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Bosda Honorer Beda Rp400.000

Komisi 1 DPRD Minta Dinas 
Perhatikan Nasib Nelayan
KARAWANG-Nasib nelayan di pesisir utara Ka-

bupaten Karawang begitu terjepit. Kini, setelah 
aspirasinya diterima DPRD Karawang, legislatif 
meminta Dinas Perikanan dan Kelautan segera 
mengambil langkah strategus.

Anggota Komisi 1 DPRD Kara-
wang, Rosmilah pun angkat bi-

cara, dia meminta Dinas Perika-
nan dan Kelautan Kabupaten 
Karawang mem-
p e r h a t i k a n 
n a s i b  n e -

layan yang 
terdampak 

secara ekonomi dengan 
melakukan program cepat 
dan strategis guna mem-
bantu nelayan.

“Masalahnya be-
ragam di nelayan, 
dari hasil tang-
kap nya jadi 
kendala n 

Tak banyak orang yang 
punya hobi unik. salah 

satunya adalah pebonsai. 
Tidak setiap orang hobi 

pohon yang didesain kecil 
mungil, indah nan elok 

dipandang mata oleh para 
penikmat bonsai mau-

pun para pemula bonsai. 
Mungkin hanya orang-

orang yang memiliki jiwa 
seni bonsai.

DiAlAh Kepala Desa Mar-
gahayu Kecamatan Pagaden 

DADAN RAMDAN/PASUNDAN EKSPRES

JAWArA boNsAI: Kepala Desa Margahayu Kecamatan Pagaden barat H. Main Permana bersama sekda subang H. 
Aminudin saat ikuti event pameran Jawara bonsai regional di Desa bendungan Kecamatan Pagaden barat.

Tanaman bonsai Punya Nilai seni dan Harga Yang Tinggi

Dari Hobi hingga Raih Gelar Juara
Barat H. Main Permana meski 
baru pemula, namun kar-
ena hobi bonsai, diapun ikut 
menjadi peserta Jawara Bon-
sai Regional yang diseleng-
garakan oleh Sahabat Bonsai 
Indonesia (Sahobi) sebuah 
komunitas pecinta dan pe-
nikmat bonsai di Kecamatan 
Pagaden Barat. Digelar selama 
lima hari 28 Oktober hingga 1 
November.

“Kalau koleksi saya belum 
banyak, tapi saya penikmati 
bonsai, karena punya nilai 
seni yang tinggi. Pohonnya 
kecil tapi unik, indah dan 
elok dipandang mata n 

SUBANG-Website sudah 
menjadi kebutuhan sebuah 
institusi, untuk mempub-
likasikan kegiatan maupun 
informasi lembaga tertentu. 

Terlebih di sebuah insti-
tusi pemerintahan di 
era digital. 

Ironisnya, dari ragam 
manfaat keberadaan 
website, banyak dinas 
di Kabupaten Subang 
mayoritas tidak memi-
liki website. Meskipun 
ada, namun tidak se-
lalu up to date.

Kepala Dinas Komu-
nikasi dan Informatika 
(Diskominfo) Kabupat-

en Subang, Drs. Mas Indra 
Subhan, M.Si mengatakan, 
jika memang keberadaan 
website belum begitu menja-
di prioritas dari setiap dinas. 
“Kami juga menyayangkan, 
padahal kami sudah menye-
diakan tim ahli untuk pem-
buatan website. Kami juga 

Website OPD Penting untuk Subang Smart City

VERRY KUSWANDI/PASUNDAN EKSPRES 

sHArING: Kadikominfo Mas Indra subha bersama para Kabid berkunjung ke Graha Pena Pasundan ekspres. 

sudah menawarkan kepada 
beberapan kepala dinas, na-
mun kembali lagi sepertinya 
belum menjadi prioritas,” 
ungkap ketika berkunjung 
ke Grha Pena Pasundan Ek-
spres, Senin (2/10) n

SeleBGRAm Denise 
Char iesta  yang 
terkenal karena 
aksi sombongnya 
yang nongkrong di 
mal mewah kini se-
makin akrab dengan 
beberapa selebriti Tanah 
Air.

Akhir pekan kemarin, Denise 
menjadi bintang tamu dalam 
kanal YouTube milik Ni-
kita Mirzani. Dalam obrolan 
tersebut, Nikita mencoba 
untuk mengupas kehidupan 
pribadi sang selebgram. Beber-
apa pertanyaan yang dilontarkan oleh 
Nikita ke Denise membuat obrolan tersebut 
menjadi semakin seru.

“Hal terliar yang pernah lo lakuin apa?” tanya 
Nikita seperti dikutip dari kanal YouTube Crazy 
Nikmir REAL yang bertajuk “CUMA DISINI 
OBROLAN TANPA FILTER BISA KELUAR LAWAN 
SI VIRAL CADEL.. DUUHH PUSINGG !!”, Minggu 
(1/11/2020) n

Pede Akui Tak Perawan Meski Masih Sendiri

rosmilah

Tetapkan Tersangka, Lengkapi 
Berkas Perkara CSR Alun-alun 
SUBANG-Polres Subang sudah menetapkan ter-

sangka dan melengkapi berkas untuk perkara CSR 
alun-alun Subang. Kelengkapan berkas, untuk 
dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Subang. 

Perkara CSR alun alun Subang menjadi salah 
satu perkara yang ditunggu -tunggu masyarakat 
Kabupaten Subang. Pasalnya, diduga ada koru-
psi dalam pem- bangunan visualisasi 

dan item lainnya da-
lam pengerjaan yang 
bersumber dari CSR 
bank bjb Subang.

Kepala Satuan Re-
serse Kriminal Polres 

Subang AKP M Wafdan 
Muttaqin SIK menga-

takan n

Honorer Terbagi 2 KelompoK :
Honorer Kategori 2   Rp700.000 per bulan
Honorer Non Kategori  Rp300.000 per bulan

Minta Kebijakan 
Kesejahteraan
SUBANG-Guru dan ten-

aga kependidikan bersta-
tus honorer di Subang, 
d i p e r l a ku k a n  d e n g a n 
keb i ja k a n  ke s e ja ht e r-
aa n  ya n g  t i d a k  s a ma. 

Meskipun sama-sama 
honorer, Pemda Sub-
ang melalui Bantuan 
Operasional Daerah 
(Bosda) memberikan 

apresiasi yang ber-
beda. 

Honorer 

dikelompokan menjadi dua. 
Ada honorer kategori 2 dan 
honorer non kategori. Hon-
orer kategori 2 mendapat 
Bosda Rp700.000 per bulan, 
sedangkan honorer non kat-
egori mendapat jatah Bosda 
Rp300.000 per bulan. 

Berdasarkan data dari 
or ganisasi Guru Tenaga Ke-
pendidikan Honorer Non 
Kategori (GTKHNK) Ka-
bupaten Subang, guru dan 
tenaga kependidikan ber-
status honorer non kategori 
berjumlah 4.000 orang. 

