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penistaan

Audi Marissa

berawal dari kecintaan-
nya terhadap kereta api 
(KA), Jaelani (36) ingin 

mewujudkan impiannya 
memiliki lokomotif leng-

kap dengan rangkaian 
gerbongnya. Impiannya 
terwujud, meski dalam 

bentuk miniatur.

ADAM SuMArTo, 
Purwakarta

JARI  j e m a r i  Ja e l a n i 
tampak cekatan. Memo-

ADAM SUMARTO/PASUNDAN EKSPRES

MINIATur: Jaelani saat memperlihatkan miniatur lokomotif Kereta Api yang dibuatnya. 

Menilik Perajin Miniatur Lokomotif, yang berawal dari Kecintaan terhadap Kereta Api 

Dari Coba-coba, Jadi Hobi hingga Hasilkan Pundi-pundi Rupiah 
tong pipa PVC menjadi 
bagian-bagian kecil be-
raneka bentuk. Kemudian 
potongan-potongan kecil 
itu dirakitnya menjadi 
sebuah lokomotif. Pas dan 
sangat presisi. Hasilnya 
pun tampak menyerupai 
lokomotif kereta api (KA) 
milik PT KAI.

Pria yang tercatat sebagai 
warga Kampung Babakan 
Amil, RT 47/RW 03 Kelu-
rahan Nagri Kidul, Purwa-
karta ini memang dikenal 
tetangganya sekitar seba-
gai perajin miniatur loko-
motif kereta api (KA) n 

Pelabuhan Patimban 
jadi Daya Tarik 
SUBANG-Camat Pusakana-

gara Drs Muhamad Rudi M.M 
menyebut, banyak perusahaan 
yang tertarik untuk berinvestasi 
di wilayah Kecamatan Pusaka-
nagara. Keberadaan Pelabuhan 

Patimban yang akan dilakukan 
soft opening pada November 
mendatang, menjadi daya tarik 
para investor. Sayangnya, rencana 
investasi para perusahaan terse-

but belum bisa ter-
laksana, kar-

ena terbentur tata ruang serta 
peruntukan tanah di wilayah 
Kecamatan Pusakanagara yang 
masih menjadi zona pertanian.

“Kalau yang berniat investasi 
sudah banyak, bahkan yang 
datang menanyakan informasi 
ke Kecamatan Pusakanagara 
langsung juga sejak jauh-jauh 

hari ada banyak. Tapi kita 
sampaikan untuk saat ini 

memang belum bisa 

karena peruntukan lahan nya 
masih untuk Pertanian dan Perda 
tata ruangnya juga Perda RDTR 
belum rampung,” jelas Muhamad 
Rudi.

Apalagi kata Rudi, dalam pemba-
hasan Perda Rencana Detail Tata 
Ruang (RDTR) Patimban, la-
han tanah di wilayah Ke-
camatan Pusaka-
nagara  n masih 

Investor Terganjal Perda RTRW dan RDTR

YOGI MIFTAHUL FAHMI PASUNDAN EKSPRES

DAYA TArIK: Pelabuhan Patimban yang akan dilakukan soft opening pada November mendatang, menjadi daya tarik para investor untuk berinvestasi di Pusakanagara, Subang.

Muhamad rudi

SUBANG-Pernikahan di 
bawah umur di Kabu-

paten Subang menjadi 
sorotan oleh berba-
gai kabupaten lain di 
Provinsi Jawa Barat. 
Pasalnya, selama ku-

run tiga bulan tera-
khir, mencapai 

10 orang anak 
di bawah umur 
dan didomina-
si dikarenakan 

married by Ac-

cident. Tak pelak banyak yang 
mengajukan dispensasi nikah. 

Panitera Pengadilan Agama 
Kabupaten Subang Drs. H. Da-
dang Zaenal, MM saat ditemui 
di ruang kerjanya mengatakan, 
mengenai dispensasi nikah bisa 
diajukan ke Pengadilan Agama, 
ketika anak di bawah umur ingin 
menikah. Syaratnya, membawa 
akta kelahiran, pernyataan ke-
luarga, dan juga surat tembusan 
dari KUA setempat. “Dengan 
membawa itu dan mengajukan 

permohonan dispensasi nikah, 
kita akan keluarkan,” katanya. 

Mengajukan dispensasi nikah, 
Dadang menuturkan, ada sesi 
tanya jawab. Selama kurun dua 
bulan terakhir, ada 10 dispensasi 
nikah yang dimohonkan dan se-
muanya dikabulkan. Pengajuan 
pun dari kalangan menengah ke 
bawah hingga atas.

“Pengajuan dispensasi nikah, 
kebanyakan para pemohon su-
dah hamil duluan n

Dispensasi Nikah Didominasi Married by Accident 
Pengajuan 

dispen-
sasi nikah, 

kebanyakan 
para pemo-

hon sudah hamil duluan. 
Namun, ada juga yang 

mencegah hubungan yang 
lebih intim, maka lebih 

baik dinikahkan saja. 

Drs. H. Dadang Zaenal, MM
Panitera Pengadilan Agama 

Kabupaten Subang 

SUBANG-Kepala Desa 
Kasomalang Kulon, H. 
Amirudin ungkap keber-
hasilan desanya berhasil 

lunasi PBB 2 kali, 

sebelum jatuh tempo, pada 
Selasa (3/11).

Menurutnya, hal tersebut 
bisa dicapai melaui proses 
yang dilakukan serta sosial-

isasi di tiap-tiap dusun. 
Pemerintahan Desa 
Kasomalang Kulon 
selalu menyampai-
kan targetkan lunas 
pajak sebelum jatuh 
tempo.

“Berkat kerjasama 
semua pihak yang 
mengadakan sosial-
isasi di tiaptiap dusun 
dan pendataan wajib 
pajak, serta memberi 
k e m u d a h a n  b a g i 
masyarakat  untuk 

m e m b a y a r 
p a j a k , 

target lunas PBB sebelum 
jatuh tempo bisa tercapai,” 
ungkapnya.

Dia juga mengungkapkan, 
jika selama dirinya men-
jabat kepala desa, sudah 
2 kali Desa Kasomalang 
Kulon berhasil lunas PBB 
sebelum jatuh tempo. Ini 
menurutnya, berhasil ber-
kat beberapa proses yang 
dilakukan. Diantaranya 
identifikasi masalah.

“Kita mulai identifikasi 
ada masalah apa, kemudi-
an menjelaskan pada wajib 
pajak dengan persuasif jika 
pemungutan atau pemba-
yaran wajib pajak. Kewa-
jiban pajak itu bukan desa, 
tetapi kewajiban masing 
masing warga,” tambah-

nya n

Kecam Macron, Aspika 
Siapkan Aksi Bela Nabi 
KARAWANG-Dampak adanya pembuatan kari-

katur Nabi Muhammad di salah satu media di 
Prancis, ratusan anggota Ormas Islam berencana 
turun ke jalan untuk melakukan aksi bela Nabi 
Muhammad SAW pada Rabu (4/11)

Aksi yang dimotori oleh Aliansi Pergerakan Islam 
Karawang (Aspika) ini sebagai bentuk kecaman 
atas pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Ma-
cron yang dinilai melecehkan agama Islam.

“Kita akan aksi bela Islam, bela Rosulullah yang 
telah dinista oleh si Macron La’natullah Alaih,” ujar 
Kordinator Presidium Aspika, Irwan Taufik n

Fasilitasi Warga Bayar PBB 
Baby on the Way 
AUdI Marissa tak perlu 

menunggu lama untuk 
beroleh momongan. 
M e n i k a h  d e n g a n 
Anthony Xie di The 
Ritz-Carlton, Pacific 
Place, Jakarta, Sabtu 
(12/9), ia kini berba-
dan dua.

Belum genap tiga 
bulan berumah tang-
ga, Audi Marissa dan 
Anthony Xie menyam-
paikan kabar bahagia 
lewat akun Instagram 
terverifikasi masing-
masing, Senin (2/11). 

“The most beautiful gift. 
We feel blessed to have 
a baby, please pray 
for us (Hadiah 
terindah, kami 
merasa terber-
kati memiliki 
janin,  mo-
hon doakan 
k a m i ) , ” 
tulis Audi 
Ma r i s s a 
menyer-
tai foto 
itu n
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berKaS: Panitera Pengadilan 
agama Kabupaten Subang H Da-
dang Zaenal saat memperihatkan 
berkas dispensasi nikah. 

diperuntukkan sebagai lahan 
pertanian pangan berkelan-
jutan (LP2B). “Jadi secara 
jelasnya, di sini masih belum 
dibolehkan oleh Pemerintah 
Pusat dalam beberapa kali 
pembahasan untuk beralih 
fungsi,” imbuhnya.

Mengenai perusahaan 
yang telah datang dan me-
nyatakan ketertarikannya, 
ia menyebut ada berag-
am perusahaan. Namun 
mayoritas merupakan pe-
rusahaan yang berminat 

untuk aktif berkegiatan di 
kawasan industri Patim-
ban. “Mayoritas itu inves-
tor yang ingin memiliki 
kegiatan usaha di kawasan 
dekat Pelabuhan Patim-
ban,” imbuhnya.

Namun, saat ini baik Per-
da RTRW maupun Perda 
RDTR masih belum ada 
pengesahan. Selain itu dari 
informasi yang ia keta-
hui dalam beberapa rapat, 
untuk di Kecamatan Pu-
sakanagara sendiri saat 

ini hanya di wilayah Desa 
Patimban yang diizinkan 
beralih fungsi untuk men-
jadi zona industri.

“Tapi itupun tidak luas, 
ada zona backup area, 
nah untuk tambahan ka-
wasan industri ada seki-
tar 500 hektare di Desa 
Patimban yang memang 
lokasinya berada di area 
Pe l a b u h a n  Pa t i m b a n , 
untuk desa lain masih 
belum diizinkan beralih 
fungsi menjadi zona in-

dustri,” imbuhnya.
Meski begitu, Camat Pu-

sakanagara menghimbau 
kepada para investor untuk 
menghubungi langsung 
Dinas terkait yakni Dinas 
Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (DPMPSTP).

“Jangan sampai tertipu 
oleh calo-calo perijinan. 
Lebih baik datang dan tan-
yakan informasi langsung 
ke dinas,” tuturnya.(ygi/
vry)

Namun, ada juga yang 
mencegah hubungan yang 
lebih intim, maka lebih 
baik dinikahkan saja,” ka-
tanya. 

Mengenai pasangan yang 
menikah secara siri, tiap 
tahun Pengadilan Agama 
Subang bekerjasama den-
gan Kementrian Agama 
melakukan isbat nikah. 
Tujuannya, pasangan yang 
menikah secara siri akan 
di sidang isbat, sehingga 
tercatat pemerintah. “Ban-
yak juga yang menikah siri. 
Maka dari itu, setiap tahun-
nya digelar sidang isbat 
nikah,” katanya. 

Kepala unit PPA Polres 
Subang Aipda Nenden 

Nurfatimah mengatakan, 
pergaulan yang bebas bisa 
menjadikan hubungan sek-
sual hingga mengarah ke 
pencabulan. Pihaknya ser-
ing mendapatkan pelapo-
ran pencabulan mulai dari 
korban yang diajak nong-
krong, dicekoki miras dan 
lainnya hingga akhirnya 
terjadi persetubuhan. “Ini 
sering kita temukan, menu-
rut pengakuan korban,” 
ungkapnya.(ygo/vry)

Menurut Irwan, peserta 
aksi diperkirakan men-
capai 500 orang bahkan 
lebih. Mereka datang dari 
berbagai Ormas Islam, ko-
munitas, serikat buruh, dan 
pondok pesantren yang ada 
di Karawang.

“Tentu ini sebagai aksi 
dan kecaman umat islam 
khusus ya Karawang, kita 
akan mengajak ummat 
untuk memboykot produk 
Prancis,” ucap Irwan.

Aksi ini  akan diawali 
dengan berkumpul di de-
pan Pemda Karawang. Ke-
mudian akan dilanjutkan 
dengan aksi long march 
menuju depan Carefur 
dan kawasan Galuh Mas. 
“Kami juga akan meng-
gelar aksi teatrikal,” ka-
tanya.

Sementara itu, Irwan me-
mastikan seluruh peserta 
aksi akan mengikuti protokol 
kesehatan guna mencegah 

penyebaran covid-19.
“Kami juga akan mem-

buat surat pernyataan sikap 
dan meminta Dubes Pran-
cis diusir dari Indonesia,” 
ungkapnya.

Massa juga akan men-
desak permintaan maaf 
Presiden Prancis, dan adili 
penghina Nabi Muham-
mad. Aksi direncanakan 
digelar mulai pukul 10.00 
WIB hingga selesai.(use/
vry)

Sementara itu, dia juga 
menjelasakan terkait kemu-
dahan warga masyarakat 
dalam pembayaran pajak. 
Menurutnya saat ini sudah 
banyak tempat yang telah 
disediakan. Bisa ke bank, 
kantor pos atau ketempat 
yang telah ditunjuk, salah 
satunya ke desa.

“Kenapa setiap tahun ada 
beberapa tunggakan be-
lum lunas sebelum jatuh 
tempo. Setelah dievaluasi 

dan ditemukan masalah. 
Kesadaran masyarakat wa-
jib pajak belum tinggi. Kami 
sosialisasikan tetang taat 
pajak dan evaluasi sistem 
cara pembayaran, melalui 
desa,” imbuhnya.

Sementara bagi warga 
yang tidak melalui titipan 
ke desa, mereka harus 
konfirmasi bahawa mer-
eka sudah bayar dengan 
memperlihatkan bukti 
pembayaran. Baik mela-

lui bank, kantor pos atau 
tempat lainnya.

