor. Kali ini dosen 
Fakultas Agribisnis dan Re-
kayasa Pertanian Universitas 
Subang, Tita Kartika Dewi, 
ST.,MP yang berhasil meraih 
gelar Doktor Ilmu Pertanian 
di Universitas Padjadjaran 
(Unpad).

Judul disertasi Dr. Tita Kar-
tika Dewi , ST.,MP yaitu Opti-
malisasi Dosis Bio-Silika dan 
Konsentrasi Paclobutrazol 
terhadap Pertumbuhan dan 
Hasil Padi Hitam Terseleksi 
serta Kualitas Beras Hitam 
(Oryza sativa L.). Sidang 
Promosi Doktor dilakukan 
3 Nopember di Gedung Pas-
carjana Ilmu Pertanian Un-
pad Jatinangor.

Padi hitam (Oryza sativa 
L.) merupakan salah satu 
jenis padi lokal di Indonesia. 
Sumber genetik padi hitam 
antara lain di Jawa Barat, 
Jawa Tengah dan beberapa 
daerah lainnya yang belum 
diketahui asal usul secara 
ilmiah, karena harus dilaku-
kan penelitian yang menda-
lam mengenai eksplorasi dan 
karakterisasi dari genotipe 
yang ada.

Dr.  Tita Kartika Dewi,  ST., 

Dosen Universitas Subang Kembali Raih Doktor 

YUsUP sUParman/PasUnDan eksPres

seLamaT : Dosen Fakultas agribisnis dan rekayasa Pertanian Universitas subang, Dr Tita kartika Dewi, sT.,mP (tengah) berhasil meraih gelar 
Doktor ilmu Pertanian di Universitas Padjadjaran (Unpad).

MP mengatakan, penelitian 
bertujuan untuk mendapat-
kan genotipe padi hitam yang 
berkadar Antosianin tinggi, 
kadar serat tinggi, kadar gula 
rendah dan produksi tinggi. 
Penelitian dimulai dengan 
proses eksplorasi beberapa 
genotipe padi hitam di Jawa 
Barat, termasuk padi hitam 
lokal Kabupaten Subang. 

“Seperti yang kita ketahui 
bahwa kandungan padi hi-
tam seperti yang disebutkan 
di atas sangat penting untuk 
menunjang kesehatan kita. 
Zat Antosianin sangat pent-
ing bagi tubuh kita dalam 
menangkal radikal bebas,” 
ungkapnya dalam keteran-
gan yang diterima Pasundan 
Ekspres, Rabu (4/11). 

Dr. Tita menyampaikan, 
pada masa pandemi saat ini 
dirasa perlu untuk meng-
konsumsi makanan yang 
mengandung vitamin dan 
zat untuk memperkuat ket-
ahanan tubuh. Kandungan 
gula yang rendah sangat baik 
untuk penderita diabetes, 
dan masih banyak manfaat 
lainnyai.

“Kesimpulannya bahwa 
sangat penting untuk di-
lakukan penelitian dan 
pengembangan padi hitam 
ini, sehingga didapatkan 
varietas padi hitam unggul 
baik dalam hal kandungan 

gizi, produktivitas, umur 
genjah dan tahan terhadap 
hama penyakit. Harapan 
ke depan Indonesia bisa 
swasembada pangan kar-
ena pokok permasalahan 
bangsa adalah terpenuhi 
kebutuhan pokok, kesehatan 
dan kesejahteraan. Semoga 
penelitian ini memberikan 
kontribusi kepada Negara, 
khususnya Subang sebagai 
lumbung padi di Indonesia,” 
jelasnya.

Rektor Universitas Sub-
ang, Dr.Ir.Drs H.A Moesli-
hat Komara ,M.Si mengaku 
bangga salah satu dosen 
dari Fakultas Agribisnis dan 
Rekayasa Pertanian yaitu Dr.  
Tita Kartika Dewi,  ST., MP 
telah menghasilkan disertasi  
tanaman pangan fungsional. 
Yaitu padi hitam lokal yang 
diharapkan memberikan 
kontribusi banyak untuk 
peningkatan ketahanan 
pangan di wilayah Subang 
khususnya.