“Kita menuntut keadilan 
dan kesejahteraan bagi selu-

ruh guru honorer. Perlu dike-
tahui di Subang ada honorer 
kategori 2 dan honorer non 
kategori. Dalam pelayanan-
nya mereka semua sama saja 
untuk pendidikan. Mereka 
sama-sama mengajar, sama-
sama honorer. Tetapi dari sisi 
kebijakan kesejahteraan dari 
pemerintah daerah itu ber-
beda,” kritik Ketua GTKHNK 
Kabupaten Subang, H Ade 
Mulyana, Senin (2/11).

Dia mengatakan, bantuan 
Bosda Rp700 ribu per bulan 
untuk honorer kategori 2 
dan Rp300 ribu per bulan 
untuk honorer non kategori 

sangat jomplang. “Kami 
menilai itu t e r l a l u 
jomp- lang 
p e r-
be-

daannya,” ungkapnya.
Lebih disayangkan lagi, 

tidak semua guru honorer 
non ka tegori yang jumlah-
nya 4.000 orang mendapat 
bantuan. H Ade menyebut, 
mereka yang mendapat 
bantuan yang TMT bek-

erjanya maksimal 
tahun 2007 n

 

Ribuan Massa Kecam Presiden Prancis Emmanuel Macron
UNJUK RASA: Massa dari berbagai ormas berunjuk rasa menentang sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron terkait gambar Nabi Mu-

hammad SAW di kawasan Kedubes Prancis, Jakarta, Senin (2/11). 

FAJAR INDONESIA NETWROK 
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YUSUP SUPARMAN/PASUNDAN EKSPRES

CembUrU: GTKHnK Kabupaten subang melakukan audiensi dengan Komisi Iv DPrD subang, senin (2/11).

Sedangkan mereka yang 
TMT 2008 hingga 2020 
ini tidak ikut menikmati 
manisnya uang APBD, 
yang disebut Bosda.

“S e m e nt a ra  i tu  ya ng 
TMT-nya dari 2008 ke sini 
tahun 2020, itu tidak da-
pat Bosda. Mereka hanya 
dapat semampunya dari 
sekolah. Itulah kenapa 
kami minta kebi jakan 
kesejahteraan yang adil,” 
ujarnya.

Ade menyebut, peran 
guru dan tenaga kependidi-
kan honorer non kategori 
cukup strategis.

 “Perlu diketahui yang me-
nyelematkan pendidikan di 
pelosok-pelosok daerah itu 
mereka tenaga pengajar 
non kategori. Banyak kan 
di SD PNS-nya hanya satu 
dua, akhirnya sekolah itu 

dibantu oleh non kategori,” 
ujarnya. 

Selain tuntutan kepada 
Pemda Subang, GTKHNK 
Kabupaten Subang juga 
m e m i l i k i  a g e n d a  n a -
sional.  Mereka meminta 
agar  Presiden menge -
luarkan peraturan yang 
m e n g a n g k a t  h o n o r e r 
tanpa tes. Langkah yang 
ditempuh, dengan meng-
galang dukungan dari 
Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan,  Pemda dan 
DPRD agar  menyurati 
Presiden atas harapan 
d a r i  g u r u  d a n  t e na ga 
kependidikan honorer.

“Kami juga meminta agar 
pemerintah pusat menge-
luarkan kebijakan untuk 
honorer agar mendapat 
honor setara dengan UMK,” 
katanya.

Berbagai kritik dan hara-
pan GTKHNK Kabupaten 
Subang tersebut dilontar-
kan kepada anggota Komisi 
IV DPRD Subang, Senin 
(2/11) dalam sebuah au-
diensi. 

Ketua Komisi IV DPRD 
Subang, Ujang Sumarna 
mendukung, apa yang dis-
ampaikan guru dan tenaga 
kependidikan honorer non 
kategori menjadi catatan 
dan perhatian untuk segera 
ditindaklanjuti.  

“Mereka meminta du-
kungan dari DPRD, untuk 
barsurat kepada Presiden 
agar diangkat sebagai PNS. 
Mereka juga meminta Pem-
da memberikan bantuan 
yang sama baik ke kategori 
2 maupun non kategori,” 
ungkap politisi Gerindra 
ini.

D i a  m e n y a m p a i k a n , 
m e n g e n a i  p e r b e d a a n 
bantuan untuk honorer 
kategori 2 sebesar Rp700 
r ibu dan honorer non 
kategori Rp300 ribu tidak 
ada dasar yang mengatur 
tentang besaran bantuan 
tersebut. Besaran bantuan 
tergantung kepada ke-
mampuan daerah. “Tidak 
ada aturan sebenarnya 
ini Rp700 ribu, ini Rp300 
ribu. Itu tergantung dari 
kemampuan daerah saja,” 
ujarnya.

Usulan penyamaan ban-
tuan tersebut, kata Ujang-
Sumarna, akan dibicarakan 
dengan Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan. “Kita 
akan segera bertemu dan 
bahas ini dengan kepala 
dinas pendidikan,” pung-
kasnya.(ysp/vry)

ditambah lagi harga jual 
menurun sampai pemasa-
ran jadi kendala utama,” 
ujarnya, Senin (02/11).

Dikatakan Rosmillah, be-
ragam keluhan nelayan pe-
sisir Karawang menyampai-
kan aspirasi untuk segera 
diteruskan ke dinas. Seperti 
bantuan dari pemerintah 
yang tidak merata dirasa-
kan oleh nelayan pesisir.

Nelayan, kata dia, tetap 
melaut meski ada kekha-
watiran terpapar Covid-
19. Sebab jika tidak me-
laut mereka tidak bisa 
memenuhi  kebutuhan 
hidup keluarganya. Jika 
kondisi ini berlarut, ne-
layan enggan melaut lagi. 
“Dinas perikanan harus 
tolong nelayan supaya 
dibantu dengan kondisi 

Covid-19. Terlebih cuaca 
tidak menentu, dan ini 
jadi  perhatian khusus 
pemerintah daerah,” pa-
parnya. 

Tak hanya itu, kata Poli-
tisi Partai PDIP ini, dirin-
ya mempertanyakan soal 
kompensasi oil spill setelah 
hasil uji petik belum ada 
tindaklanjutnya, sehingga 
banyak masyarakat bertan-

ya-tanya. Untuk itu dirinya 
berharap Dinas Perikanan 
dapat mengalokasikan ang-
garan untuk pengaman 
sosial.

“Nelayan butuh alat tang-
kap, jaring bantuan Covid 
dari Dinas Perikanan. Ada 
UMKM dapat perhatian, 
nelayan juga harusnya 
diperhatikan juga,” be-
bernya.(aef/vry) 

m e n g e n a i  p e r k a r a 
CSR alun-alun Subang, 
pihaknya sudah menetap-
kan tersangka. Penetapan 
tersangka, setelah pemerik-
saan yang sudah beberapa 
kali dilakukan. “Sudah kita 
tetapkan tersangka dalam 
perkara tersebut,” ujarnya. 