“Dengan progres dan so-
sialisasi di setiap dusun 
yang terjadwal dari dusun 
1 sampai dusun 3 secara 
bergilir. Maka target lunas 
pajak PBB sebelum jatuh 
tempo, khususnya di Desa 
Kasomalang Kulon bisa 
tercapai dan sampai hari ini 
sudah 2 kali lunas sebelum 
jatuh tempo,” pungkasnya.
(idr/vry)

“Pray for our baby who 
can grow healthy until 
come to the world (Doa-
kan janin kami agar dapat 
tumbuh sehat sampai ia 
terlahir ke duniaI,” bintang 
sinetron Diam-Diam Suka 
menyambung. 

Baru tiga jam diunggah, 
foto ini kebanjiran lebih 
dari 200 ribu tanda hati. 
Sejumlah selebritas me-
nyelamati. Citra Kirana, 
misalnya. “Wah alhamdu-
lillah, congrats,” cuitnya di 
kolom komentar.

“Congrats,” sahut Ussy 
Sulistiawaty. Prilly Latu-
consina menimbrung. 

“Waaa Caaa selamat, ya!” 
seru bintang film Danur 
I Can See Ghosts sambil 
menyematkan dua emo-
tikon hati  merah. “Aa, 
Congrats,” Syifa Hadju 
menambahkan. 

Anthony Xie menyalamati 
sang istri. “Selamat ya, Istri,” 
katanya di kolom komentar. 
Pada hari yang sama, ia 
menyampaikan pengumu-
man serupa dengan cara 
berbeda yakni memajang 
hasil USG.

Sebuah foto dalam format 
monokrom memperlihat-
kan tangan yang memegan-
gi selembar kertas. Kertas 

itu memperlihatkan empat 
potret hasil USG janin di 
kandungan Audi Marissa. 

“ Yo u  +  m e  =  t h r e e 
#babyontheway (Kau dan 
aku sama dengan bertiga, 
bayi on the way) tulis An-
thony Xie sebagai status 
teks. Lebih dari 50 ribu 
orang menyukai unggahan 
ini.

Audi Marissa menangkap 
rona bahagia dalam status 
teks suami. Di kolom ko-
mentar, aktris kelahiran 
Jakarta, 24 Mei 1995, ini 
mengirim emotikon hati 
ungu pertanda cinta mer-
eka menguat.(dbs/vry) 

B e r m o d a l k a n  b a h a n 
dasar lembaran polivinil 
chlorida (PVC) yang di-
potong menjadi beberapa 
bagian pembentuk loko-
motif, stiker dan cat, Jaelani 
mampu membuat miniatur 
lokomotif KA dengan skala 
1 : 80.

Saat menciptakan min-
iatur lokomotif itu, Jaelani 
mengandalkan beberapa 
peralatan seperti gergaji 
besi, cutter serta gunting 
berukuran sedang. Miniatur 
lokomotif KA yang dibuat-
nya pun sangat baik, nyaris 
sama seperti aslinya. 

Ditemui di rumah sekali-
gus workshop-nya, Jaelani 
menceritakan ihwal dirinya 
memilih membuat minia-
tur lokomotif KA lantaran 
kecintaanya terhadap kere-
ta api sejak kecil. Hingga 
timbul rasa ingin memiliki 
lokomotif pribadi hingga 
diwujudkannya dengan 
membuat miniaturnya.

“Awal membuat miniatur 
kereta itu pada 2017 lalu. 

Bahannya dari dus bekas 
mi instan, namun gagal. 
Setelah itu saya lebih siap 
dan serius membuatnya 
dengan bahan lain yakni 
PVC. Alhamdulillah ber-
hasil,” kata pria yang akrab 
disapa Jae tersebut, Selasa 
(3/11).

Dari coba-coba menjadi 
hobi. Jaelani pun mulai 
banyak membuat miniatur 
beberapa model lokomotif. 
Bahkan, dirinya pun iseng 
menjualnya dan ternyata 
tak sedikit yang tertarik.

“Awalnya ini cuma hobi, 
tidak dibutuhkan keter-
ampilan khusus, namun 
memang dibutuhkan keu-
letan dan ketelitian. Asal 
kita suka, apapun yang 
dikerjakan pasti akan terasa 
mudah,” ujarnya.

Jae mengaku, ilmu mem-
buat miniatur kereta api 
itu diperolehnya secara 
otodidak. Berbekal infor-
masi di internet, Jae lantas 
mencoba untuk membuat 
miniatur lokomotif KA itu. 

“Saya melihat gambar dari 
internet. Kemudian saya 
langsung membuat minia-
tur lokomotif dengan me-
motong PVC menggunakan 
alat seadanya,” ucap Jae.

Diakuinya, untuk satu 
miniatur lokomotif, dirinya 
mampu menyelesaikan 
proses pembuatan selama 
dua hingga lima hari. Tapi 
itu pun tergantung pesan-
an. Kalau lagi santai bisa 
diselesaikan dalam waktu 
dua hari. 

“Saya mengerjakan pe-
sanan sepulang kerja kang, 
lumayan buat nambah 
pundi-pundi penghasilan. 
Namun, jika sedang ban-
yak kerjaan, tentu waktu-
nya bisa lebih lama karena 
hasilnya akan lebih detail 
supaya mirip dengan ben-
tuk aslinya,” katanya.

Untuk satu lokomotif, 
kata Jae, dirinya mematok 
harga Rp200 ribu per satu 
lokomotif dan untuk satu 
gerbong dihargai 150 ribu. 
Untuk model lokomotif 

yang pernah dibuat yakni 
CC 206, CC 201, CC 202, 
CC 203 dan BB 304, serta 
jenis KRD.

Ia pun tak perlu repot 
memasarkan miniatur 
lokomotif dan gerbong KA 
buatannya. Sebab, naman-
ya sudah tak asing lagi di 
kalangan pencinta minitur 
KA. Dengan keahliannya 
membuat miniatur loko-
motif, Jaelani bisa meraup 
keuntungan sekira Rp1 
juta hingga Rp3 juta dari 
hasil karyanya itu setiap 
bulannya.

“Jualnya lewat facebook. 
Kebanyakan dari luar daerah. 
Seperti Lampung, Bali, Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Band-
ung, Banten, Cianjur dan 
Jakarta. Pasaran di Purwa-
karta kurang peminat. Saat 
Pandemi COVID-19 ini terasa 
berpengaruh. Pada bulan ini 
hanya tiga unit lokomotif yang 
terjual. Dulu sebelum ada 
COVID-19 dalam satu pekan 
bisa terjual tiga sampai lima 
unit,” ucapnya.(*/add/vry)

Pengakuan untuk 
Jatah “Petinggi” 

JAKARTA–Jaksa Penun-
tut Umum (JPU) mendak-
wa mantan Kepala Divisi 
Hubungan Internasion-
al Polri Irjen Napoleon 
Bonaparte menerima suap 
senilai SGD200 ribu dan 
USD270 ribu dari terpidana 
kasus korupsi pengalihan 
hak tagih (cessie) Bank 
Bali Joko Soegiarto Tjandra 
(Djoko Tjandra), mela-
lui perantara pengusaha 
Tommy Sumardi. Suap 
tersebut diduga bertujuan 
untuk menghapus nama 
Djoko Tjandra dari Datar 
Pencanan Orang (DPO) di 
Direktorat Jenderal Imi-
grasi Kemenkumham.

Perbuatan tersebut di-
duga dilakukan Napoleon 
bersama mantan Kepala 
Biro Koordinator Penga-
was PPNS Bareskrim Polri 
Brigjen Prasetijo Utomo. 
Adapun, Prasetijo disebut 
menerima USD150 ribu 
dari Djoko Tjandra yang 
juga melalui perantara 

Tommy Sumardi.
“Telah melakukan atau 

turut serta melakukan den-
gan Brigjen Pol Prasetijo 
Utomo masing-masing 
selaku pegawai negeri 
atau penyelengara negara 
yaitu terdakwa Irjen Pol 
Napoleon Bonaparte telah 
menerima pemberian atau 
janji yaitu terdakwa lrjen 
Pol Napoleon Bonaparte 
menenima uang seju-
mah SGD200 ribu dan 
sejumlah USD270 ribu 
dan Brigjen Pol Prasetijo 
Utomo menerima uang se-
jumlah USD150 ribu dari 
Joko Soegiarto Tjandra 
melalui Tommy Sumardi,” 
ujar Jaksa Zulkipli mem-
bacakan surat dakwaan di 
Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi (Tipikor) Jakarta, 
Senin (2/11).

Kasus tersebut bermula 
kala Djoko Tjandra berke-
inginan untuk masuk ke 
Indonesia secara sah un-
tuk mengurus Peninjauan 
Kembali (PK) atas kasus 
korupsi Bank Bali. Ia lalu 
menghubungi Tommy Su-
mardi dan bersedia mem-

berikan uang sejumlah 
Rp10 miliar kepada pihak-
pihak terutama pejabat di 
NCB INTERPOL Indonesia 
pada Divisi Hubungan In-
ternasional Polri.

Tommy Sumardi lantas 
meminta bantuan Prasetijo 
untuk memeriksa status red 
notice Djoko Tjandra dan 
mengenalkannya ke Na-
poleon. Napoleon sempat 
meminta imbalan sebesar 
Rp3 miliar kepada Tommy. 
Keesokan harinya, Tommy 
bersama Prasetijo mem-
bawa uang sebesar USD100 
ribu yang dibungkus pa-
per bag berwarna gelap 
menuju Napoleon yang 
berada di Kantor Kepala 
Divisi Hubungan Interna-
sional di Lantai 11 Gedung 
TNCC Mabes Polri, Jakarta 
Selatan.

Akan tetapi, Napoleon 
menolak pemberian uang 
USD50 ribu yang telah dib-
agi dua dengan Prasetjio. 
Alasannya, uang tersebut 
tidak cukup lantaran di-
rinya mesti turut memberi-
kan jatah kepada “petinggi” 
yang menempatkannya di 

posisi itu. Ia bahkan sempat 
menaikkan permintaannya 
menjadi Rp7 miliar.

Lantas pada 28 April 2020, 
Tommy kembali mengun-
jungi kantor Kadivhu-
binter untuk menyerahkan 
SGD200 ribu kepada Na-
poleon. Keesokan harinya, 
Tommy kembali menyer-
ahkan uang senilai USD100 
ribu kepada Napoleon yang 
dibungkus dalam kantong 
plastik putih. Selanjutnya, 
Tommy Sumardi atas per-
intah Djoko Tjandra kem-
bali menyerahkan uang 
total USD170 ribu kepada 
Napoleon.

Atas penerimaan itu, Na-
poleon memerintahkan 
Kombes Pol Tommy Aria 
Dwianto untuk membuat 
su rat  No m o r  B / 1 0 3 0 /
V/2020/NCB-Div Hl tang-
gal 04 Mei 2020 perihal 
Pembaharuan Data Inter-
pol Notices, yang ditanda-
tangani oleh Kadivhubinter 
Polri Sekretaris NCB Inter-
pol Indonesia Brigjen Pol 
Nugroho Slamet Wibowo.

Surat itu ditujukan kepada 
Ditjen Imigrasi Kemen-

Irjen Napoleon Minta Jatah Rp7 Miliar 
kumham RI Up. Dinwas-
dakim. Adapun, isi surat 
tersebut pada pokoknya 
menyampaikan penghapu-
san Interpol Red Notice.

Keesokan harinya, Na-
poleon kembali memer-
i nt a h ka n  To m my  A r ia 
u ntu k  m e mbu at  su rat 
Nomor B/1036/V/2020/
NCB-Div HI tanggal 05 
Mei  2020,  per ihal  Pe -
nyampaian Penghapusan 
Int e r p o l  Re d  No t i c e s, 
yang ditujukan kepada 
Ditjen Imigrasi Kemen-
kumham RI Up. Dinwas-
dakim. Surat itu mengin-
formasikan bahwa Inter-
pol Red Notice atas nama 
Joko Soegiarto Tjandra, 
Control  No: A-1897/7-
2009 telah terhapus dari 
sistem basis data interpol 
sejak tahun 2014 (setelah 
5 tahun).

Usai surat tersebut diter-
bitkan, Prasetijo men-
ghubungi Tommy Sumardi 
dengan maksud meminta 
uang. Keesokan harinya, 
Tommy menemui Prasetijo 
di ruangannya dan me-
nyerahkan USD50 ribu. 
Sehingga total suap yang 
diterima Prasetijo menca-
pai USD150 ribu.

Atas kedua surat itu, 
maka pada 13 Mei 2020, 
Ferry Tri Ardhiansyah se-
laku Kepala Seksi Pence-
gahan Subdit Cegah Tang-
kal Dir wasdakim pada 
Ditjen Imigrasi setelah 
mendapat disposisi dari 
Sandi Andaryadi selaku 
Kepala Sub Direktorat 
Cegah Tangkal Dirwasda-
kim pada Ditjen Imigrasi, 
melakukan penghapusan 
status DPO atas nama Joko 
Soegiarto Tjandra dari 
sistem ECS pada SIMKIM 
Ditjen Imigrasi.

Penghapusan status itu 
kemudian digunakan oleh 
Djoko Tjandra untuk masuk 

ke wilayah Indonesia dan 
mengajukan Peninjauan 
Kembali pada bulan Juni 
2020 di Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan.

“Bahwa perbuatan ter-
dakwa Irjen Pol Napoleon 
Bonaparte dan Brigjen Pol 
Prasetijo Utomo tersebut 
mengakibatkan terhapus-
nya status DPO atas nama 
Joko Soegiarto Tjandra 
pada sistem ECS Imigrasi, 
bertentangan dengan ke-
wajibannya sebagai polisi 
yang seharusnya melaku-
kan penangkapan terhadap 
Joko Soegiarto Tjandra jika 
masuk ke Indonesia dan 
seharusnya menjaga infor-
masi Interpol hanya untuk 
kepentingan Kepolisian 
dan penegakan hukum 
serta bertentangan pula 
dengan kewajibannya un-
tuk tidak menerima pem-
berian berupa hadiah dan/
atau janji-janiji,” kata Jaksa 
Zulkipli.