“Insya Allah penelitian lan-
jutan serta kegiatan peng-
abdian kepada masyarakat 
tentang padi hitam akan 
dilakukan oleh mahasiswa 
Fakultas Agribisnis dan Re-
kayasa Pertanian, dengan 
bimbingan dosen-dosen se-
hingga mampu meningkat-
kan potensi pangan wilayah 
Subang,” katanya.(ysp)

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



PURWAKARTA-Olahraga 
elektronik (e-sports) menjadi 
cabang olahraga (Cabor) ke-
48 yang masuk dalam keang-
gotaan Komite Olahraga 
Nasional Indonesia (KONI) 
Kabupaten Purwakarta.

Hal ini disampaikan Sekre-
taris KONI Kabupaten Pur-
wakarta, Ade Suhedin pada 
rapat kerja (raker) pertama 
Pengurus Cabang (Pengcab) 
E-Sports Indonesia (ESI) 
Kabupaten Purwakarta di 
Rumah Makan Kampung 
Empang, Kecamatan Jati-
luhur, Kabupaten Purwa-
karta, Rabu (4/11).

Ade yang juga mewakili 
Ketua KONI Kabupaten Pur-
wakarta mengapresiasi ter-
bentuknya jajaran Pengcab 
ESI Kabupaten Purwakarta. 

8 kamis, 5 november 2020

PURWAKARTA-Jabatan 
Kasatnarkoba Polres Purwa-
karta mengalami pergantian 
dari AKP Heri Nurcahyo ke-
pada AKP Usep Supiyan yang 
sebelumnya menjabat sebagai 
Kasatnarkoba Polres Banjar.

Tercatat empat tahun lebih 
satu pekan lamanya AKP Heri 
Nurcahyo mengemban tugas 
sebagai Kasatnarkoba Polres 
Purwakarta. Selama itu pula 
Heri sukses menjalankan 
berbagai tugasnya, terutama 
dalam memerangi peny-
alahgunaan dan peredaran 
gelap narkoba di wilayah 
Kabupaten Purwakarta.

“Yang utama itu memban-
gun rlsinergitas dengan se-
luruh elemen yang ada di 
Purwakarta. Alhamdulillah 
banyak yang mendukung. 
Mulai dari pemerintah daer-
ah, berbagai instansi dan 
tokoh agama, juga tokoh 
masyarakat, tokoh pemuda, 
dan seluruh jurnalis Purwa-
karta,” katanya di Aula Sarja 
Arya Racana Mapolres Pur-
wakarta, Rabu (4/11).

Kesuksesan yang paling 
menonjol adalah keberhasi-
lannya dalam melakukan 
sosialisasi  pencegahan, 

pemberantasan, penyalah-
gunaan dan peredaran gelap 
narkoba (P4GN) kepada ber-
bagai kalangan dan lapisan 
masyarakat.

Bahkan, jumlah sosial-
isasi bahaya narkoba yang 
dilakukannya itu boleh jadi 
belum ada yang mampu me-
nyamainya di polres wilayah 
mana pun di Jabar. “Total 
ada 126 sosialisasi pada 2019 
lalu. Adapun di tahun ini 
memang terjadi penurunan 
karena situasi Covid-19 yang 
melarang adanya kerumu-
nan. Meski begitu dalam dua 
bulan ini sosialisasi sudah 
mencapai 30 titik,” katanya.

Heri meyakini jika sosial-
isasi bahaya narkoba meru-
pakan langkah preventif yang 
paling jitu dalam mencegah 
bahaya narkoba. 

“Terutama dalam menana-
mkan mindset di masyarakat 
jika narkoba itu berbahaya. 
Sehingga timbul kepekaan 
dan kesadaran untuk segera 
melaporkan bilamana ter-
jadi penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkoba di 
lingkungannya,” ujar Heri.

Heri pun mohon pamit 
dan mengucapkan banyak 

Dugaan Korupsi Dana Desa 
Anjun Capai Rp254 Juta
PURWAKARTA-Tim Satuan Pidana 

Khusus Kejaksaan Negeri Purwakarta 
melakukan cek fisik ke Desa Anjun Ke-
camatan Plered, Rabu (4/11). Pengece-
kan dilakukan terkait dengan proses 
penyidikan kasus dugaan korupsi Dana 
Desa Anjun yang diduga merugikan 
keuangan negara hingga Rp 254 juta.