Perkara tersebut, Wafdan 
menuturkan, sudah menda-
patkan perhitungan dari 
BPKP. Pihaknya saat ini se-
dang melakukan kelengkapan 
berkas untuk dikirimkan ke 
pihak Kejaksaan Negeri Sub-
ang. “Kita sedang melakukan 
penyusunan kelengkapan 

berkas untuk dilimpahkan 
ke Kejaksaan Negeri Subang,” 
ungkapnya. 

Sementara itu warga Sub-
ang Roni S (36) mengaku 
menunggu penetapan ter-
sangka . “Alun-alun saja 
dikorupsi, apalagi yang 
lain,” katanya.(ygo/vry) 

“Dulu aku demen dugem. 
Dulu. Sekarang udah ng-
gak. 4 tahun udah nggak,” 
jawab Denise.

Mengetahui Denise suka 
dugem, Nikita merasa 
curiga jika sang selebgram 
suka merokok dan minum 
minuman alkohol dan me-
nanyakan hal tersebut ke-
pada bintang tamunya itu.

“Tapi lu ngerokok sama 
peminum alkohol nggak?” 
tanya wanita yang biasa 
dipanggil Nyai itu.

“Iya. Merokok sampe 
sekarang masih,” jawab 
Denise lagi.

Hingga akhirnya, pertan-
yaan yang membuat Nikita 
penasaran langsung ditan-

yakan ke Denise.
“Seberapa nakal sih elo? 

Masih perawan nggak?” 
tanya Nikita yang pena-
saran.

“Emang ada yang per-
awan hari gini? Ini Jakarta 
say. 2020!” jawab Denise 
hingga membuat Nikita 
tertawa.

Tak cukup puas dengan 
jawaban tersebut, Nikita 
kembali mengorek lebih 
dalam mengenai kapan 
Denise mulai kehilangan 
keperawanannya itu.

“Eh Denise, pecah per-
awan lu tu umur berapa?” 
tanya Nikita yang semakin 
kepo. “Pecah perawan 
umur 22,” jawab Denise 

dengan pede.
“Berarti nggak muda-mu-

da banget dong. Gue pikir 
lu pecah perawannya umur 
15,” tambah Nikita.

Dalam obrolan tersebut, 
Denise mengaku jika awal-
nya ia hanya ingin seru-
seruan dalam mengunggah 
video nongkorng di mal 
mewah sembari menyindir 
temannya yang sombong.

Meski viral dan dike-
nal banyak orang lewat 
jalur hujatan, Denise tetap 
bersyukur karena berkat 
video tersebut bisnis bun-
ganya menjadi semakin 
laris dan juga dirinya se-
makin banjir endorse-an.
(sdi/fin/vry)

Kadiskominfo menya-
takan siap mem-branding 
Subang Smart City, dengan 
mengoptimalkan smart of-
fice dan digitalisasi desa. 
Diskominfo siap menyasar 
program Organisasi Perang-
kat Daerah (OPD) dalam 
menyukseskan Sembilan 
Program Subang Jawara 
(Jaya, Istimewa Sejahtera).

Kadiskominfo Mas Indra 
Subhan mengatakan, siap 
mengangkat profil atau pro-
gram perangkat daerah yang 
menjadi unggulan dalam 
menyukseskan Sembilan 
Program Jawara. Antara lain, 
Jawara Nata, Niaga, Wisata, 
Raga, Daya, Miara, Pakaya, 
Riksa dan Nagara. “Dimu-
lai dengan memfasilitasi 
wifi, internet yang berbasis 

OPD dan digitalisasi desa, 
sekolah, pertanian, peter-
nakan dan yang lainnya. Kita 
ciptakan dulu smart office 
dengan memaksimalkan 
jaringan digitalisasi dalam 
rangka mewujudkan Subang 
Smart City,” kata Mas Indra 
Subhan. 

Mas Indra mencontoh-
kan, digitalisasi desa yang 
berbasis aplikasi. Dalam 
sebuah smartphone jika 
membuka aplikasi yang 
dibuat Diskominfo, bisa 
meng-klik desa yang di-
inginkan dan akan muncul 
profil desa dan potensinya. 
Apakah itu, wisata, kuliner, 
kependudukan, infrastruksi 
dan muatan lokal lainnya. 

Kemudian, Mas Indra 
menambahkan, publik 

harus tahu bagaimana 
pembangunan yang diker-
jakan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Subang mela-
lui OPD melalui media 
sosial. Seperti facebook, 
instagram, twitter, youtube 
dan lainnya yang dikelola 
Diskominfo. 

“Pembangunan apa yang 
sedang dikerjakan Pemer-
intah Daerah Kabupaten 
Subang harus diketahui 
masyarakat. Kita akan men-
gupasnya dengan berbasis 
digitalisasi,” kata Kadis-
kominfo.

Sementara itu Praktisi 
Web Developer asal Subang 
Adrianto Akbar menyebut, 
Subang sudah seharusnya 
memiliki website yang op-
timal dan terkelola dengan 

baik, begitupun juga den-
gan setiap OPD nya. “Kita 
ambil saja contoh, misal-
kan Disparpora saat ini kan 
sedang menggembar-gem-
borkan tentang promosi 
pariwisata, tapi medianya 
mana? nggak ada. Kalau 
ada website kan mudah, 
gampang,” jelasnya.

Selain itu juga dia menye-
but pelayanan masyarakat 
juga akan lebih optimal, 
sekalipun memang saat 
ini sudah ada subang.go.id 
namun Adrian menyebut 
itu berisi konten umum dan 
tidak spesifik.

“Ada kan yang Pemda se-
cara umum di subang.go.id 
namun updatenya harus 
dimaksimalkan,” pungkas-
nya.(idr/vry)

Ikut event Jawara Bonsai 
Regional dapat juara The 
Best 3,” katanya.

Menurut H. Main, hobi 
bonsai nya diawali dari 
seorang sahabatnya yang 
sudah lebih dulu menjadi 
pebonsai dengan koleksi 
bonsai yang cukup banyak, 
dengan aneka jenis pohon 
bonsai.

“Awalnya disarankan un-
tuk punya bonsai satu atau 
dua pohon, lama kelamaan 
jadi tertarik juga. Karena 
itu tadi, bonsai punya nilai 
seni yang tinggi, juga untuk 
pergaulan biar banyak re-
kan sesama pehobi bonsai,” 
tuturnya.

Selain itu, bonsai juga 
memiliki nilai ekonomi 
yang tinggi, dimana harga 
sebuah pohon bonsai bisa 

mencapai jutaan, puluhan 
juta, ratusan juta hingga 
miliar rupiah. Hal itu pula 
yang juga menarik peminat 
dan pehobi  bonsai, selain 
nilai seni juga harganya 
tinggi dan fantastis.

Untuk menjadi sebuah 
bonsai nan indah dan elok, 
butuh waktu yang cukup 
lama. Dimana prospek 
dan perkembangan bon-
sai ditentukan oleh jenis 
pohonnya, model batang 
dan akarnya yang kuat 
mengikat.