Atas perbuatannya, Na-
poleon didakwa melang-
gar Pasal 5 ayat (2) jo. 
Pasal 5 ayat (1) huruf a 
Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak 
P i d a na  Ko r u p s i  s eb a -
gaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 
Tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 Tentang 
Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi jo. Pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menanggapi dakwaan 
yang dibacakan, Napo-
leon Bonaparte melalui 
Tim Penasihat Hukumnya, 
Santrawan T Paparang, 
bakal mengajukan nota 
keberatan atau eksepsi. 
Hal ini dilakukan lantaran 
Santrawan menilai tidak 
ada saksi yang menyatakan 
ada proses penyerahan 

uang dari Djoko Tjandra, 
Tommy Sumardi, hingga ke 
kliennga.

“Perkara ini rekayasa, 
perkara palsu. Catat itu, 
akan kami uraikan di dalam 
ekspesi,” kata dia.

Dalam kesempatan yang 
sama, JPU juga mendakwa 
Tommy Sumardi bersama-
sama dengan Djoko Tjan-
dra menyuap Napoleon dan 
Prasetijo masing-masing 
SGD200 ribu dan USD270 
ribu, serta USD150 ribu. 
Suap itu bertujuan agar 
Napoleon dan Prasetijo 
menghapus nama Joko 
Soegiarto Tjandra dari Daf-
tar Pencarian Orang (DPO) 
yang dicatatkan di Direk-
torat Jenderal Imigrasi.

“Memberi  atau men-
janjikan sesuatu beru-
p a  u a n g  s e l u r u h n y a 
sejumlah SGD200 ribu 
dan USD370 ribu kepa-
da pegawai negeri atau 
penyelenggara negara 
yaitu kepada Napoleon 
Bonaparte selaku Kepala 
Divisi Hubungan Inter-
nasional Polri sejumlah 
SGD200 ribu dan sejum-
lah USD270 ribu serta 
kepada Prasetijo Utomo 
selaku Kepala Biro Kor-
dinator Pengawas PPNS 
Bareskrim Polri sejumlah 
USD150 ribu,” kata Jaksa 
Zulkipli.

Atas perbuatannya, Tom-
my Sumardi didakwa me-
langgar Pasal 5 ayat (1) 
huruf a atau Pasal 5 ayat 
(1) huruf b atau Pasal 13 
Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1999 sebagaima-
na telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Pe-
rubahan Atas Undang-Un-
dang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi 
Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP.(riz/gw/fin/vry)



3 radar subang
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SUBANG-Dinas Kepen-
d u d u k a n  Cat at a n  Si p i l 
(Disdukcapil) Kabupaten 
Subang imbau masyarakat 
agar prosedur yang ber-
laku dalam permohonan 
pembuatan KTP elektronik. 
Hal ini untuk mewaspadai 
peredaran KTP el palsu di 
Subang.

Sekertaris Disdukcapil 
Subang, Ahmad Fauzi men-
gatakan setiap pemalsuan 
dokumen kependudukan 
termasuk pemesanan KTP 
el palsu, bisa dikenakan 
tindak pidana. Pasalnya, 
masih banyak ditemukan 
pemalsuan terutama da-
lam pengajuan kartu kredit 
ke pihak perbankan.  “Le-
wati proses sesuai aturan 
saja,” ujarnya.

I a  p u n  m e n y a r a n k a n 
lembaga pelayanan pub-
lik seperti perbankan dan 
perkantoran agar menggu-

nakan Card Reader untuk 
mendeteksi KTP el palsu. 
Pasalnya, jika tidak dian-
tisipasi dapat merugikan 
pihak tertentu atas pe-
malsuan dokumen admin-
duk palsu tersebut. “Kami 
sudah mengimbau kepada 
unsur pelayanan publik di 
Kabupaten Subang, agar 
menggunakan Card Read-
er. Sehingga akan terbaca 
mana KTP el asli atau pal-
su,” ungkapnya. 

Dia menjelaskan den-
gan kemajuan teknologi 
masih saja ada oknum yang 
membuat KTP el  palsu, 
seper t i  yang pernah di 
ungkap oleh jajaran Ke-
polisian Polres Metro Ja-
karta Utara.  Atas kasus 
itu dikhawatirkan KTP el 
palsu tersebut bisa menye-
bar sampai ke Kabupaten 
Subang. “Kami juga tidak 
paham, bagaimana mereka 

menyediakan blangko dan 
pembuatannya.  Intinya 
kemajuan teknologi yang 
makin canggih, untung-
nya terungkap oleh pihak 
kepolisian,” ujarnya.

I a  p u n  m e m i n t a 
masyarakat agar segera 
melaporkan ke Disdukcapil 
jika terjadi KTP el hilang. 
HAl ini untuk menghindari 
penyalahgunaan KTP el 
tersebut oleh oknum yang 
tidak bertanggung jawab. 
“Segera laporkan ke kami,  
jangan sampai terjadi tin-
dakan penipuan seperti 
pinjaman bank dan lainnya 
dengan menggunakan NIK 
(Nomor Induk Kependudu-
kan),” jelasnya. 

Seperti diketahui, jaja-
ran Polres Metro Jakarta 
Utara pada September lalu 
berhasil mengungkap dan 
menangkap komplotan pe-
malsuan KTP el. Dengan 

Waspada KTP 
ElektroniK Palsu

KALIJATI-Menghadapi ta-
hun anggaran 2021, Pemer-
intah Desa mulai melakukan 
Musyawarah Desa. Termasuk 
di Pemerintahan Desa Ciruluk, 
Kecamatan Kalijati, Kabupaten 
Subang. Kepala Desa Ciruluk, 
Dede Dermawan mengatakan 
Pemdes Ciruluk sedang mewa-
canakan pemulihan ekonomi 
masyarakat di desanya.

“Sudah ada musyawarah desa 
(Musdes), baru tahap pertama, 
sifatnya masih menampung 
masukan dari masyarakat, 
BPD, dan sebagainya,” jelas 
Dede Dermawan saat ditemui 
pasundan ekspres, Selasa 
(3/11).

Pada kesempatan Musdes 
tersebut dijelaskan Dede, 
banyak hal yang sifatnya 
masukan dari masyarakat, 
yang bagus dan mungkin 
saja bisa direalisasikan se-
bagai program untuk tahun 
anggaran 2021. “Masih wa-
cana sifatnya, kan masukan, 
masih perlu kesepakatan,” 
tambahnya.

Selain itu juga, kata Dede un-
tuk bantuan sosial yang sumber 
pendanaannya dari Dana Desa 
juga masih menjadi pemba-
hasan. Adapun beberapa wa-
cana lain yang ada kaitannya 
dengan tahun anggaran 2021, 
salah satunya bantuan terhadap 

berbekal blangko palsu, 
para komplotan tersebut 

membuat KTP el palsu se-
suai dengan pesanan kon-

sumennya untuk mengaju-
kan kartu kredit, pinjaman 

bank hingga untuk melamar 
pekerjaan.(ygo/sep)

YuGo eroSPrI / PaSunDan eKSPreS 

PaSTIKan PeLaYanan: Sekertaris Disdukcapil Subang ahmad Fauzi sedang meninjau pelayanan di Disdukcapil

Lembaga Pelayanan Diimbau Gunakan Card Reader

Musdes Wacanakan Pemulihan 
Ekonomi Masyarakat

UMKM di sekitar desa. “Di 
sini memang banyak pelaku 
UMKM, misal pengrajin peuye-
um ketan, sedang diwacanakan 
memang mendapat bantuan 
dari desa, untuk pemulihan 
ekonomi, cuma sifatnya be-
lum pasti memang, karena 
belum ada kesepakatan, pe-
merintahaan desa 
ini sifatnya kan 
musyawarah, 
kesepaka-
tan,” jelas-
nya. Dalam 
kesempa-
tan yang 
s a m a , 
Dede juga 
menyam-
p a i k a n 
terkait per-
s i a -

pannya menerima reward dari 
Pemda Subang, lantaran sudah 
berhasil melunasi PBB. Menu-
rutnya sudah ada penandatan-
ganan MoU, serta melengkapi 
berkas-berkas. “Alhamdulilah 
Desa Ciruluk dipilih menja-
di salah satu desa penetima 
penghargaan mobil lantaran 
sudah lunas PBB, ini sedang 

melengkapi berkas yang dim-
inta Bapenda, sebab akhir 

bulan ini katanya mau 
diserahkan,” pungkas-
nya.(idr/sep)

Dede Dermawan

PUSAKANAGARA-Wakil 
Bupati Subang, Agus Masykur 
Rosyadi menekankan kepada 
petugas Pelayanan Adminis-
trasi Terpadu (Paten) di per-
kantoran Kecamatan, untuk 
tetap memberikan pelayanan 
yang prima dan maksimal. 
Pasalnya, pelayanan publik 
harus tetap berjalan meski di 
tengah pandemi Covid-19.

“Tingkatkan lagi kinerja 
yang baik, tetap harus mem-
berikan pelayanan yang 
maksimal. Meski ditengah 
pandemi, pelayanan publik 
harus tetap berjalan dengan 
prima,” kata Kang Akur sa-
paan Wakil Bupati Subang 
Agus Masykur saat kunjun-
gan ke kantor Kecamatan 
Pusakanagara, kemarin.

Selain itu, kata dia, pe-
nampilan dan sopan santun 
sangat diperhatikan bahkan 

bila perlu bagi petugas pe-
layanan memakai seragam 
yang menarik beda dengan 
staf pegawai lainnya. “Silah-
kan bisa berinovasi, petugas 
bagian pelayanan bisa saja 
menggunakan seragam yang 
berbeda dan menarik, tapi 
tentunya semata-mata demi 
inovasi dan pelayanan pada 
publik. Selalu berikan sikap 
ramah dan sopan santun,” 
tuturnya. 

Kang Akur merasa bangga 
karena petugas di kantor 
Kecamatan Pusakanagara 
stanby dan ruang pelayanan-
nyapun sangat memadai 
dan representatif. “Baik ya. 
Pelayanan sangat memadai 
tentunya. Petugas pelayanan 
pun standby, dan ruangan 
Paten juga sangat mendu-
kung,” ucapnya.

Adapun kunjungan Wabup 

Di Tengah Pandemi, Pelayanan Publik Tetap Maksimal
tersebut, untuk meninjau 
keadaan dilapangan menge-
nai pelayanan langsung dari 
petugas Kecamatan kepada 
masyarakat. Hal ini dilaku-
kan dalam rangka mening-
katkan kinerja pemerintahan 

di lingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Subang 
dalam memberikan pelayan-
an publik kepada masyarakat 
untuk mewujudkan visi dan 
misi Pemerintah Daerah Ka-
bupaten Subang.(ygi/sep)

YoGI mIFTaHuL FaHmI PaSunDan eKSPreS

KunJunGan: Wakil bupati Subang agus masykur rosyadi saat meninjau pelayanan di Kantor Kecamatan Pusakanagara.



protokol kebersi-
han, kesehatan, 
keselamatan dan 
kelestarian ling-
kungan sehingga 
para wisatawan 
merasa nyaman 
dan aman dalam 
menikmati keka-
yaan pariwisata 
y a n g  d i m i l i k i . 
“CHSE ini juga 
bisa menghin-
darkan dari rasa 
was-was, sehingga minat dan 
gairah masyarakat untuk ber-
wisata tetap kuat,”  katanya.

Rian menambahkan, Pro-
tokol CHSE juga menjadi 
pedoman wisatawan untuk 
menentukan destinasi wisata  
yang akan ditujunya. 

“Pandemi membuat orien-
tasi wisatawan dalam melaku-
kan perjalanan mengalami 

perubahan mindset. Tak 
hanya kebutuhan fasilitas 
pendukung saja, tetapi apakah 
destinasi wisata sudah berba-
sis CHSE menjadi pertim-
bangan penting dan utama,” 
imbuhnya.

Menurut politisi Partai Nas-
Dem itu, sektor pariwisata 
bagi warga Bandung Barat 
merupakan urat nadi, kar-
ena itu ia mengajak semua 

pihak ter utama 
para pemangku 
kepentingan untuk 
menjaga ekosistem 
kepariwisataan di 
B a n d u n g  B a r a t 
agar tetap terjaga. 
“Semua fihak per-
lu berkolaborasi 
untuk membantu 
mempromosikan 
obyek wisata yang 
kaya  i n i .  Ti d a k 
mungkin beban ini 

diberikan ke dinas pariwisata 
saja. Tetapi juga ada dukungan 
dari Kemenparekraf, khusus-
nya terkait dengan bagaimana 
mempromosikan pariwisata, 
khususnya di era digital sep-
erti saat ini,” katanya.

Rian mengapresiasi terbitnya 
handbook SOP CHSE yang 
disusun Kemenparekraf/ Ba-
parekraf bagi para pelaku pari-
wisata. “Buku kecil ini sangat 
praktis, menjelaskan turunan 
dari protokol kesehatan yang 
diterbitkan Kementerian Kes-
ehatan (Kemenkes) melalui 
Keputusan Menteri Kesehatan 
(KMK) 382/2020. Masyarakat 
dapat mengetahui bagaimana 
unsur-unsur pencegahan, pen-
elusuran, dan penanganan ka-
sus Covid-19 di sektor parekraf,”  
papar Rian.(eko/sep) 

4 bandung raya 
rabu, 4 november 2020 pasundan ekspres

4 MELaWan COVId-19
selasa, 20 oktober 2020

LEMBANG-Kampung Batu 
Lonceng Desa Suntenjaya, 
akan menjadi salah satu 
daerah di Lembang yang 
akan menarik turis manca 
negara. Pasalnya, Batu Lon-
ceng masih memiliki potensi 
budaya dan alam yang masih 
perawan.

Ketua RW 10 Batu Lon-
ceng, Ana Ruslia menga-
takan, sebelum adanya wa-
bah covid-19, banyak turis 
mancanegara yang sengaja 
mempelajari budaya atau 
mengikuti kegiatan warga 
setempat. “Alam batu lon-
ceng ini anugrah bagi kami, 

alamnya asri,  warganya 
masih memegang nilai nilai 
agama yang diwujudkan 
dalam budaya kehidupan 
seperti gotong royong, tepo 
saliro dan ramah,” ujar Ana 
kepada Pasundan Ekspres, 
Selasa (3/11).