Saat dilokasi, kepada awak media 
jaksa penyidik Hendiko menjelaskan, 
kegiatan cek fisik dilakukan dalam 
rangka memadukan apakah sesuai 
atau tidak dana yang dialokasikan 
untuk pembangunan TPT yang terle-
tak di Kampung Babakan Karawang/
Gunung Cupu, Desa Anjun, Kecama-
tan Plered, Kabupaten Purwakarta, 
Jawa Barat benar atau sesuai antara 
anggaran dengan realisasi pelaksa-
naannya.

Kasubsi Penyidikan Pidana Khusus 
Kejaksaan Negeri Purwakarta Rhendy, 
SH mengatakan, cek lokasi fisik di-
lakukan terkait dengan penyidikan 
dugaan korupsi DD di Desa Anjun 
guna kelengkapan data yang dibutuh-
kan pihak Kejaksaan.

Rendy menjelaskan,  cek f isik 
melibatkan tim teknis dari dinas 
terkait yaitu Dinas Tata Ruang dan 

Pemukiman Kabupaten Purwakarta 
dan Tim Intelejen Kejaksaan Negeri 
Purwakarta.

“Kami padukan sesuai atau tidak 
dana yang dialokasi dengan kondisi 
fisik, ” ujar Rhendy diamini Jaksa Pe-
nyidik Hendiko, SH.

Terpisah, saat dimintai keterangan 
Pepen TPK Desa Anjun mengaku, se-
bagai TPK dirinya hanya mengetahui 
dana desa yang dialokasikan untuk 
pembangunan TPT nilainya Rp 50 
juta. Selebihnya, angka tersebut me-
lebih dari Rp50 juta dirinya mengaku 
sama sekali tidak mengetahui.

“Saya tidak tahu kalau dana desa 
untuk pekerjaan ini sebesar Rp253 juta. 
Saya hanya menggunakan dana Rp50 
juta saja untuk bangun TPT, tinggi 7 
meter dan panjang 13 meter, selebih-
nya tidak tau,” terang.

Dia mengakui, dari dana sebesar 
Rp50 juta tersebut memang ada dana 
sisa yang nilainya sekitar Rp3 juta. Sisa 
dana tersebut akan digunakan untuk 
pembuatan saluran.

“Salurannya memang belum dik-
erjakan, tapi uangnya sudah saya 
belanjakan untuk beli pasir dan batu,” 
ujarnya.

Hingga saat ini, perhial penyidikan 
dugaan penyalahgunaan Dana Desa 
Anjun tengah diselidiki secara detail 
oleh pihak Kejaksaan.(mas/ysp)

akP Heri nurcahyo Pamit

 Sukses Gelar 126 Kali Sosialisasi Bahaya Narkoba

maLDiansYaH/PasUnDan eksPres

Cek Fisik: Tim satuan Pidana khusus kejaksaan negeri Purwakarta melakukan cek fisik ke Desa anjun kecamatan Plered, rabu (4/11). 

Kejaksaan Cek Fisik Pembangunan TPT

E-Sports Bakal Jadi Cabang Olahraga Profesional

Dirinya pun berharap olah-
raga elektronik di Purwa-
karta dapat berkembang 
dengan baik sejalan dengan 
peningkatan prestasi olah-
raga lainnya di Purwakarta.

“Kami mengucapkan se-

lamat datang dan selamat 
bergabung untuk mengukir 
prestasi olahraga di Purwa-
karta agar bisa mengharum-
kan nama Purwakarta dalam 
berbagai even olahraga,” 
kata Ade.

Sementara, Ketua Pengurus 
Cabang E-Sports Indone-
sia (ESI) Kabupaten Pur-
wakarta, Dindin Ibrahim 
Mulyana mengatakan, ke 
depan jajarannya akan turut 
aktif dalam membangun dan 
mengembangkan e-sports 
di Purwakarta. Yaitu, den-
gan memberikan kontribusi 
dalam memasyarakatkan 
e-sports di Purwakarta.

“Kami juga akan mendor-
ong pelaksanaan manage-
men kompetisi e-sports yang 
profesional dan tertata den-
gan berorientasi pada pem-
binaan atlet,” ujar Dindin.