Saat seorang pehobi bon-
sai pemula, mungkin harus 
sabar menunggu hingga 
bonsainya menjadi bon-
sai yang siap dipamerkan, 
karena dianggap sudah 
jadi. Bonsai yang sudah jadi 
perlu perawatan yang ek-

stra, pupuknya yang  cukup 
dan tidak mengering.

Selain itu, pebonsai juga 
perlu tenaga perancang 
bonsai yang dimilikinya. 
Karena tidak setiap pe-
bonsai bisa mendesain 
atau merancang bonsain-
ya menjadi bonsai yang 
unik, punya karakteristik 
tersendiri, sehingga bonsai 
nya itu memikat hati pe-
bonsai atau seorang kolek-
tor bonsai, dengan harga 
yang fantastis.

“Butuh waktu yang pan-
jang,  s ehingga bonsai 
i tu  indah menar ik  di -
pandang mata, dan pu-
nya nilai ekonomi yang 
tinggi,” kata Seeful Anwar 
seorang perangcang bon-
sai asal Desa Margahayu.
(dan/vry)

JAKARTA–Sebanyak 67 
kepala daerah mendapat 
teguran Kementerian Da-
lam Negeri (Kemendagri). 
Mereka mendapat teguran 
karena tak melaksanakan 
rekomendasi Komisi Apara-
tur Sipil Negara (KASN) 
terkait netralitas ASN pada 
Pilkada serentak 2020.

Staf Khusus Mendagri 

Bidang Politik dan Media 
Kastorius Sinaga menga-
takan sebanyak 67 kepala 
daerah ditegur karena tak 
melaksanakan rekomen-
dasi KASN. Padahal diberi-
kan waktu selama tiga hari 
untuk melaksanakan reko-
mendasi.

“Kepala daerah yang tidak 
menindaklanjuti rekomen-

dasi tersebut akan dikenai 
sanksi, mulai dari sanksi 
moral hingga hukuman 
disiplin,” katanya.

Dijelaskannya, teguran 
tersebut disampaikan ke-
pada para kepala daerah 
melalui surat yang ditan-
datangani Inspektur Jen-
deral Kementerian Dalam 
Negeri Tumpak Haposan 

Simanjuntak, atas nama 
Mendagri Muhammad Tito 
Karnavian, tertanggal 27 
Oktober 2020.

Dalam surat tersebut, 
Tumpak menyebut hingga 
26 Oktober 2020 terda-
pat 131 rekomendasi KASN 
pada 67 pemda yang be-
lum ditindaklanjuti kepala 
daerah selaku Pejabat Pem-

Mendagri Tegur 67 Kepala Daerah
bina Kepegawaian (PPK). 
Karenanya atas dasar itu, 
dilakukan pemblokiran 
terhadap data administrasi 
kepegawaian ASN, meliputi 
10 Pemprov, 48 Pemkab, 
dan sembilan Pemkot.

“PPK yang tidak melak-
sanakan rekomendasi 
KASN akan dijatuhi sanksi 
sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan,” 
ungkap Kastorius.

Dia juga menjelaskan te-
guran kepada para kepala 
daerah disampaikan se-
bagai tindak lanjut Kepu-
tusan Bersama Menteri 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi 
Birokrasi,  Menteri Da-
lam Negeri, Kepala Ba-
dan Kepegawaian Negara, 
Ketua Komisi Aparatur 
Sipil Negara dan Ketua Ba-
dan Pengawas Pemilihan 
Umum tentang Pedoman 
Pengawasan Netralitas 
Pegawai ASN dalam Pe-
nyelenggaraan Pilkada 
Serentak Tahun 2020.

Sesuai dengan PP No 12 
tahun 2017, para kepala 
daerah diberi waktu paling 
tiga hari untuk menindak-
lanjuti rekomendasi KASN 
setelah menerima surat 
teguran Kemendagri.

Selain itu, Kastorius juga 
mengatakan diberikan 
sanksi pemblokiran ter-
hadap data administrasi 
kepegawaian ASN di 67 
pemerintah daerah.

“Pemblokiran dilakukan 
karena kepala daerah-
nya, selaku PPK di pemda 
yang bersangkutan, belum 
menindaklanjuti reko-
mendasi  KASN terkait 
dengan pelanggaran ne-

tralitas ASN dalam pilka-
da,” katanya.

Sementara Pakar Komu-
nikasi Politik Emrus Si-
hombing mengingatkan 
agar ASN harus bersikap 
netral. ASN harus bisa men-
jaga jarak dengan semua 
kekuatan politik guna men-
capai hasil pilkada yang 
berkualitas. “Kalau ASN 
tidak netral, maka pengar-
uhnya dapat digunakan 
oleh kekuatan tertentu un-
tuk mempengaruhi pihak 
lain,” katanya.

Menurutnya, ASN harus 
mandiri dan bersikap in-
dependen terhadap semua 
kekuatan politik serta tidak 
berupaya mempengaruhi 
pihak lainnya.

Dia juga mengingatkan, 
pasangan calon kepala 
daerah, tim sukses, maupun 
partai politik pengusung 
dan pendukung, untuk 
tidak mendekati ASN, baik 
di ruang publik maupun di 
ruang privat.

“Pasangan calon kepala 
daerah bersama tim suk-
sesnya agar dapat saling 
menjaga jarak dengan 
ASN, baik di panggung 
depan maupun pang -
gung belakang, sehingga 
pelaksanaan pilkada den-
gan azas luber dan jurdil 
(langsung, umum, bebas, 
rahasia, dan jujur, adil) 
tidak terciderai,” kata Dok-
tor Komunikasi Politik 
dari Universitas Pajajaran 
Bandung ini.

Sedangkan akademisi 
Universitas Jenderal So-
edirman (Unsoed) Slamet 
Rosyadi mengingatkan 
sikap tak netral ASN da-
lam Pilkada dapat men-

imbulkan konflik internal. 
“Idealnya, ASN harus netral 
agar tidak menimbulkan 
konflik internal. Selain itu, 
juga untuk menjaga profe-
sionalitas,” katanya.

Karenanya, dia menga-
takan Pemerintah perlu 
memastikan netralitas ASN 
menjelang pelaksanaan 
pilkada tahun ini. “Pastikan 
ASN bersikap netral dalam 
pilkada dan memahami 
regulasi terkait pelang-
garan netralitas beserta 
sanksi-sanksinya,” katanya 
lagi.

Pemerintah juga perlu 
menegaskan agar para ASN 
menjalankannya dengan 
konsisten, dengan tujuan 
agar tidak terlibat dalam 
praktik politik praktis.

Senada diungkapkan 
pengamat politik Unsoed 
Ahmad Sabiq. “ASN harus 
bersikap netral  dalam 
seluruh tahapan pilkada 
dalam artian tidak terli-
bat atau dilibatkan dalam 
tarik menarik kepentingan 
politik dalam pilkada,” 
katanya.

Netralitas ASN juga diper-
lukan untuk menjamin 
pelayanan publik yang adil 
tanpa adanya penyalah-
gunaan wewenang untuk 
kepentingan politik.