Ana mengajak kepada war-
ga agar warga harus saling 
jaga dan menjaga serta me-
lestarikan alam. Karena hal 
itu bagian dari ibadah dan 
memberikan warisan kepada 
anak cucu yang tak ternilai 
harganya.

Selain itu, Ana berharap, 
semua warga agar tetap  

rukun saling menghargai. 
Potensi alam dan budaya 
warga dapat dijadikan aset, 
yang dapat memberikan 
dampak positif terhadap 
kesejahteraan warganya. 
“Budaya bangsa Indonesia 
adalah budaya luhur, meru-
pakan perwujudan nilai-nilai 
agama, harus kita terapkan di 
kampung kita yang asri ini, 
dan ini dapat menjadi aset 
lokal, sehingga dapat men-
ingkatkan perekonomian 
warga,” paparnya.

S ementara i tu,  Tokoh 
Masyarakat Batuloceng, Ust. 
Herman membenarkan bah-

Terbukti Lakukan 
Tindakan Asusila

CIMAHI-Mencemarkan 
nama baik Kodam III/Siliwan-
gi, Panglima Kodam (Pang-
dam) III Siliwangi Mayjen 
TNI Nugroho Budi Wiryanto, 
mencopot dan memberhenti-
kan dengan tidak hormat dari 
dinas keprajuritan terhadap 
Lettu Arm I Gusti Ngurah 
Supriasta Dyana.

Pangdam III/Siliwangi terli-
hat kecewa karena melihat ke-
nyataan ada seorang Prajurit 
Kodam III Siliwangi yang har-
us mengakhiri masa dinasnya 
dengan cara diberhentikan 
dengan tidak hormat. 

Menurutnya, ini  dilaku-
kan karena telah melakukan 
perbuatan yang tidak terpuji 
dengan melakukan tindak pi-
dana asusila.”Pelanggaran 
tindak Pidana Asusila yang 
di lakukan oleh seorang Pra-
jurit Siliwangi, tidak ada kata 
maaf, â€˜PECATâ€™, karena 
termasuk 7 pelanggaran be-
rat yang harus dijauhi oleh 
prajurit,” tegas Pangdam, usai 
memimpin Laporan Korps 
Penjatuhan hukuman PDTH 
di Aula Yonarmed 4/GS Cima-
hi, Jawa Barat, Selasa (3/11).

Menurutnya, pelanggaran 
tindak Pidana Asusila yang 
dilakukan oleh seorang Pra-
jurit, terlebih lagi jika dilaku-
kan dengan KBT, itu merupa-
kan satu dari 7 pelanggaran 
berat yang harus dijauhi oleh 
setiap prajurit, konsekuen-
sinya dipecat atau diberhen-
tikan dengan tidak hormat 
dari dinas keprajuritan.”Ini 
dilakukan untuk menerap-
kan efek jera bagi prajurit 

lainnya agar tidak melakukan 
pelanggaran sekecil apapun 
yang dapat merugikan bukan 
saja diri sendiri, tetapi juga 
keluarga, Satuan dan TNI 
AD secara keseluruhan,” 
tandasnya.

Dengan adanya kejadian 
tersebut, Pangdam III/Sili-
wangi memberikan atensi 
secara khusus kepada para 
Kabalakdam dan Komandan 
satuan jajaran Kodam III 
Siliwangi, agar memberikan 
perhatian yang penuh terh-
adap anggotanya, dan segera 
tegur jika ada yang mulai 
mengarah kepada terjadinya 
tindak pidana pelanggaran 
sekecil apapun.

Tak ayal Pangdam juga, 
tidak serta merta memandang 
suatu kesalahannya saja. Na-
mun, Pangdam juga mengu-
capkan terimaksihnya kepada 
Lettu Arm I Gusti Ngurah 
Supriasta atas pengabdian-
nya selama menjadi prajurit 
dan berdinas di Yonarmed 
4/105 GS. “Segera kembali ke 
masyarakat dan semoga bisa 
memperbaiki segala kesala-
han yang pernah dilakukan 
baik di sengaja maupun tidak 
di sengaja selama menjadi 
prajurit,” ucapnya.

Diketahui hadir pada ac-
ara tersebut, Irdam dan 
Kapoksahli Pangdam III/
Siliwangi, Asrendam III/
Slw, para Asisten Kasdam 
III/Slw, Danpomdam III/
Slw, Danbrigif 15 /Kujang II, 
Kaajendam, Kakumdam dan 
Kapendam  III/Slw, Dandim 
0609/Cimahi, Danyonkav 
4/KC, Danyon Arhanud 3/
YBY, Danyon Armed 4/105 
GS, Dandeninteldam serta 
Dankikav 4/THC.(eko/sep)

LEMBANG-Pelaksanaan 
protokol Cleanliness, Healthy, 
Safety, and Environmental 
Sustainability (CHSE) bagi 
pelaku usaha pariwisata dan 
ekonomi kreatif mutlak di-
lakukan, demi mewujudkan 
Bandung Barat rebound dari 
keterpurukan kunjungan 
wisata akibat pandemi Covid-
19 selama delapan bulan ini.

“Pariwisata Bandung Barat 
bisa rebound, asal semua pelaku 
pariwisata konsisten menerap-
kan standar protokol CHSE 
di tempat masing-masing. Ini 
menjadi tantangan kita semua 
di tengah pandemi Covid-19 
yang menurunkan sekitar 60 
persen wisatawan,”  kata Ang-
gota DPR RI Rian Firmansyah 
dalam Sosialisasi Panduan 
Pelaksanaan Kebersihan, Kes-
elamatan dan Kelestarian Ling-
kungan di Kabupaten Bandung 
Barat, di hotel Takashimaya 
lembang, Selasa (3/11).

Menurutnya, protokol CHSE 
ini sekaligus mengakhiri 
perdebatan apakah prioritas 
Covid-19 ini di sektor keseha-
tan atau sektor ekonomi.  

“Suka tidak suka, kita harus 
menghadapi pandemi ini 
dengan hati-hati, tetapi kita 
juga perlu memastikan roda 
perekonomian masyarakat 
di sektor pariwisata terus 
berjalan CHSE ini merupa-
kan jalan tengah, agar sektor 
kesehatan tetap terjaga dan 
roda ekonomi tetap berjalan 
beriringan,”  imbuhnya.

Sertifikasi CHSE ini, menu-
rutnya, berfungsi sebagai 
jaminan dari pelaku usaha 
pariwisata untuk wisatawan 
d a n  ma s y a ra k at  b a hw a 
produk dan pelayanan yang 
diberikan sudah memenuhi 

wa masyarakat Batuloceng 
masih memegang erat nilai 
nilai gotong royong. 

Ia berharap, bersama war-
ga dan tokoh masyarakat 
lainnya terus dapat menjaga 
nilai-nilai tersebut sebagai 
nilai kehidupan yang ber-
sumber dari Agama. “Saya 
berharap kita terus mem-
pererat tali silaturahmi dan 
mengaplikasikan nilai nilai 
agama dalam kehidupan 
sehari-hari,” tambahnya.
(eko/sep)

Pangdam Pecat Perwira TNI AD

pendam III sIlIwangI

penCopotan: pangdam III siliwangi mayjen tnI nugroho budi wiryanto, mencopot langsung seragam tnI dengan pakaian sipil sebagai tanda pemberhentian secara tidak hormat yang 
dipakai lettu arm I gusti ngurah supriasta dyana di aula Yonarmed 4/gs Cimahi, Jawa barat, selasa (3/11).

Wisata di KBB Bisa Reborn 
dengan Protokol CHSE

Kelestarian Alam Kampung 
Batu Lonceng Jadi Daya Tarik Turis

eko setIono/pasundan ekspres

HIdup rukun: warga kampung batu lonceng kompak dengan masih memegang erat nilai-nilai agama yang terwujdu dalam gotong royong, tepo 
saliro dan ramah.
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KARAWANG-Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Kara-
wang,  memproyeksikan 
anggaran belanja daerah 
pada tahun 2021 sebesar 
Rp4,5 triliun, dengan ren-
cana pendapatan sebesar 
Rp4,4 triliun. Dari rencana 
kebutuhan belanja sebesar 
itu, PJs Bupati Karawang 
Yerry Yanuar menyatakan 
jika dalan rancangan Ke-
bijakan Umum APBD dan 
Prioritas Plafon Anggaran 
Sementara (KUA-PPAS) 
Ta h u n  A n g g a ra n  2 0 2 1 , 
alokasi belanja langsung-
nya Rp2,03 triliun.

“Rencana belanja lang-
sung naik Rp19,7 miliar 
atau 0,98 persen. Pagu ang-
garan belanja tersebut di-
arahkan untuk membiayai 

program kerja pemerintah 
daerah yang akan dilak-
sanakan oleh Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD). 
Meliputi urusan wajib dan 
urusan pilihan, serta didu-
kung dengan program dan 
kegiatan yang bersifat rutin 
pada masing-masing Satu-
an Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD),” ujar Yerry.

Sedangkan peruntukan 
belanja tidak langsung, 
lanjut Yerry, dianggarkan 
Rp2,5 triliun. Ini turun dari 
tahun anggaran 2020 seki-
tar Rp50,5 miliar atau 1,95 
persen. Rinciannya, ke-
butuhan belanja pegawai 
Rp1,7 triliun, belanja hibah 
Rp69,04 miliar,  belanja 
bantuan sosial  Rp62,05 
miliar, belanja bagi hasil 

kepada provinsi/kabupat-
en/kota dan pemerintah 
desa Rp101,4 miliar.

“Termasuk belanja bantuan 
keuangan kepada provinsi/
kabupaten/kota dan pe-
merintah desa serta partai 
politik sebesar Rp526,1 mil-
iar. Selain itu, belanja tidak 
terduga direncanakan Rp50 
miliar, naik Rp47,9 miliar,” 
paparnya.

Kebutuhan biaya pem-
bangunan relatif besar di 
tengah kemampuan fiskal 
daerah yang tercer min 
dari besaran penerimaan 
umum daerah masih be-
lum memadai, Yerry akui, 
sementara di KUA-PPAS 

2021 muncul angka de-
fisit Rp117,6 miliar. “Besar 
harapan kami bahwa da-
lam tahapan pembahasan 
RAPBD Tahun Anggaran 
2021 yang akan kita lakukan 
bersama, dapat difokuskan 
pada penajaman terhadap 
pencapaian target RPJMD 
untuk mengatasi kendala 
defisit,” tandas Yerry.

Sementara itu, lanjut Ye-
rry, anggaran pendapatan 
tahun 2021 sebesar Rp4,4 
triliun. Proyeksi pendapa-
tan ini turun Rp77,7 miliar 
atau 1,71 persen dibanding 
tahun 2020.

Te r t u a n g  d a l a m  R a n -
cangan Kebijakan Umum 

APBD dan Prioritas Pla-
fon Anggaran Sementara 
(KUA-PPAS) Tahun Angga-
ran 2021 yang disampaikan 
oleh Pejabat Sementara 
(PJs) Bupati Yerry Yanuar 
dalam rapat  par ipurna 
D PR D  s etempat,  S en in 
(2/11), proyeksi pendapa-
tan sebesar itu yang ber-
sumber dari Pendapatan 
Asli  Daerah (PAD) juga 
diusulkan diturunkan tar-
getnya 0,46 persen atau 
Rp5,8 miliar.

Yerry mengatakan, target 
PAD yang diproyeksikan 
pemkab di posisi  Rp1,2 
triliun. Rinciannya, pajak 
daerah digenjot pada angka 

sekitar Rp960,1 miliar. Ini 
naik Rp30 miliar atau 3,23 
persen. Retribusi daerah 
Rp54,1 miliar, turun Rp20,1 
miliar atau 27,15 persen. 
Hasil pengelolaan keka-
yaan daerah yang dipisah-
kan Rp6 miliar lebih. Lain-
lain PAD yang sah Rp247,6 
miliar, turun Rp15,6 miliar 
atau 5,94 persen.

Sedangkan yang bersum-
ber dari dana perimbangan, 
sambung Yerry, diproyeksi-
kan sebesar Rp2 tril iun 
lebih, diturunkan targetnya 
sekitar Rp98,8 miliar atau 
4,58 persen. Ini diperoleh 
dari dana bagi hasil pajak/
bagi hasil bukan pajak yang 
diproyeksikan Rp304,2 mil-
iar, turun Rp17,7 miliar atau 
5,51 persen. Dana Alokasi 

Umum (DAU) Rp1,2 triliun, 
turun Rp98,7 miliar atau 
7,38 persen. Dana Alokasi 
Khusus (DAK) Rp517,3 mil-
iar, ini naik Rp17,6 miliar 
atau 3,53 persen.

Proyeksi Lain-lain Penda-
patan Daerah yang sah 
sebesar Rp1,1 triliun, naik 
Rp26,8 miliar atau 2,41 
persen. Yaitu bersumber 
dar i  pendapatan hibah 
Rp252,3 miliar, naik Rp15 
miliar atau 6,32 persen. 
Dana bagi hasil pajak dari 
provinsi dan pemerintah 
daerah lainnya Rp457,8 
miliar, turun Rp30 miliar 
atau 6,15 persen.  Dana 
penyesuaian dan otonomi 
khusus Rp432,5 miliar, naik 
Rp41,8 miliar atau 10,72 
persen. (use/vry) 

Pemkab Proyeksikan Rp4,5 Triliun Tahun 2021 
Targetkan Pendapatan Sebesar Rp4,4 T

KARAWANG-Asosiasi Pe-
merintah Desa Seluruh In-
donesia (Apdesi) Kabupaten 
Karawang diingatkan untuk 
menjaga netralitas di Pemili-
han Kepala Daerah (Pilkada). 
Hal tersebut diungkapkan 
Ketua Apdesi Provinsi Jawa 
Barat, Dede Kusdinar, SH da-
lam pelantikan Pengurus De-
wan Pimpinan Cabang (DPC) 
Apdesi Kabupaten Karawang 
periode 2020 – 2025, di Aula 
Husni Hamid Plaza Pemda 
Karawang, Selasa (3/11). 