Termasuk juga, sambungnya, 
mendorong para stakeholder 
agar mendukung pengemban-
gan e-sports di Purwakarta. 
“Yakni, guna menciptakan 

terima kasih kepada selu-
ruh instansi, tokoh warga, 
agama, pemuda, ormas, 
mahasiswa, pelajar, dan 
media yang sangat men-
dukung dalam pencegahan 
pemberantasan. 

“Mohon doa semoga di tem-
pat baru saya bisa lebih ama-
nah dan mendapat rahmat Al-
lah,” ujar Heri yang kemudian 
menjabat sebagai Kasatnarko-
ba Polres Indramayu ini.

Selain jabatan Kasatnarko-
ba, Polres Purwakarta juga 
menggelar sertijab Kasat 
Polair Polres Purwakarta dari 
AKP Rachman Febriyanto 
kepada Iptu Jajang Sukandar 
yang sebelumnya menjabat 
sebagai Kapolsek Kiarape-
des. Selanjutnya AKP Rach-
man Febriyanto menjabat 
sebagai Kasubbagdalgar Bag 
Ren Polres Purwakarta.

Kemudian, Kapolsek Ki-
arapedes dari Iptu Jajang 
Sukandar kepada Iptu Su-
harijadi yang sebelumnya 
menjabat  Kanit Reskrim 
Polsek Pasawahan Polres 

Purwakarta.
Sedangkan, Kompol Deni 

Hamari, yang menjabatan 
Kapolsek Jatiluhur Polres 
Purwakarta, kini menjaba-
tan Kasibinkomnas Sub-
ditbinpolmas Ditbinmas 
Polda Jabar. Deni digantikan 
Kompol M Ali Hanafiah, 
yang sebelumnya menjabat 
pamen Polda Jabar.

Dalam sambutannya, Ka-
polres Purwakarta AKBP Ali 
Wardana mengatakan ke-
pada pejabat yang baru agar 
kepercayaan yang diberikan 
hendaknya dapat dilaksana-
kan dengan sebaik-baiknya.

“Jabatan yang saudara em-
ban adalah perintah seka-
ligus amanah yang harus 
dilaksanakan dengan penuh 
tanggung jawab dan ikhlas,” 
ucap Ali.

Dirinya juga mengucapkan 
terimakasih kepada pejabat 
lama, atas dedikasi, ino-
vasi, dan loyalitasnya kepada 
pimpinan dan kesatuan se-
lama bertugas di Polres Pur-
wakarta.(add/ysp)

atlet-atlet yang berprestasi 
dan memiliki nilai-nilai pa-
triotisme,” kata Dindin.

Menurutnya, hal itu bertu-
juan agar tercipta tata laksa-
na kompetisi e-sports secara 
berkesinambungan dan ber-
orientasi pada pembinaan 
atlet e-sports di Purwakarta.

Selain itu, pihaknya juga 
menegaskan tujuan or-
ganusasi untuk meningkat-
kan pengetahuan masyarakat 

mengenai e-sports dengan 
cara membina atlet. Seh-
ingga, mampu bersikap dan 
berperilaku profesional serta 
mampu berprestasi dalam 
berbagai kompetisi.

“Kami pun berharap da-
pat mendorong lahirnya 
atlet-atlet baru guna men-
ingkatkan prestasi e-sports 
di Kabupaten Purwakarta. 
Tentunya dengan dukungan 
dari para stakeholder bagi 

pengembangan e-sports di 
Purwakarta,” ucapnya. 

Dindin juga menambahkan, 
visi Pengcab ESI Purwakarta 
adalah sebagai wadah bagi 
terwujudnya e-sports sebagai 
cabor profesional. “Kami juga 
akan melakukan pengemban-
gan manajemen kompetisi 
e-sports yang profesional, 
peningkatan kualitas dan 
kuantitas sumberdaya manu-
sia,” ujarnya.(add/ysp)aDam sUmarTo/PasUnDan eksPres

ProFesionaL. Pengcab e-sports indonesia kabupaten Purwakarta siap 
menjadikan e-sports sebagai cabor profesional. 

aDam sUmarTo/PasUnDan eksPres

PamiT: kasatnarkoba Polres Purwakarta akP Heri nurcahyo (kanan) 
pamit untuk bertugas di tempat baru Polres indramayu. 