Namun, diakuinya juga 
ASN berada dalam po-
sisi yang dilematis dalam 
menjaga netralitasnya. 
“Sehingga perlu aturan-
aturan yang bisa menum-
buhkan atmosfer politik 
yang dapat mendukung 
ASN, agar bisa nyaman 
dalam menjalankan ne-
tralitasnya,” katanya.(gw/
fin/vry)



3 radar subang
selasa, 3 november 2020

RALAT PENGUMUMAN LELANG

Menunjuk Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan PT. Bank Mandiri 
(Persero) Tbk, Regional Retail Collection & Recovery VI yang terbit pada tanggal 
22 Oktober di Surat Kabar Harian Pasundan Ekspres terdapat kesalahan penulisan 
sebagai berikut:

Tertulis :
Batas Akhir Penawaran :  Pukul 11.00 Waktu Server Lelang melalui Internet
Seharusnya :
Batas Akhir Penawaran :  Pukul 14.30 Waktu Server Lelang melalui Internet

Demikian ralat pengumuman ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 
Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan diatas. 

Purwakarta, 03 November 2020
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Regional Retail Collection & Recovery VI

Ttd

Penanganan Kejari 
Dinilai Lamban

S U B A N G - M a s y a r a k a t 
Kabupaten Subang mulai 
mempertanyakan sejumlah 
dugaan kasus korupsi yang 
ditangani Kejaksaan Negeri 
(Kejari) Subang, seperti 

kasus BPR Syariah Gotong 
Royong dan kasus SPPD fik-
tif DPRD Subang. Pasalnya, 
hampir satu tahun kasus 
tersebut belum ada progres 
yang signifikan.

Hal ini menuntut Komisi 
Kejaksaan (Komjak) dan 
Komisi Penanggulangan 
Korupsi (KPK) untuk turun 

tangan menangagi kasus 
dugaan korupsi yang me-
libatkan sejumlah pejabat 
teras di Pemkab Subang 
tersebut.

Seperti yang diungkap-
kan salah seorang warga 
Dani.S yang mempertanya-
kan penanganan kasus sep-
erti BPRS Gotong Royong 

Subang yang sempat heboh 
tersebut. Padahal Kejari 
Subang pernah menggele-
dah kantor BKAD dan kan-
tor BPR Syariah Gotong 
Royong,  namun hingga 
saat ini masih belum ada 
kejelasan tersangka. “Tidak 
jelas tersangkanya siapa, 
padahal perkara tersebut 

sudah ditangani sejak 2019 
yang lalu,” ujarnya.  

Ia pun meminta KPK untuk 
turun tangan mengambil 
alih kasus tersebut. “Kom-
jak dan KPK harus turun ke 
Subang, untuk melakukan 
pengawasan bila perlu am-
bil alih perkara,” ujarnya.

Salah seorang PNS yang 

tidak mau disebutkan na-
manya juga mempertan-
yakan kasus SPPD fiktif. 
Pemeriksaan terus menerus 
dilakukan, namun tidak ada 
kejelasan progres perkara 
nya seperti apa. Bahkan 
banyak yang mempertanya-
kan, apakah perkara SPPD 
tersebut dihentikan atau 

tidaknya,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Ke-

jaksaan Negri Subang Ta-
liwondo SH memastikan 
pihaknya masih menunggu 
penghitungan kerugian 
dari yang ditimbulkan dari 
2 perkara tersebut. “Itu 
sedang di hitung kerugian-
nya,” singkatnya.(ygo/sep)

KPK Diminta Tangani Kasus SPPD Fiktif dan BPRS

SUBANG-Dua orang pela-
jar Subang berhasil menore-
hkan prestasi di peringatan 
Hari Sumpah Pemuda ke 92 
tahun 2020. Mereka menjadi 
juara dalam sebuah kom-
petisi Orasi pelajar tingkat 
Nasional bertajuk “Dipone-
goro Orator Contest 2020” 
yang diselenggarakan oleh 
Keluarga Mahasiswa Sastra 
Indonesia Fakultas Ilmu Bu-
daya Universitas Diponegoro 
(Undip) secara daring, Sabtu 
(31/10).

Ketua Keluarga Mahasiswa 
Sastra Indonesia Undip, 
Rizki menyebut keuda pela-
jar itu adalah Muhammad 
Ardi Firdaus dan Muham-
mad Abigail Putra Al had-
id, yang masing-masing 
ditetapkan sebagai juara 
favorit dan juara ke 2 dalam 
ajang tersebut. Keduanya 
berstatus sebagai pelajar 
SMA Negeri 1 Subang dan 
berhasil menyingkirkan para 
kontestan dari berbagai kota 
dan provinsi se-Indonesia. 
“Animo peserta cukup ting-
gi, ada 60 peserta yang daftar 
berasal dari 20 Kabupaten/
kota 9 provinsi se-Indone-
sia,” katanya.

Dia menjelaskan acara ini 
terdiri dalam 2 tahap yaitu 
penyisihan tanggal 23 Okto-
ber 2020 dan grandfinal 31 
Oktober 2020. Selain keuda 
pelajar itu, tercatat 3 pelajar 
Subang lainnya yang berha-
sil lolos ke final kompetisi 
yaitu farhan Azhari Saputra 
dari SMAN 3 Subang, Fitria 
Aisyah dan Tika Amanda 
dari SMK Kesehatan Bhakti 
Kencana Subang. “Dipone-
goro Orator Contest 2020 
merupakan ajang kontestasi 
untuk mencari Orator pela-
jar terbaik se Indonesia. Ide 
awalnya perayaan bulan 

Dua Pelajar Subang Juara Orasi Nasional
bahasa, apa sih acara yang 
bisa dikembangkan di era 
pandemi seperti ini? KMSI 
berusaha beradaptasi den-
gan iklim organisasi yang ser-
ba terbatas sehingga melalui 
ide-ide yang muncul lahirlah 
Diponegoro Orator Contest,” 
ungkapnya.

Mewakili pelajar Subang 
dan sebagai pembimbing pe-
serta, Dinda mengapresiasi 
apa yang telah ditorehkan 
pelajar Subang di ajang na-
sional tersebut. Dia men-
gucapkan terimakasih pada 
beberapa tokoh Subang 
yang turut berkontribusi 
mendukung acara tersebut, 
diantaranya Asep Rochman 
Dimyati Ketua Apindo Sub-
ang, Ratna Bambang Set-
iawan Ketua PHRI Subang, 
dan Efi Maryanti direktur CV 
E Pro Mandiri. “Terima kasih 
kepada seluruh pihak atas 

dukungannya menyukses-
kan Diponegoro Orator Con-
test semoga acara ini bisa 
bermanfaat untuk bangsa, 

dari undip untuk indonesia” 
pungkas Dinda yang ternyata 
anggota Soebang Poenja 
Tjerita.(idr/sep)

InDraWan seTIaDI/PasUnDan eKsPres

orasI: Penampilan muhammad abigail  Putra al hadid dalam 
Diponegoro orator Contest  2020.