Menurut Dede, kepada 
seluruh kepala desa di Kabu-
paten Karawang untuk tetap 
menjaga netralitasnya. Saat 
ini, Kabupaten Karawang 
sedang melaksanakan pesta 
demokrasi Pilkada yang akan 
digelar tanggal 9 Desember 

2020 mendatang.
Menurtnya, kepala desa har-

us dapat menjadi contoh yang 
baik bagi warga masyarakat-
nya. Tidak menjadi pengurus 
partai politik, ataupun ikut-
ikutan berpolitik praktis, sudah 
jelas diatur dan tertuang dalam 
Undang Undang tentang Desa 
Nomor 6 tahun 2014.

“Dalam undang–undang, 
jelas diatur kepala desa tidak 
boleh menjadi pengurus par-
tai politik. Saya harapakan 
kepala desa di Kabupaten 
Karawang ini dapat menjaga 
netralitasnya,” ujarnya.  

Ketidaknetralan kepala desa 
ini, Dede mengingatkan, san-
gat membahayakan karena 
sanksi yang diberikan jika ter-
bukti ada keberpihakan atau 
tidak mampu menjaga netrali-

tasnya, adalah sampai kepada 
pencabutan SK atau pember-
hentian bahkan pidana.

“Inilah kenapa pemerin-
tah mengatur kepala desa 
untuk tidak terlibat dalam 
partai poliik dan politik prak-
tis. Agar demokrasi di tengah 
masyarakat kita dapat berjalan 
dengan baik,” kata Dede lagi.

Selain itu, Dede juga berpe-
san, Apdesi Kabupaten Kara-
wang harus bisa bersinergis 
dengan pihak pemerintah-
an baik Yudikatif, Eksekutif 
maupun Legislatif. Mengapa 
demikian, lanjutnya, karena 
dengan jalinan sinergitas dan 
koordinasi yang baik dapat 
mempermudah menyam-
bungkan aspirasi masyarakat 
desa melalui Apdesi.

“Melalui kepala desa yang 

tergabung dalam organisasi 
Apdesi ini, jika kita mampu 
menjalin komunikasi dan 
sinergitas yang baik dengan 
pemerintahan daerah maka 
apa yang menjadi aspirasi 
warga masyarakat kita akan 
mudah dapat kita realisasi-
kan,” jelasnya.

“Termasuk juga soal ang-
garan dana desa dengan 
setumpuk permasalahan-
nya, kita bisa bersinergi 
dengan aparat penegak hu-
kum. Dalam hal ini, lem-
baga yudikatif. Sebab, Sum-
ber Daya Manusia (SDM) 
Kepala Desa tidaklah atau 
belum sama semua. Kami 
berharap Apdesi Karawang 
dapat menjadi percontohan 
bagi Apdesi secara nasional,” 
harap Dede.(ddy/vry) 

JAKARTA–Lembaga pe-
nyelenggara Pemilu terus 
mematangkan sejumlah 
regulasi yang akan diguna-
kan pada Pilkada Serentak 
2020 Desember mendatang. 
Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) melakukan uji pub-
lik secara virtual, dua draft 
Peraturan KPU (PKPU).

Yakni perubahan Nomor 8 
Tahun 2018 tentang Pemun-
gutan dan Penghitungan 
Suara Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, dan/atau 
Wali Kota dan Wakil Wali 
Kota; serta Perubahan atas 
PKPU Nomor 9 Tahun 2019 
tentang Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Suara dan 
Penetapan Hasil Pemilihan 
Gubernur.

Mengikuti jalannya uji 
publik ini, turut diundang 
partai politik peserta Pemi-
lihan 2020 serta stakeholder 
terkait.

Membuka jalannya uji 

JAKARTA–Upaya lem-
baga penyelenggara pemi-
l u  d a l a m  m e n e r a p k a n 
teknologi dan informasi 
dalam pelaksanaan Pilkada 
Serentak 2020 harus diikuti 
infrastruktur.  Sejumlah 
daerah yang belum memi-
liki akses internet harus 
dicarikan solusi agar peng-
gunakan Sistem informasi 
rekapitulasi (Sirekap) bisa 
digunakan.

Ketua MPR RI Bambang 
Soesatyo lewat keterangan 
resminya meminta KPU 
baik pusat maupun daerah 
memetakan titik koordinat 
Tempat Pemungutan Suara 
(TPS) yang tidak memiliki 
akses internet.

Lembaga penyelenggara 
pemilu harus menyusun 
m i t i g a s i ,  d a n  m e n c a r i 
solusi terbaik. Diketahui, 
sebanyak 541 kecamatan 
terkendala akses internet 
untuk Sistem Informasi 
Rekapitulasi  (Sirekap).
S e p e r t i  d i  Papu a,  Pap -
ua Barat, Maluku, Malu-
ku Utara  dan s ejumlah 
provinsi lainnya.

Ia  m e n y a r a n k a n  K P U 
bekerja sama dengan ke-
m e n t e r i a n  k o m u n i k a s i 
dan informatika (Kemen-
kominfo) untuk melaku-
kan quality of service di 
beberapa titik.

D i a  j u g a  m e n d o r o n g 
K P U  m e n y u s u n  at u ra n 
pengecualian dan sistem 
cadangan dalam proses 

rekapitulasi jika aplikasi 
Sirekap tiba-tiba tidak da-
pat berfungsi, khususnya 
di daerah dengan minim 
akses jaringan internet.

“ L a n g k a h  i t u  s e b a g a i 
upaya menghadapi  po-
tensi-potensi kendala yang 
mungkin terjadi, mengin-
gat apabila Sirekap tidak 
berfungsi dapat mengaki-
batkan rekapitulasi tidak 
dapat dilakukan atau re-
kapitulasi tidak selesai/
tertunda,” ujarnya.

Bamsoet juga meminta 
K P U  u n t u k  t e r u s  m e -
n y e m p u r n a k a n  s i s t e m 
Sirekap,  baik  hardware 
dan software Sirekap, regu-
lasi, infrastruktur dan ke-
mampuan personel serta 
memastikan setiap TPS 
terjangkau layanan teleko-
munikasi.

Usulan-nya itu menu-
rut dia agar petugas pe-
nyelenggara pemilu da-
pat menggunakan aplikasi 
Sirekap dengan maksimal 
dalam pelaksanaan Pilkada 
Serentak 2020.

S ebelumnya,  Jar ingan 
Pendidikan Pemilih Untuk 
Rakyat (JPPR) mengkritisi 
Sistem Informasi Rekapitu-
lasi (Sirekap) dalam pe-
nyelenggaraan Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) 
Serentak 2020. Keterse-
diaan layanan internet 
dikhawatirkan menjadi 
kendala.

Ko o rd i nat o r  Na s i o na l 

JPPR, Alwan Ola Riantoby 
juga menanyakan kesiapan 
penyelengggara pemilu 
soal tahapan rekapitulasi 
sudah siap dengan instru-
men Sirekap. Sejauh mana 
persiapan KPU memenuhi 
regulasi yang ada.

Sebab, beberapa pasal da-
lam Peraturan KPU (PKPU) 
tentang Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Suara dan 
Penetapan Hasil Pilkada 
belum menjawab tuntas 
terhadap situasi di lapan-
gan.

Misalnya pada Pasal 15 
Ayat 2, memberikan syarat 
b a r u  u n t u k  d i b u a t n y a 
tempat pemungutan suara 
(TPS), yakni diutamakan 
di tempat yang terdapat 
jaringan internet.

Menurut Alwan, ini akan 
memberikan kesulitan baru 
bagi kelompok penyeleng-
gara pemungutan suara 
(KPPS). Khususnya, jika 
akses internet di wilayah 
pemilihan tidak memadai.

Kemudian Pasal 24A ayat 
1, tentang perlengkapan 
Sirekap seperti ponsel pin-
tar, aplikasi Sirekap, jar-
ingan internet, dan paket 
data internet. Alwan mem-
pertanyakan pemberian 
fasilitas tersebut.

“Apakah disiapkan atau 
difasilitasi oleh KPU atau 
seperti apa? Dalam pasal 
tersebut tidak diberikan 
p e n j e l a s a n ,”  t a nya nya .
(khf/fin/vry)

Apdesi Jabar Ingatkan Kades Netralitas 

Pastikan Infrastruktur Sirekap

DeDI SaTrIa/PaSunDan eKSPreS

PELANTIKAN: Pengurus DPC Apdesi Kabupaten Karawang periode 2020 – 2025, usai dilantik di Aula Husni Hamid Plaza Pemda Karawang, Selasa (3/11).

Uji Publik Regulasi Pilkada 2020 Secara Virtual
ke Rapat Dengar Pendapat 
(RDP) di DPR.

“KPU dalam membuat 
PKPU sangat terbuka dan 
partisipatif, dimulai dari 
Rapat Pleno, Focus Group 
Discussion (FGD) bersama 
Ahli Kepemiluan, Uji Publik, 
RDP, Harmonisasi hingga 
proses di mana KPU nanti-
nya akan merapikan PKPU 
untuk diundangkan,” ujar 
Arief.

Kemudian, usai dibuka 
kegiatan Uji Publik ber-
lanjut dengan pemaparan 
poin-poin perubahan yang 
disampaikan oleh Anggota 
KPU, Evi Novida Ginting. 
Dalam paparannya, ber-
bagai poin perubahan dis-
ampaikan menyesuaikan 
perubahan nomenklatur 
serta rencana penerapan 

Sistem Informasi Rekapitu-
lasi (Sirekap).

“Kebanyakan perubahan 
terkait formulir dan no-
menklatur Panwas dan pe-
nyesuaian adaptasi dengan 
Sirekap mulai persiapan di 
tingkat TPS,” tutur Evi.

Adapun, beberapa peruba-
han dalam PKPU 8/2018 
di antaranya, nomenklatur 
Panwas kabupaten/kota 
menjadi Bawaslu kabupat-
en/kota, Formulir C6 KWK 
menjadi Formulir Model 
C. Pemberitahuan, penam-
bahan Kabel Ties dan Alat 
Pengaman Lainnya sebagai 
perlengkapan di TPS, sam-
pai pengaturan mekanisme 
pemilih sakit yang tidak bisa 
datang ke TPS.

Sementara itu, bebera-
pa perubahan atas PKPU 

9/2018 di antaranya: pe-
rubahan mekanisme pen-
gumuman hasil perolehan 
suara di tingkat PPS, peng-
hapusan pasal 6 terkait 
pemindaian formulir yang 
tidak diperlukan lagi den-
gan penerapan Sirekap, 
sampai penghapusan pasal 
69 terkait penggunaan Si-
tung karena bisnis pros-
es Situng sudah menjadi 
bagian daei bisnis proses 
Sirekap.

Melalui uji publik juga 
sejumlah pihak menyam-
paikan saran dan masukkan 
terhadap dua perubahan 
PKPU tersebut untuk me-
nyempurnakan pasal demi 
pasal agar pelaksanaan 
Pemilihan Serentak di 270 
Daerah dapat berjalan den-
gan baik.(khf/fin/vry) 

publik, Ketua KPU Arief 
Budiman menyampaikan 

pentingnya kegiatan ini se-
bagai bagian dari proses 

pembentukan regulasi sebe-
lum nantinya digulirkan 

FaJar InDoneSIa neTWorK 

SIMULASI: Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan simulasi pemungutan suara.



Ingatkan 3M Harus Dilaksanakan
JAKARTA-Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per 2 No-

vember 2020, bertambah 2.618. Totalnya menjadi 415.402 
pasien. Sementara yang sembuh ada tambahan 3.624 orang. 
Jumlah keseluruhan pasien berhasil pulih 345.566 orang.

Sedangkan untuk kasus pasien terkonfirmasi positif 
Covid-19 yang meninggal hingga kini bertambah 101 
jiwa. Totalnya terdapat total 14.044 orang. Jumlah terse-
but didapatkan dari spesimen yang diperiksa per Senin 
(2/11) sebanyak 26.661 sampel. 

“Dengan pertambahan ini, jumlah spesimen yang 
telah diperiksa di Indonesia secara kumulatif 4.567.608 
spesimen,” ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-
19, Reisa Broto Asmoro di Media Center Covid-19, di 
Graha BNPB, JAkarta, Senin (2/11).

Secara umum, total suspect sebanyak 59.500 orang. Ke-
mudian, Covid-19 telah menjangkit 34 provinsi di Tanah 
Air yang mencakup 502 kabupaten dan kota. Tambahan 
kasus positif baru ini paling banyak dilaporkan di DKI 
Jakarta dengan 1.024 orang. Kemudian, Jawa Barat 341 
orang, Jawa Timur 284 orang, Jawa Tengah 248 orang 
dan Sumatera Barat 178 orang.

Selain itu terdapat 15 provinsi yang melaporkan 
adanya tambahan kasus baru di bawah 10 orang dengan 
tujuh di antaranya tanpa kasus. Tujuh daerah itu adalah 
Jambi, Kalimantan Barat, Maluku, Papua Barat, Papua, 
Sulawesi Barat dan Gorontalo.

Jawa Timur menjadi wilayah dengan tambahan kasus 
meninggal paling banyak. Yaitu 23 jiwa. Kemudian 
diikuti DKI Jakarta 18, Jawa Barat 11 pasien dan Jawa 
Tengah 10 pasien. 

Provinsi yang melaporkan pasien pulih paling banyak, 
adalah DKI Jakarta dengan 1.057 orang. Diikuti Jawa 
Barat 389 orang, Jawa Tengah 362 orang, Jawa Timur 300 
dan Sumatera Barat serta Kalimantan Timur masing-
masing 250 pasien sembuh. 

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)

satgas

melawan covid-196 rabu, 4 november 2020

GEJALA  SBG PWK  KRW  KBB 
TERKONFIRMASI  367 629 1.567 200
SELESAI ISOLASI 305 454 1.174 114
MASIH ISOLASI  36 145 326 0
KEMATIAN  26 30 63 6 
SUSPEK  5.848 1.002 6.698 38
PROBABEL  28 8 66 24
KONTAK ERAT  455  1636  3.896 770

Update Covid-19
SelaSa, 03 Nopember 2020

KOTA BANDUNG-Pelibatan 
pelaku Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah (UMKM), 
pekerja lokal, dan pesant-
ren, dalam pengadaan dan 
pengemasan bantuan sosial 
(bansos) Provinsi Jawa Ba-
rat (Jabar) tahap III mampu 
menggerakkan ekonomi daer-
ah sekaligus meningkatkan 
daya beli masyarakat.

Kepala Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Provinsi 
Jabar Mohamad Arifin Soed-
jayana mengatakan, pelibatan 
banyak pihak dalam pen-
gadaan bansos Jabar tahap 
III menghadirkan multiplier 
effect. Salah satunya mening-
katkan daya beli masyarakat. 

Bansos Jabar tahap III 
berupa bantuan tunai dan 
nontunai senilai Rp350 ribu. 
Rinciannya, bantuan tunai 
sebesar Rp100 ribu, 5 kg beras 
kualitas premium, 1 kg gula 
pasir, 1 liter minyak goreng, 1 
paket sarden, 1 paket kornet, 
500 gram garam, 1 paket vita-
min C, 5 buah susu kemasan 
kotak 200 ml, 4 buah masker, 
dan 1 buah tas. 

“Bansos Jabar tahap III da-
pat membantu menggerakkan 
roda ekonomi lokal dan salah 

satu bentuk upaya pemulihan 
ekonomi. Tujuh dari 10 ko-
moditi paket nontunai bansos 
sebagian besar berasal dan 
produksi Jabar sehingga mem-
bantu tenaga kerja dan pelaku 
usaha Jabar,” kata Arifin. 

Arifin mengatakan, dalam 
pengadaan beras, pihaknya 
melibatkan Pesantren Nurul 
Iman dengan menyerap hasil 
produksi paling sedikit 100 
ton. Selain itu, hasil panen 
petani beras Jabar ditampung, 
serta melibatkan sekitar 20 
penggilingan beras di Jabar. 

Pemerintah Daerah (Pem-
da) Provinsi Jawa Barat (Jabar) 
menggandeng peternak sapi 
perah untuk menyediakan 
komoditi susu UHT. Ada seki-
tar 17.500 peternak sapi perah 
terlibat dalam penyediaan 
komoditas susu dalam bansos 
provinsi tahap III. 

“Untuk komoditi gula, kami 
menyerap hasil panen petani 
tebu di Subang dan Majaleng-
ka, paling sedikit sebanyak 
200 ton,” ucapnya. 

Sementara itu, Direktur Uta-
ma PT Agro Jabar selaku pen-
gelola komoditi bansos Jabar 
tahap III, Kurnia Fajar, menga-
takan, pengadaan sarden dan 

kornet sedikit berbeda kar-
ena kedua komoditi tersebut 
diproduksi di luar Jabar. 

“Pelibatan dalam komoditi 
kornet dan sarden hanya sekitar 
15 perusahaan. Salah satunya 
APPSI yang memiliki anggota 
sekitar 500 ribu. Sedangkan 
vitamin C karena berbentuk 
tablet, pengadaannya melalui 
farmasi TNI AD yang berada di 
Jabar,” kata Kurnia. 

PT Agro Jabar sendiri meng-
gunakan tujuh gudang dalam 
mengelola paket bansos Jabar 
tahap III. Ketujuh gudang itu 
berada di Bandung, Cirebon, 
Karawang, Garut, Tasikma-
laya, Bogor, dan Cianjur. 

“Program bansos ini harus 
dapat menggerakkan ekono-
mi masyarakat. Dari pada 
bermitra dengan perusa-
haan-perusahaan besar, kami 
memilih melibatkan banyak 
pelaku usaha dan UMKM di 
Jabar,” katanya. 

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

JAKARTA-Jumlah daerah 
yang masuk zona oranye 
mengalami peningkatan. Ang-
kanya naik jika dibandingkan 
sejak pertama kali penetapan 
zonasi risiko daerah pada 
31 Mei 2020, sebanyak 166 
kabupaten/kota. 

Namun per 25 Oktober 2020, 
jumlahnya bertambah men-
capai 360 kabupaten/kota. 
Pemerintah daerah diminta 
serius untuk menangani hal 
tersebut. “Target kita adalah 
seluruh kabupaten/kota be-
rada di zona kuning dan hijau. 
Kita tidak boleh merasa puas 

di zona oranye,” tegas Juru 
Bicara Satgas Penanganan 
Covid-19, Wiku Adisasmito di 
Jakarta, Senin (2/11).

Dia juga menyoroti 54 ka-
bupaten/kota yang selama 10 
minggu berturut-turut masih 
berada di zona oranye. Wiku 
menyebut perlu ada evaluasi 
menyeluruh terhadap penan-
ganan Covid-19 di wilayah 
masing-masing. 

“ 1 0  m i n g g u  b u k a n l a h 
waktu yang sebentar. Un-
tuk itu bupati dan wali kota 
dibantu gubernurnya, untuk 
bisa memperbaiki kondisi di 

wilayahnya. Kami menunggu 
54 kabupaten/kota ini bisa 
berpindah ke zona kuning. 
Sosialisasi 3M (Memakai 
Masker, Mencuci Tangan, 
Menjaga Jarak) harus terus 
dilakukan. Masyarakat wajib 
mematuhi protokol keseha-
tan,” paparnya.

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

JAKARTA-Lembaga Ilmu Penge-
tahuan Indonesia (LIPI) saat ini 
tengah mengembangkan desain 
masker elektrik. Menariknya, mask-
er ini dirancang untuk membunuh 
virus Covid-19 saat udara masuk ke 
dalam masker. Bertenaga baterai 
dan memiliki filter ganda. Yaitu 
pertama menggunakan tembaga 
berbentuk kasa atau jaring. Yang 
kedua, berbasis sterilizer vortex.

“Filtrasi kedua kami punya desain 
khusus. Sehingga ketika ada udara 
yang dihirup akan benar-benar terja-
min bakteri dan virusnya terbunuh,” 
kata peneliti LIPI, Deni Shidqi Khaer-

udini, di Jakarta, Senin (2/11).
Masker  yang 

tidak perlu di-
cuci itu akan 
m e n g g u n a -
k a n  s i n a r 
ultraviolet C 
( U V C ) .  S e h -
ingga bisa me-
nyinari udara yang 
ma su k  d a n  ju ga 
membunuh virus dan 
bakteri. “Menjamin udara 
yang dihirup benar-benar fresh. 
Jadi sudah tidak ada bakteri dan 
virusnya,” tutur peneliti dari Pusat 

Penelitian Fisika LIPI tersebut.
Masker tersebut, 
lanjutnya, men-

gusung konsep 
“trapping” (men-
jebak) dan “kill-

ing” (membunuh). 
K e t i k a  u d a r a 

masuk, virus dan 
bakteri terjebak atau 

terperangkap di filter 
pertama. Kemudian, virus 

atau bakteri akan benar-
benar terbunuh di filter kedua.

Penyaringan terhadap udara yang 
masuk dalam masker akan menggu-

nakan bantuan elektrostatik. 
Menurutnya, sinar UVC akan 

muncul ketika masker digunakan. 
“Untuk sistem memunculkan sinar 
UVC tersebut masih dalam konsep. 
Bisa memanfaatkan sensor khusus 
atau dibuat dengan menekan tom-
bol tertentu untuk menyalakannya,” 
imbuh Deni. 

Ayo kita lawan Covid-19 den-
gan 3M (Memakai  Masker, Men-
cuci Tangan dan Menjaga Jarak)  
#satgascovid19  #ingatpesanibu 
#pakaimasker  #jagajarak #jagaja-
rakhindarikerumunan  #cucitangan 
#cucitanganpakaisabun.(fin/ysp)

J A K A R T A -
Strategi 3M (Me-
makai Masker, 
Mencuci Tangan, 
Menjaga Jarak) 
tetap menjadi 
upaya terbaik 
mencegah penu-
laran Covid-19. 
Sudah banyak 
masyarakat yang 
menyadari pent-
ingnya 3M.

“Angka kesem-
buhan per 1 No-
vember 2020 mencapai 82,84 
persen. Ini meningkat bila 
dibandingkan dengan seminggu 
sebelumnya 82,51 persen,” kata 
Juru Bicara Satgas Penanganan 
Covid-19, Reisa Broto Asmoro 
di Jakarta, Senin (2/11).

Dia mengatakan aspek pe-
nelusuran dan pemeriksaan 
Covid-19 juga terus meningkat. 
“Sudah ada lebih dari 4,5 juta 
spesimen diperiksa dan banyak 
di antaranya negatif. Menurut 
survei yang dilakukan Unicef 
dan Nielsen di Jabodetabek, 
Medan, Bandung, Semarang, 
Surabaya, dan Makassar, baru 
32 persen responden yang 
melakukan ketiganya bersa-
maan. Sebagian besar baru 
mempraktikkan salah satu atau 
hanya dua dari 3M,” tuturnya.

Survei tersebut menemukan 
sebagian kecil responden 
menganggap mencuci tangan 
sebagai langkah pencegahan 

penularan Covid-
19 yang terbaik. 
Kemudian dis-
usul mengguna-
kan masker. 

Selain itu, Reisa 
menyebut pemer-
intah terus beru-
paya mengem-
bangkan, menye-
diakan, dan me-
nyiapkan vaksin 
yang aman dan 
efektif.  Vaksin 
tersebut harus 

bisa disetujui Organisasi Kes-
ehatan Dunia (WHO), Badan 
Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM), dan Majelis Ulama 
Indonesia (MUI).

Menurut Reisa, vaksin ber-
tujuan untuk mengakhiri 
penularan Covid-19 dan me-
nyelesaikan pandemi. Indo-
nesia sudah puluhan tahun 
mengenal vaksin. Bahkan 
menjadi salah satu produsen 
vaksin. “Kita doakan upaya 
yang dilakukan. Baik upaya 
sendiri, melalui kerja sama 
bilateral, maupun unilateral,” 
pungkasnya. 

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)

Presiden Jokowi Minta Tetap Waspada
Terjadi Penularan 

Covid-19 Gelombang 
Kedua di Eropa 

JAKARTA-Gelombang kedua 
penularan Covid-19 terjadi di se-
jumlah negara di Eropa. Presiden 
Joko Widodo meminta semua 
pihak tetap waspada. Protokol 
kesehatan wajib dipatuhi dan 
dilaksanakan secara konsisten.

“Terkait Covid, saya ingin mene-
kankan sekali lagi. Hati-hati kar-
ena ini di Eropa muncul gelom-
bang kedua yang naiknya drastis 
sekali. Jadi jangan sampai kita 
teledor. Jangan kita kehilangan 
kewaspadaan sehingga kejadian 
itu terjadi di negara kita,” kata 
Jokowi di akun YouTube Sekre-
tariat Presiden, Senin (2/11).

Menurutnya, kasus Corona di 
sejumlah negara di Eropa men-
galami peningkatan sangat sig-
nifikan. Dia meminta fenomena 
gelombang kedua tersebut men-
jadi perhatian semua pihak.

“Saya lihat beberapa negara. 
Prancis, Italia, Inggris, Jerman, 
Spanyol, ada kenaikan sangat 
drastis. Ini agar menjadi per-
hatian dan kehati-hatian kita 
semua. Saya meminta semua 
mematuhi protokol kesehatan. 
Disiplin 3M (Memakai Masker, 
Mencuci Tangan, Menjaga Ja-
rak) harus terus dilakukan,” 
paparnya.

Kepala Negara juga menyam-
paikan mengenai rata-rata kasus 
Corona di Indonesia yang berada 

di bawah rata-rata dunia. Man-
tan Gubernur DKI Jakarta itu 
berharap kasus positif Corona di 
Indonesia bisa terus ditekan.

“Kita memiliki kasus aktif sebe-
sar 13,78 persen. Rata-rata dunia 
kasus aktif dunia 25,22 persen. 
Ini yang terus harus tekan. Se-
hingga angka 13,78 persen ini 
bisa kita perkecil lagi. Juga ting-
kat kesembuhan yang semakin 
baik. Kita sekarang di angka 
82,84 persen. Rata-rata dunia 72 
persen. Namun, angka kesem-
buhan ini juga perlu diperbaiki 
lagi,” urainya.

Selain itu, Jokowi juga meny-
inggung rata-rata angka kema-
tian di Indonesia yang masih di 
atas rata-rata dunia. “Yang masih 
di atas rata-rata dunia ada-
lah angka kematian. Indonesia 
masih di angka 3,38 persen, rata-
rata dunia 2,5 persen. Ini patut 
menjadi perhatian semuanya,” 
tegas Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo ini 
meminta keseimbangan antara 
aspek penanganan Corona dan 
pemulihan ekonomi terus diper-
hatikan. “Kita harus tetap fokus 
untuk mengatur menjaga kes-
eimbangan. Titik keseimbangan 
antara kesehatan dan pemulihan 
ekonomi,” pungkasnya.

Ayo kita lawan Covid-19 den-
gan 3M (Memakai  Masker, 
Mencuci Tangan dan Menjaga 
Jarak)  #satgascovid19  #ingatpe-
sanibu #pakaimasker  #jagajarak 
#jagajarakhindarikerumunan  
#cucitangan #cucitanganpakai-
sabun.(fin/ysp)

JA K A RTA - Pe na n ga na n 
Covid-19 tidak bisa dilakukan 
sendirian oleh pemerintah. Bu-
tuh kerja sama seluruh elemen 
bangsa agar Indonesia bisa me-
lewati masa pandemi ini.