SAGALAHERANG-Pene-
gasan Batas Desa mulai di-
garap Bagian Pemerintahan 
Setda Subang. Hal tersebut 
dikemukakan oleh Kepala 
Bagian Pemerintahan Set-
da Subang, Wawan kepada 
Pasundan Ekspres, Senin 
(2/11).

Menurutnya,penegasan 
batas desa ini dilakukan 
secara mandiri oleh bagian 
pemerintahan. Sebab jika 
berdasarkan anggaran dari 
Pemda Subang, tidak dise-
diakan slot anggaran. “Kami 
jalankan secara mandiri, kar-
ena ini amanat Kemendagri 
yang nantinya akan disahkan 
melalui peraturan Bupati. 
Karena Subang ini belum 
punya, sudah dianggarkan 
sejak lama namun mungkin 
karena bukan prioritas akh-
irnya harus menunggu. Dari 

pada terus-terusan nunggu 
kami jalankan secara mandi-
ri saja,” ungkapnya.

Menurut Wawan jika hanya 
untuk tahap pertama ini, 
yakni kesepakatan antar 
desa dengan metode karto 
metrik, tidak memerlukan 
banyak biaya. Dari keselu-
ruhan tiga tahap prosesnya. 
“Tahapan berikutnya yang 
lumayan memakan biaya, 
yakni tahapan kedua, saat ke 
lapangan, atau penegasan, 
karena melibatkan ahli juga, 
kemudian tahap terakhir 
baru pengesahan,” tambah-
nya.

Untuk pelaksanaan per-
tama ini berlangsung untuk 
3 kecamatan, diantaranya 
Kecamatan Sagalaherang, 
Ciater, dan Serangpanjang 
yang dilaksanakan di kantor 
kecamatan Sagalaherang 

Penegasan Batas Desa 
Digelar Secara Mandiri

dengan penerapan protokol-
er yang ketat.

Camat Sagalaherang, Cecep 
Rahmat mengapresiasi den-
gan diadakannya penetapan 
batas desa tersebut. Hal itu 
menurutnya sangatlah urgen 
untuk dilakukan.

D i a  b e rha ra p  d e n ga n 
ditetapkannya batas desa 
itu akan mempermudah bagi 
setiap desa, termasuk juga 
Pemcam dalam menetapkan 
kepentingan administrasi. 
“Tentu saja sangat men-
gapresiasi, karena memang 
menurut saya hal ini pent-
ing untuk segera ditetapkan, 
saya sebagai tuan rumah 
hanya memastikan saja jika 
kegiatan ini berlangsung 
dengan menerapkan pro-
tokoler kesehatan,” pungkas-
nya.(idr/sep)   

InDraWan seTIaDI/PasUnDan eKsPres

PeneTaPan baTas: Para Kepala Desa di Kecamatan sagalaherang saat menyepakati batas-batas desa.

YUGo erosPrI /PasUnDan eKsPres

PenGGeleDaHan: Tim Kejari subang 
melakukan penggeledahan di Kantor 
bPrs Gotong royong subang pada 

tahun 2019.



LEMBANG-Para peda-
gang kaki lima (PKL) yang 
berjualan di badan Jalan 
Raya Lembang Kabupaten 
Bandung Barat (KBB), secara 
sukarela membongkar lapak-
nya, Senin (2/11). 

Aksi yang dilakukan setelah 
usai libur panjang itu sebagai 
bentuk dukungan terhadap 
pemerintah dalam menjaga 
Kebersihan, Keindahan, dan 
Ketertiban (K3) di Kecama-
tan Lembang.

“Kami bongkar lapak atas 
kesadaran pribadi, ini kan 
badan jalan. Ya ikut anjuran 
pemerintah untuk menjaga 
K3 supaya di sini bersih 
dan nyaman,” kata salah 
seorang pemilik lapak, Asa 
Juarsa.

Dia dan sejumlah pedagang 
lainnya sudah bersepakat 
untuk membongkar lapak 
usai libur panjang. Keban-
yakan adalah para pedagang 
makanan ringan dan minu-
man, seperti ketan bakar, 
mi instan, kopi, dan sudah 
berjualan cukup lama. 

Disinggung soal rencana 
berjualan selanjutnya, Asa 
mengaku sudah mendapat-
kan tempat baru di Rest Area 

72 perempatan Mandarin 
Desa Jaya Giri, Lembang. 
Nantinya semua pedagang 
yang ada di depan Rest Area 
akan ditempatkan di rest 
area tersebut dengan kondisi 
yang lebih tertata.

 “Kami sudah difasilitasi 
untuk pindah ke Rest Area 
72, konsepnya food market 
untuk menampung para 
pedagang kecil,” tuturnya. 

Pemilik Rest Area Lembang 
72, Totoh Gunawan menutur-
kan, keberadaan Rest Area di 
Lembang merupakan salah 
satu upaya untuk mendukun 
program K3 Pemda KBB. 

Selain itu, untuk mengurai 
kemacetan yang kerap dike-
luhkan oleh warga Lembang 
jika memasuki akhir pekan 
dan libur panjang. 

Rest area ini mampu me-
nampung 400 unit kend-
araan roda empat dengan 
total luas lahan 3.200 meter 
persegi. Fasilitasnya selain 
food market untuk pelaku 
UKM, ada juga mushola dan 
ATM center.

 “Kami ingin memban-
tu para UKM makanya di-
siapkan tempat jualannya,” 
pungkasnya.(eko/sep)

4 bandung raya 
selasa, 3 november 2020 pasundan ekspres

4 MELaWan COVId-19
selasa, 20 oktober 2020

LEMBANG-Tidak hanya 
mengatur lalu lintas yang 
ramai oleh wisatawan, Sat-
lantas Polres Cimahi juga 
menyosialisasikan protokol 
kesehatan di kawasan Lem-
bang, Kabupaten Bandung 
Barat. Tiap hari selama libur 
panjang Maulid Nabi, petu-
gas Satlantas bahkan mem-
bagi-bagikan masker.

Kepala Satlantas Polres Ci-
mahi AKP Susanti Samaniah 
mengatakan, setiap hari se-
lama libur panjang pihaknya 
menyiapkan 1.000 masker 
untuk dibagikan kepada 
masyarakat. Aksi simpatik 
itu dilakukan untuk men-
dukung upaya pemerintah 
dalam mencegah penye-
baran Covid-19. “Pada saat 
libur panjang kali ini me-
mang kita masih di tengah 
pandemi Covid-19. Banyak 
masyarakat yang melakukan 
wisata, khususnya di tempat-
tempat wisata di Lembang, 
kami masih banyak men-
emukan masyarakat yang 
tidak menggunakan masker,” 
kata Santi, panggilan Susanti 
Samaniah, kemarin

Menurut dia, penggunaan 
masker menjadi suatu ke-
wajiban di tengah pandemi 
Covid-19 ini. Selain menggu-
nakan masker, pemerintah 
pun meminta masyarakat 
untuk rajin mencuci tangan 
dan menjaga jarak. Gerakan 
3M itu menjadi kampanye 
pemerintah sebagai pro-

tokol kesehatan pencegahan 
Covid-19. “Untuk itu, kami 
dari jajaran Satlantas Polres 
Cimahi, selain mengatur 
arus lalu lintas, juga mem-
berikan imbauan kepada 
masyarakat untuk selalu 
mematuhi protokol keseha-
tan. Di antaranya memakai 
masker, menjaga jarak, dan 
mencuci tangan,” tuturnya.

Pembagian masker oleh 
Satlantas Polres Cimahi itu 
dilakukan saat penerapan 
rekayasa lalu lintas satu arah 
(one way), yang berada di 
pertigaan Beatrix. Persim-
pangan itu menjadi titik 
pertemuan Jalan Raya Lem-
bang dengan Jalan Kolonel 
Masturi.

Ketika satu jalur ditutup 
untuk mengurai kendaraan 
dari jalur sebaliknya, petu-
gas Satlantas Polres Cimahi 
mendatangi para pengen-
dara. Petugas lalu membagi-
kan masker kepada pengen-
dara roda dua maupun roda 
empat, terutama yang tidak 
memakai masker, sambil 
menjelaskan akan penting-
nya protokol kesehatan.

Pada kesempatan yang 
lain, petugas Satlantas Pol-
res Cimahi juga mendatangi 
tempat wisata yang dipadati 
wisatawan. Petugas kemu-
dian membagikan masker 
kepada wisatawan yang baru 
datang maupun yang sedang 
mengantre di tempat wisata.
(eko/sep)

Tuntut Bupati Buat 
Surat Rekomendasi 

Penolakan
SUBANG-Ratusan buruh 

dari sejumlah organisasi 
serikat buruh dan serikat 
pekerja di Kabupaten Band-
ung Barat (KBB) melakukan 
aksi unjuk rasa di kompleks 
Pemda KBB, Senin (2/11). 
Aksi mereka bahkan dilaku-
kan di tengah hujan deras 
yang mengguyur di kom-
pleks pemda. 

Mereka berorasi dan me-
nyampaikan sejumlah tuntu-
tan buruh yang ingin disam-
paikan ke Bupati Bandung 
Barat. Namun buruh harus 
menerima kekecewaan kar-
ena tuntutan untuk bertemu 
bupati tidak terealisasi.

Ini dikarenakan Bupati 
Bandung Barat Aa Umbara 
Sutisna tidak berada di kan-
tor sehingga tidak ada yang 
mau menerima. “Kami jauh-
jauh datang ke sini untuk 
menentukan sikap, bahwa 
buruh tetap menolak UU 
Omnibus Law yang sangat 
merugikan buruh,” kata Ket-
ua DPC KSPSI KBB, Dadang 
Ramon di sela-sela aksi.

Menurutnya, ketidakhad-
iran bupati yang tidak mau 
menemui buruh menjadi 
cerminan jika bupati tidak 
berpihak kepada buruh. Ini 
menjadi sinyal bahwa bupati 
tidak mau peduli dan mem-
perhatikan nasib buruh yang 
saat ini sedang digembosi 
melalui UU Omnibus Law.

Sementara Ketua DPC SPN 
KBB Budiman menuntut 
agar bupati membuat re-
komendasi penolakan UU 
Cipta Kerja ke pemerintah 
pusat. Termasuk juga mem-
buat rekomendasi ke guber-

nur bahwa UMK KBB naik 
8,51%, meskipun pemerin-
tah telah menegaskan bahwa 
UMK tahun 2021 tidak naik. 
“Kenaikan UMK KBB 2021 
sebesar 8,51% adalah harga 
mati. Kami menuntut bupati 
buat rekomendasi kenaikan, 
cabut UU Cipta Kerja, dan 
realisasikan janji politik saat 
Pilkada lalu,” tegasnya.

Sementara itu, Kalangan 
buruh di Kota Cimahi ngotot 
meminta kenaikan Upah 
Minimum Kota/Kabupaten 
(UMK) sebesar 8 persen un-
tuk tahun 2021. Mereka me-
minta unsur pemerintahan 
di Kota Cimahi mengabaikan 
Surat Edaran (SE) Menteri 
Ketenagakerjaan dan Guber-
nur Jawa Barat.

Seperti diketahui, Menteri 
Ketenagakerjaan Ida Fauzi-
yah mengeluarkan SE Nomor 
M/11/HK.04/X/2020 yang 
memutuskan upah tahun 
depan tidak naik. SE tersebut 
diikuti Gubernur Ridwan 
Kamil yang menyatakan 
Upah Minimum (UP) tahun 
2021 sebesar Rp 1.810.351,36 
atau sama seperti UP Jawa 
Barat tahun 2020. Sebagai 
bentuk perlawanan terhadap 
kebijakan tersebut, kalangan 
buruh bakal melakukan aksi 
pada Selasa (3/11). 

Tujuan aksi pertamanya 
adalah Kantor DPRD Kota 
Cimahi. Mereka meminta 
wakil rakyat itu mereko-
mendasikan kenaikan upah 
yang diinginkan buruh. “Kita 
meminta rekomendasi dari 
DPRD untuk merekomen-
dasikan kenaikan upah sebe-
sar 8 persen dimasa pandemi 
Covid-19,” kata Ketua DPC 
Serikat Buruh Seluruh Indo-
nesia (SBSI) 92, Asep Jamalu-
din, Senin (2/11).

Menurutnya, semua bu-
ruh di Kota Cimahi akan 

mengerahkan kekuatan 
penuh, dengan estimasi 
5 ribu orang yang bakal 
mengikuti aksi tersebut. 
Mereka akan berkumpul 
mulai pukul 08.00 WIB.

Kemudian mereka akan 
bergerak melewati Jalan In-
dustri (Cibaligo), Jalan Mahar 
Martanegara (Cimindi), Jalan 
Jenderal Amir Machmud, 

Jalan Gator Subroto, Jalan 
Gandawijaya, Jalan Kolonel 
Masturi dan depan Kantor 
DPRD Kota Cimahi. “Esti-
masinya sekitar 5 ribu buruh. 
Kita akan akan all out, mogok 
massal,” ucap Asep.

Setelah mendapatkan re-
komendasi dari DPRD Kota 
Cimahi, rencananya bu-
ruh akan menggelar aksi 

susulan di depan Kantor 
Wali Kota Cimahi, Jalan Rd. 
Hardjakusumah. Tujuannya, 
mereka meminta Wali Kota 
Cimahi untuk menaikan 
upah dan mengabaikan SE 
Menteri Ketenagakerjaan 
dan Gubernur Jawa Barat.

Ketua Dewan Pengupa-
han Kota Cimahi, Yanuar 
Taufik mengatakan, untuk 

sementara ini pihaknya be-
lum memutuskan untuk 
UMK tahun 2021. Namun 
kemungkinan besar akan 
sama seperti tahun ini yakni 
Rp. 3.139.274,74. “Kemung-
kinan besar sama karena ikut 
gubernur. Edarannya kan 
sudah ada,” katanya.