“Edukasi harus benar-benar 
efektif dan tidak bisa hanya 
dari pemerintah. Butuh gera-
kan sosial luar biasa,” ujar 
Rektor Institut Pertanian Bo-
gor (IPB) sekaligus penyintas 
Covid-19, Profesor Arif Satria.

Dia mengatakan kesadaran 
menerapkan disiplin 3M (Me-
makai Masker, Mencuci Tan-
gan, Menjaga Jarak) mutlak 
harus dilakukan. Kesadaran 
penegakan protokol kesehatan 
di daerah wajib disosialisasi-
kan.  “Tokoh DPRD, Bupati/
Wali Kota, ahli agama dapat 
memberi contoh yang baik. 
Ini akan lebih mudah meny-
erap ke bawah,” imbuhnya.

Sementara itu, KH Yahya Cho-
lil Staquf mengatakan tokoh 
agama sudah banyak terlibat 
dalam memutus mata rantai 

Covid-19. Terutama di kalangan 
pesantren. Ia menyebutkan 
hampir semua pesantren selu-
ruh Indonesia menunda pem-
belajaran secara langsung.

Rata-rata belajar secara 
daring. Kalaupun ada yang 
memulai membawa santri 
ke asrama, itu dengan prose-
dur protokol kesehatan yang 
sangat ketat. “Ini menjadi 
sosialisasi yang sangat kuat, 
sehingga orang tua murid atau 
wali santri tahu apa yang harus 
dilakukan selama wabah ini,” 
jelas Yahya Cholil Staquf.

Menurutnya, hampir se-
mua kegiatan komunitas 
yang biasanya dilakukan 
dengan berkumpul sudah 
beralih ke virtual. 

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

FIn

WaSPaDa: Presiden Joko Widodo meminta semua pihak tetap waspada. Protokol kesehatan wajib 
dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten.

Penanganan Covid-19 Perlu 
Kerjasama Seluruh Elemen Bangsa

FIn

KerJaSama: Penanganan Covid-19 tidak bisa dilakukan sendirian oleh pemerintah. 

LIPI Kembangkan Desain Masker Elektrik

Jangan Puas di Zona Oranye

FIn

aman: Satgas Penanganan Covid-19 menargetkan seluruh kabupaten/
kota di zona kuning dan hijau.

Bansos Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

IST

banSoS: Pelibatan umKm, pekerja lokal, dan pesantren, dalam pengadaan dan pengemasan bansos Provinsi 
Jabar tahap III mampu menggerakkan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

Penelusuran dan Pemeriksaan 
Covid-19 Terus Meningkat
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Telah hilang 1 Buah KP ( KarTu 
Pengawasan) no 22192.1.1s/

TDaT yang DiKeluarKan BaDan 
Pelayanan Perijinan Ter-
PaDu (BPPT) ProPinsi jawa 
BaraT KenD MerK suzuKi 

Carry,2005,hijau,noPol T1940aQ 
an zaenuDDin B DaMien Dan 1 

Buah sKKP Dgn no 551.21/2327/aD-
BPPT/BK/iV/2011 KenDaraan MerK 
suzuKi Carry ,2005,hijau,noPol 
T1940aQ an zaenuDDin B DaMien

KEHILANGAN
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 ba-
rat 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 

Nawacita mencanan-
gkan bahwa pemerintah 
akan melakukan revolusi 
karakter bangsa. Karenanya 
Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) 
meggalakkan Gerakan Pen-
guatan Pendidikan Karakter 
(PPK) sejak 2016.

Pendidikan karakter diter-
apkan pada jenjang pendidi-
kan dasar dan menengah. 
Pada jenjang pendidihan 
dasar porsinya lebih besar 
dibandingkan pada jenjang 
pendidikan menengah. Den-
gan perbandingan 70% untuk 
sekolah dasar dan 60% untuk 
sekolah menegah pertama.

PPK tidak mengubah struk-
tur kurikulum. Dalam pen-
erapannya menjadi bagian 
yang t idak terpisahkan 
dari proses pembelajaran 
di kelas maupun kegiatan 
ekstrakurikuler. Misalnya 
pada Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran harus dicantu-
mkan karakter yang hendak 
dikuatkan, disesuaikan den-
gan kompetensi dasar dan 
tujuan pembelajaran yang 
telah ditetapkan.

Ada lima nilai utama kara-
kter yang saling berkaitan 
membentuk jejaring nilai 
yang perlu dikembangkan 
sebagai prioritas Gerakan 
PPK. Kelima nilai utama 
karakter bangsa yang dimak-
sud sesuai dengan Konsep 
dan Pedoman Penguatan 
Pendidikan Karakter Ke-
menterian Pendidikan dan 
Kebudayaan adalah sebagai 
berikut:

Pertama. Religius, nilai 
karakter religius mencer-
minkan keberimanan ter-
hadap Tuhan Yang Maha 
Esa yang diwujudkan dalam 

perilaku melaksanakan aja-
ran agama dan kepercayaan 
yang dianut, menghargai 
perbedaan agama, menjun-
jung tinggi sikap toleran ter-
hadap pelaksanaan ibadah 
agama dan kepercayaan lain, 
hidup rukun dan damai den-
gan pemeluk agama lain.

Subnilai religius antara lain 
cinta damai, toleransi, meng-
hargai perbedaan agama dan 
kepercayaan, teguh pendi-
rian, percaya diri, kerja sama 
antar pemeluk agama dan 
kepercayaan, antibuli dan 
kekerasan, persahabatan, 
ketulusan, tidak memak-
sakan kehendak, mencin-
tai lingkungan, melindungi 
yang kecil dan tersisih.

Kedua. Nasionalis, nilai 
karakter nasionalis merupa-
kan cara berpikir, bersikap, 
dan berbuat yang menunjuk-
kan kesetiaan, kepedulian, 
dan penghargaan yang tinggi 
terhadap bahasa, lingkun-
gan fisik, sosial, budaya, 
ekonomi, dan politik bangsa, 
menempatkan kepentingan 
bangsa dan negara di atas 
kepentingan diri dan kelom-
poknya.

Subnilai nasionalis antara 
lain apresiasi budaya bangsa 
sendiri, menjaga kekayaan 
budaya bangsa, rela berkor-
ban, unggul, dan berprestasi, 
cinta tanah air, menjaga 
lingkungan,taat hukum, di-
siplin, menghormati ker-
agaman budaya, suku,dan 
agama.

Ketiga. Mandiri, nilai kara-
kter mandiri merupakan 
sikap dan perilaku tidak 
bergantung pada orang lain 
dan mempergunakan se-
gala tenaga, pikiran, waktu 
untuk merealisasikan hara-

pan, mimpi dan cita-cita.
Subnilai mandiri antara 

lain etos kerja (kerja keras), 
tangguh tahan banting, daya 
juang, profesional, kreatif, ke-
beranian, dan menjadi pem-
belajar sepanjang hayat.

Keempat. Gotong Royong, 
nilai karakter gotong royong 
mencerminkan tindakan 
menghargai semangat kerja 
sama dan bahu membahu 
menyelesaikan persoalan 
bersama, menjalin komu-
nikasi dan persahabatan, 
memberi bantuan/pertolon-
gan pada orang-orang yang 
membutuhkan.

Subnilai gotong royong 
antara lain menghargai, kerja 
sama, inklusif, komitmen 
atas keputusan bersama, 
musyawarah mufakat, to-
long-menolong, solidaritas, 
empati, anti diskriminasi, 
anti kekerasan, dan sikap 
kerelawanan.

Kelima. Integritas, nilai 
karakter integritas merupa-
kan nilai yang mendasari 
perilaku yang didasarkan 
pada upaya menjadikan 
dirinya sebagai orang yang 
selalu dapat dipercaya dalam 
perkataan, tindakan, dan 
pekerjaan, memiliki komit-
men dan kesetiaan pada 
nilai-nilai kemanusiaan dan 
moral (integritas moral).

Subnilai integritas antara 
lain kejujuran, cinta pada 
kebenaran, setia, komitmen 
moral, anti korupsi, keadi-
lan, tanggungjawab, kete-
ladanan, dan menghargai 
martabat individu (terutama 
penyandang disabilitas).

Sesuai dengan Konsep dan 

Pedoman Penguatan Pen-
didikan Karakter Kemente-
rian Pendidikan dan Kebu-
dayaan, Gerakan Penguatan 
Pendidikan Karakter memi-
liki tujuan sebagai berikut: 
(1) Mengembangkan plat-
form pendidikan nasional 
yang meletakkan makna 
dan nilai karakter sebagai 
jiwa atau generator utama 
penyelenggaraan pendidi-
kan. (2) Membangun dan 
membekali Generasi Emas 
Indonesia 2045 menghadapi 
dinamika perubahan di masa 
depan dengan keterampilan 
abad 21. (3) Mengembalikan 
pendidikan karakter sebagai 
ruh dan fondasi pendidikan 
melalui harmonisasi olah 
hati (etik dan spiritual), olah 
rasa (estetik), olah pikir (lit-
erasi dan numerasi), dan 
olah raga (kinestetik). (4) 
Merevitalisasi dan mem-
perkuat kapasitas ekosistem 
pendidikan (kepala seko-
lah, guru, siswa, pengawas, 
dan komite sekolah) un-
tuk mendukung perluasan 
implementasi pendidikan 
karakter. (5) Membangun je-
jaring pelibatan masyarakat 
(publik) sebagai sumber-
sumber belajar di dalam 
dan di luar sekolah. (6) Me-
lestarikan kebudayaan dan 
jati diri bangsa Indonesia 
dalam mendukung Gerakan 
Nasional Revolusi Mental 
(GNRM).

Gerakan PPK mendorong 
adanya sinergi di antara 
tiga pusat pendidikan yaitu 
sekolah, keluarga, dan ko-
munitas. Kolaborasi yang 
seimbang antara guru, orang 

tua dan komunitas dapat 
membentuk karakter anak 
sesuai dengan pendidikan 
karakter pada kurikulum 
2013.

Sinergitas tiga pusat pen-
didikan tersebut sangat dibu-
tuhkan dalam menunjang 
keberhasilan Gerakan PPK. 
Pun di masa pandemi sep-
erti sekarang ini. Pandemi 
Covid-19 mengubah kehidu-
pan masyarakat Indonesia. 
Pemerintah menerapkan 
berbagai kebijakan akibat 
virus ini. Semua kebijakan 
bertujuan memutus daur 
penyebaran Covid-19. 

Kebijakan pembatasan in-
teraksi sosial berpengaruh 
terhadap proses pembe-
lajaran.  Kebijakan social 
distancing dan physical dis-
tancing menyebabkan guru 
dan siswa harus tetap tinggal 
di rumah. Sehingga terja-
dilah pembelajaran jarak 
jauh (PJJ), siswa belajar dari 
rumah (BDR). 

Hal tersebut di atas ber-
dampak signifikan terhadap 
Gerakan PPK.  Terdapat be-
berapa karakter yang “teran-
cam” tidak dapat dikuatkan 
bahkan cenderung dilemah-
kan. Pelemahan itu salah 
satunya disebabkan oleh 
lemahnya pengawasan oleh 
salah satu dari tiga pusat 
pendidikan sebagaimana 
telah disebutkan di atas. 

Dalam beberapa hal fak-
tor pengawasan ini menjadi 
krusial. Seperti halnya pen-
guatan karakter jujur pada 
pelaksanaan ujian. Tingkat 
kejujuran pelaksanaan ujian 
yang secara langsung diawasi 

tentu akan berbeda den-
gan pelaksanaan ujian yang 
dilaksanakan dari rumah 
masing-masing, meskipun 
itu dilakukan secara daring.  

Jika penyelenggaraan ujian 
tidak sesuai dengan kaidah-
kaidah yang telah ditetapkan, 
layakkah kegiatan tersebut 
disebut ujian? Apakah hasil 
yang diperoleh dari penye-
lenggaran ujian tesebut dapat 
dijadikan tolok ukur keber-
hasilan proses pembelajaran? 
Apakah unsur keadilan tetap 
dapat dipertahankan, ketika 
ujian diselenggarakan dari 
rumah masing-masing yang 
notabene tidak ada penga-
wasan dari pihak penyeleng-
gara ujian?

Selain karakter jujur, karakter 
lain yang juga terancam adalah 
penguatan karakter disiplin. 
Salah satu yang dapat menjadi 

indikator melemahnya karakter 
disiplin terlihat dari banyaknya 
siswa yang terlambat mengikuti 
pembelajaran daring. Mereka 
mengemukakan berbagai ala-
san, dari mulai malas, lupa jad-
wal, terlambat bangun, lupa isi 
daftar hadir, terkendala sinyal, 
dan alasan lainnya. Beragam-
nya alasan yang dikemukakan 
menunjukkan adanya masalah 
dengan karakter disiplin. 

Pola pembelajaran dar-
ing menghilangkan kesem-
patan siswa memperoleh 
pengalaman langsung yang 
berkaitan dengan pening-
katan pengetahuan, keter-
ampilan, dan sikap. Guru 
tidak dapat memperlihatkan 
sikap baik sebagai suri tela-
dan di hadapan para siswa. 
Banyak pembiasaan sebagai 
penanaman karakter tidak 
diterapkan. (*)

Dudung Apresiasi 
Jenal Aripin dan 
Muhammad Safii 

SUBaNG-Ketua Pengurus 
Besar PGRI Dudung Nurul-
lah Koswara merasa bangga 
seorang guru SD masih muda 
dan milenialis  terpilih men-
jadi Sekretaris PGRI Kabu-
paten Subang untuk periode 
2020-2025.  Para pengurus 
PGRI yang merintis karir di 
organisasi sejak dari rant-
ing tidaklah mudah.  Jenal 
Aripin sosok yang diper-
caya anggota untuk menjadi 
pengurus penting di PGRI 
Kabupaten Subang.

“Dalam Usia 34 tahun su-
dah bisa jadi sekretaris PGRI 
tingkat kabupaten. Puluhan 
tahun ke depan Ia akan me-
nyaksikan beragam dina-
mika dan warna perjuangan 
PGRI.  PGRI masih identik 
dengan organisasi profesi 
yang  belum milenial. Sosok-
sosok potensial  seperti Jenal 
Aripin  harus terus dihimpun 

dalam organisasi PGRI,” un-
gkap Dudung dalam tulisan-
nya yang dikutip Pasundan 
Ekspres, Selasa (3/11).

Selain Jenal, satu lagi kader 
muda membanggakan yakni 
Muhammad Syafi’I terpilih 
menjadi Ketua PGRI Provinsi 
Riau.  Ia adalah dosen muda 
yang milenialis dan enerjik.  
Gagasan inovatif dan kreatif 
banyak muncul dari pe-
mikirannya. Ia adalah doktor 
muda yang memahami ilmu 
lingkungan. Seorang guru 
dan dosen muda  milenialis 
sangat dibutuhkan di PGRI.

“Mengapa PGRI mem-
butuhkan guru dan dosen  
milenial? Setidaknya ada 
beberapa harapan. Pertama 
dengan adanya guru dan 
dosen  milenial dalam kepen-
gurusan,  maka suatu saat 
mereka akan dapat menjadi  
senior yang matang. Had-
irnya para pengurus PGRI 
yang dedikatif merambat 
dari bawah sangat pent-
ing. Bukan pengurus  yang 
“mendadak dangdut” karena 
insiden atau karena kepent-

ingan pragmatis,” jelasnya. 
Kedua hadirnya guru dan 

dosen  milenial menjadi 
pengurus akan menjadi daya 
tarik  khususnya bagi ang-
gota guru milenial lainnya. 
Potensi guru  dan dosen 
milenial yang mengurus 
PGRI dari bawah sangat 
dibutuhkan oleh organisasi 
saat ini. Kelebihannya ada-
lah kemampuan IT, tenaga  
dan  sesuai  tuntutan zaman. 
Era disrupsi dan era revolusi 
industry 4.0 sangat membu-
tuhkan guru-guru muda.

“Ketiga  PGRI akan kuat 
bila kolaboratif proporsional, 
terutama kolaborasi yang 
menghimpun potensi gen-
erasi milenialis di internal 
PGRI. Muhammad Syafi’i 
dan Jenal Aripin dengan 
usia di bawah 40 tahun sung-
guh wow. Ini akan menjadi 
harapan masa depan PGRI 
lebih baik. Sehebat apa pun 
seseorang bila usia sudah 
menua maka akan banyak 
risiko yang dihadapi secar 
fisik,” jelasnya.

Sebaliknya walau pun guru 

dan dosen muda punya ket-
erbatasan namun karena mer-
eka merambat dari bawah 
mengurus PGRI maka akan 
banyak pengalaman dan ilmu 
yang didapat. Biasanya se-
nior matang penuh ilmu tapi 
usia menua tak dapat ditolak.  
Bisasanya yang muda masih 
banyak kekurangan tapi usia 
masih panjang. Ia masih 
punya banyak waktu untuk 
memperbaiki diri. 

“Demi waktu! Siapa yang 
punya waktu panjang itulah 

yang memiliki kesempatan 
belajar lebih baik,” ujarnya.

Dia berharap, semoga so-
sok-sosok Jenal Aripin dan 
Muhammad Syafi’i akan 
terus bertambah hadir me-
menuhi  organisasi PGRI 
yang dianggap sebagian 
orang sebagai organisasi 
yang terlihat tua. PGRI akan 
terlihat muda dan segar den-
gan hadirnya pengurus mile-
nial. Pengurus milenial be-
lajar pada senior dan senior 
menjadi penasehat terbaik 
bagi para juniornya.

“Banyaknya (puluhan) or-
ganisasi profesi selain PGRI 
yang diundang Kemdikbud 
adalah sebuah fakta adanya 
sejumlah  keragaman dina-
mika dan aspirasi dikalangan 
para guru.  Hadirnya sosok 
seperti Jenal Aripin dan Mu-
hammad Syafi’i akan mem-
beri warna indah dalam tubuh 
internal kepengurusan PGRI.  
Hidup Guru! Hidup PGRI! 
Milenial Yes!,” ungkapnya.

Sekretaris Umum PGRI 
Kabupaten Subang, Jenal 
Aripin mengatakan, jajaran 

pengurus PGRI Kabupaten 
Subang Saat ini adalah ko-
laborasi antara senior dan 
junior untuk menunjuk-
kan eksistensinya organisasi 
profesi besar menjadi Garda 
terdepan untuk kemajuan 
pendidikan di Kabupaten 
Subang.

“Tentunya guru anggota 
PGRI akan menjadi profe-
sional, sejahtera, terlindungi 
dan bermartabat. 

Hidup Guru Hi   dup PGRI 
Solidaritas YESS,” katanya.
(ysp)

Kekinian, PGRI Butuh Sosok Milenial

PGRI: Pengurus PGRI Kabupaten Subang periode 2020-2025 komitmen menjalankan hasil konkerkab ke-1.

Pandemi Merubah Karakter Siswa
Oleh: wiwin wintarsih, S.Pd., M.M

Guru SMPN 2 Tanjungsiang Kabupaten Subang

Jenal Aripin
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PURWAKARTA-Perguruan 
Pencak Silat (PPS) Beladiri 
Tangan Kosong (Betako) 
Merpati Putih segera mem-
bentuk Pengurus Cabang 
(Pengcab) di Kabupaten 
Purwakarta. Ini ditandai 
dengan digelarnya sarase-
han, verifikasi dan latihan 
bersama PPS Betako Merpati 
Putih di Purwakarta pada 
akhir pekan kemarin.

Ketua Panitia Pelaksana 
Sarasehan, Frankie Korom-
pis mengatakan, Kabupaten 
Purwakarta telah memiliki 
tiga kelompok latihan seh-
ingga telah memenuhi salah 
satu syarat terbentuknya 
pengcab PPS Betako Merpati 
Putih.

“Alhamdulillah, syarat tiga 
kelompok terpenuhi. Ke-
mudian, persyaratan lain-
nya sesuai AD-ART juga 
sudah terpenuhi semua. 
Sehingga di Purwakarta ini 
segera terbentuk Pengcab 
PPS Betako Merpati Putih,” 
kata Frankie saat dihubungi 
melalui gawainya, Selasa 
(2/11).

Saat ini, ujar Frankie, sudah 
ada 60 anggota PPS Betako 
Merpati Putih Purwakarta 
dari ketiga kelompok latihan 
tersebut. Dirinya pun me-
mastikan, pada November 
2020 ini, akan dilaksanakan 
pelantikan ketua dan ang-
gota Pengcab PPS Betako 
Merpati Purwakarta.

Sukasari Pertahankan 
Status Zona Hijau 

PURWAKARTA-Pemerintah 
Kecamatan Sukasari tetap ber-
siaga sekaligus bertekad melawan 
Covid-19 hingga tuntas. Saat ini, 
kecamatan yang terletak di pal-
ing ujung Purwakarta itu men-
jadi salah satu daerah yang masih 
termasuk zona hijau penyebaran 
Covid-19. 

Kecamatan ini memiliki tips 

tersendiri dalam memberikan pe-
mahaman terhadap masyarakat-
nya untuk tetap mematuhi pro-
tokol kesehatan dan kebijakan 
dari pemerintah pusat maupun 
daerah.

Camat Sukasari Muhammad 
Kosim mengatakan, pihaknya ber-
sama seluruh kepala desa hingga 
RT berkomitmen untuk mem-
pertahankan wilayahnya tetap 
berada di zona hijau. Sinergitas 
para kepala desa ini menjadi poin 
utama, sehingga program pemer-

intah pusat maupun pemerintah 
daerah bisa berjalan.

“Untuk masyarakat kita terus 
melakukan berbagai edukasi 
tentang pencegahan penyebaran 
Covid-19. Baik secara door to 
door ataupun dalam kegiatan 
desa,” ujar pria yang akrab disapa 
Kosim, saat ditemui di kantornya, 
Selasa (3/11).

Dirinya mengaku, selama ini 
terus memberikan imbauan-
imbauan kepada masyarakat 
untuk tetap menaati dan me-

matuhi protokol kesehatan saat 
beraktivitas sehari-hari guna 
memutus mata rantai penyeba-
ran Covid-19.

“Hingga sekarang, Sukasari 
masih menjadi zona hijau. Meski 
begitu kami harus tetap siaga den-
gan mematuhi protokol pencega-
han Covid-19. Seperti menggu-
nakan masker, jaga jarak, hindari 
kerumunan, dan rajin mencuci 
tangan dengan sabun di ari men-
galir,” ujar Kosim.

Selain itu, sambung dia, kerjasa-

ma dari tingkat kecamatan sampai 
ke tingkat dusun harus solid. Ter-
masuk juga dengan Forkopimda, 
Camat, Kapolsek dan Danpos serta 
Bhabinkamtibmas dan Babinsa 
agar melakukan pendekatan ke 
desa-desa setiap harinya.

“Seluruh Muspika Sukasari bahu 
membahu untuk mendisplinkan 
dan mengedukasi masyarakat 
agar menaati protokol kesehatan. 
Baik itu melalui operasi yustisi 
ataupun kegiatan lainnya,” kata 
Kosim.(add/ysp)

PURWAKARTA-Nama be-
sar atlit dan pelatih angkat 
berat, Roni Taliwongso tak 
bisa lepas dari sejarah gedung 
pusat latihan angkat berat 
yang berlokasi di Jalan Raya 
Cibening nomor 366. Di tem-
pat tersebut, Roni yang pituin 
Purwakarta, semasa hidupnya 
pernah melahirkan atlit-atlit 
angkat berat yang berprestasi 
hingga tingkat dunia.

Tempat latihan yang berloka-
si di seberang Tempat Pemaka-
man Umum itu hingga kini 
masih dipergunakan latihan 
oleh puluhan atlit angkat berat 
dan angkat besi di Purwakarta. 
Namun, kondisi bangunan 
yang masuk dalam wilayah 
Desa Cibening, Kecamatan 
Bungursari tersebut membu-
tuhkan perbaikan baik sarana 
maupun prasarananya.

Melihat kondisi tersebut, 
Bupati Purwakarta Anne 
Ratna Mustika melalui jaja-
ran Disporaparbud menga-
lokasikan anggaran untuk 
perbaikan atau rehab gedung 
yang telah berdiri sejak ta-
hun 80-an diatas lahan bekas 

pemakaman itu.
“Tahun ini kita rehab dan 

perbaiki struktur bangunan-
nya dulu, tahun depan kita 
lengkapi alat-alat olahrag-
anya. Mudah-mudahan hal 
ini dapat lebih menggenjot 
prestasi para atlit angkat berat 
di Purwakarta agar terus ber-
prestasi disemua tingkatan,” 
kata Anne usai peletakan 
batu pertama pembangunan 
Gedung Pengurus Cabang 
Persatuan Angkat Besi Bina 
Raga Angkat Berat Seluruh In-
donesia (PABBSI) Kabupaten 
Purwakarta, Selasa (3/11).

Menurutnya, pembangunan 
gedung tersebut seharusnya 
sudah tuntas, namun sehu-
bungan dengan terjadinya 
pandemi Covid-19 terjadi 
penundaan akibat adanya se-
jumlah refocusing anggaran.

“Tapi, Insyaallah saya su-
dah jelaskan ke Ketua PABB-
SI, kita sudah komitmen 
bahwa tempat latihan harus 
representatif. Jadi masih ada 
PR kedepan bahwa tempat 
ini harus menjadi tempat 
latihan pencetak atlit-atlit 

berprestasi. Hingga kini, Al-
hamdulillah, PABBSI setiap 
selalu meraih medali emas 
dalam cabor angkat besi,” 
kata Ambu Anne.

Dia juga meminta agar ca-
bang olahraga lain bisa ikuti 
jejak cabor PABBSI ini. “Yang 
jelas harus ada regenerasi. 
Jadi ketika tempat latihan 
representatif maka akan me-
narik para anak muda untuk 
tertarik pada olahraga ini, se-
hingga nanti apa yang kami 
targetkan medali emas akan 
terus meningkat dari tahun 
sebelumnya,” ujarnya.

Sementara, Wakil Ketua 
PC PABBSI Kabupaten Pur-
wakarta, Didin Saprudin 
apresiasi dengan langkah-
langkah yang dilakukan oleh 
Pemda Purwakarta untuk 
melengkapi fasilitas di tem-
pat latihan tersebut. 

“Hingga hari ini, tempat 
ini masih kita pergunakan 
untuk latihan, kami berharap 
pembangunannya bisa cepat 
selesai dan latihan berjalan 
dengan penuh semangat,” 
singkat Didin.(mas/ysp)

Tetap Siaga dan Lawan Covid-19 Hingga Tuntas

Merpati Putih Segera Bentuk 
Pengcab Purwakarta

“Insyaallah telah diagenda-
kan pada November ini, 
ketua dan pengurus inti, 
serta anggota Pengcab PPS 
BETAKO Merpati Putih Pur-
wakarta segera dilantik,” 
ucapnya.

Frankie menambahkan, 
dengan terbentuknya Peng-
cab PPS Betako Merpati 

Putih Purwakarta, diharap-
kan dapat mengembangkan 
pencak silat di Kabupaten 
Purwakarta secara maksi-
mal. 

“Tidak hanya dalam upaya 
menggenjot prestasi na-
mun juga menjaga eksistensi 
olahraga khas Indonesia ini,” 
ujarnya.(add/ysp)

aDam SumarTo/PaSunDan eKSPreS

SeGera TerbenTuK. Pengcab PPS betako merpati Putih Purwakarta segera terbentuk pada november ini. 

Pemda Lengkapi Fasilitas 
Gedung PABBSI

maLDIanSYaH/PurWaKarTa

menDuKunG: bupati Purwakarta anne ratna mustika melakukan peletakan batu pertama pembangunan 
Gedung Pengurus Cabang Persatuan angkat besi bina raga angkat berat Seluruh Indonesia (PabbSI) 
Kabupaten Purwakarta, Selasa (3/11).