Dikatakannya, dalam wak-
tu dekat ini pihaknya akan 

membahas terkait upah ini. 
Kemudian diusulkan ke-
pada Wali Kota Cimahi dan 
diteruskan ke Gubernur Jawa 
Barat untuk diputuskan. 

“Sebelum tanggal 21 No-
vember sudah harus dipu-
tuskan. Mau dibahas dulu 
di Dewan Pengupahan Kota 
Cimahi,” tandasnya.(eko/
sep)

Demo Lagi, Buruh Tolak UMP dan Omnibuslaw

eko setIono/PasUnDan eksPres

PenGamanan: Petugas keamanan menjaga secara ketat aksi unjukrasa kaum buruh di kompleks Pemerintah daerah kabupaten bandung barat, senin (2/11).

Atur Lalu Lintas Hingga 
Bagikan Masker

Dukung K3, PKL Bongkar 
Lapak Secara Sukarela

eko setIono/PasUnDan eksPres

bonGkar laPak: salah seorang Pkl asa Juarsa membongkar lapak da-
ganganya untuk pindah ke rest area 72 mandarin Jaya Giri lembang.

 

eko setIono/PasUnDan eksPres

UraI kemaCetan: kepala sat-
lantas Polres Cimahi akP susanti 
samaniah saat mengatur lalu lintas 
untuk mengurai kemacetan di 
Jalan Grand Hotel lembang.



karawang ekspres
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PENGUMUMAN PERALIHAN KREDITUR 
 

Bersama ini diumumkan kepada Debitur-debitur Kredit Macet Bank BTN Kantor Cabang Purwakarta : 
No. Nomor Debitur Nama Debitur Lokasi Agunan 
1 0003601030000095 SUKARA KP. Kemang RT 01/07, Jl. Kemang Curug No. 60, Jatiwaringin, 

Pondok Gede, Bakasi 
Bahwa  : 
1. Saudara Merupakan Debitur Kredit Macet Bank BTN Kantor Cabang Purwakarta. 
2. Saudara tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang dilakukan oleh Bank, terhadap kewajiban kredit yang 

saudara miliki pada Bank BTN Kantor Cabang Purwakarta. 
3. Berdasarkan Perjanjian Kredit Masing-masing Debitur yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Purwakarta, Bank 

BTN telah melakukan langkah penyelamatan kredit bermasalah melalui mekanisme Pengalihan Hak Atas Piutang 
(Cessie) terhadap Debitur-Debitur Kredit Macet Bank BTN Purwakarta yang namanya disebutkan di atas pada 
tanggal 27 Oktober 2020. 

4. Sehingga sejak tanggal dimaksud, posisi kreditur telah beralih kepada Cessor/Kreditur berikut segala bentuk hak 
dan kewajiban yang melekat pada Perjanjian Kredit tersebut. 

Adapun dapat kami sampaikan perihal informasi korespondensi atas Cessor/Kreditur baru yaitu : 
Nama  :  Agustin Fitria Nelawati, SH., M.Kn. 
No. Telepon :  085682222993 
Alamat :  Jl. Merbabu II Blok C-6 No. 3, RT006/007, Harapan Jaya, bekasi Utara, Kota 

Bekasi, Jawa Barat 
 
Demikian pengumuman ini dibuat sebagai informasi, Terima kasih. 

Purwakarta, 03 November 2020 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. 

Recovery Asset Sales 1.2 Purwakarta  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

PENGUMUMAN PERALIHAN KREDITUR 
 

Bersama ini diumumkan kepada Debitur-debitur Kredit Macet Bank BTN Kantor Cabang Purwakarta : 
No. Nomor Debitur Nama Debitur Lokasi Agunan 
1 3601020276672  PALTAK STORUS  VILLA INDAH PERMATA BLOK D 25 
2 3601020277181  UU JULAEHA  VILLA INDAH PERMATA BLOK E 23 
3 3601020276575  SYARIFSYAH  VILLA INDAH PERMATA BLOK G 21 
4 3601020274476  BINTANG EKAMERTATO  VILLA INDAH PERMATA BLOK J 10 

Bahwa  : 
1. Saudara Merupakan Debitur Kredit Macet Bank BTN Kantor Cabang Purwakarta. 
2. Saudara tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang dilakukan oleh Bank, terhadap kewajiban kredit yang 

saudara miliki pada Bank BTN Kantor Cabang Purwakarta. 
3. Berdasarkan Perjanjian Kredit Masing-masing Debitur yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Purwakarta, Bank 

BTN telah melakukan langkah penyelamatan kredit bermasalah melalui mekanisme Pengalihan Hak Atas Piutang 
(Cessie) terhadap Debitur-Debitur Kredit Macet Bank BTN Purwakarta yang namanya disebutkan di atas pada 
tanggal 27 Oktober 2020. 

4. Sehingga sejak tanggal dimaksud, posisi kreditur telah beralih kepada Cessor/Kreditur berikut segala bentuk hak 
dan kewajiban yang melekat pada Perjanjian Kredit tersebut. 

Adapun dapat kami sampaikan perihal informasi korespondensi atas Cessor/Kreditur baru yaitu : 
Nama  :  Edi Setiono, S.Pd. 
No. Telepon :  081292774676 
Alamat :  Griya Citra Persada Blok  O 14 Rt 003/010, Dawuan Timur, Cikampek, 

Karawang 
 
Demikian pengumuman ini dibuat sebagai informasi, Terima kasih. 

Purwakarta, 03 November 2020 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. 

Recovery Asset Sales 1.2 Purwakarta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

PENGUMUMAN PERALIHAN KREDITUR 
 

Bersama ini diumumkan kepada Debitur-debitur Kredit Macet Bank BTN Kantor Cabang Purwakarta : 
No. Nomor Debitur Nama Debitur Lokasi Agunan 
1 3601020507332 SAEFUL 

BAHRI PESONA KALANGSURIA Blok B 20 No. 6 KARAWANG 
Bahwa  : 
1. Saudara Merupakan Debitur Kredit Macet Bank BTN Kantor Cabang Purwakarta. 
2. Saudara tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang dilakukan oleh Bank, terhadap kewajiban kredit yang 

saudara miliki pada Bank BTN Kantor Cabang Purwakarta. 
3. Berdasarkan Perjanjian Kredit Masing-masing Debitur yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Purwakarta, Bank 

BTN telah melakukan langkah penyelamatan kredit bermasalah melalui mekanisme Pengalihan Hak Atas Piutang 
(Cessie) terhadap Debitur-Debitur Kredit Macet Bank BTN Purwakarta yang namanya disebutkan di atas pada 
tanggal 27 Oktober 2020. 

4. Sehingga sejak tanggal dimaksud, posisi kreditur telah beralih kepada Cessor/Kreditur berikut segala bentuk hak 
dan kewajiban yang melekat pada Perjanjian Kredit tersebut. 

Adapun dapat kami sampaikan perihal informasi korespondensi atas Cessor/Kreditur baru yaitu : 
Nama  :  Nida Sari Nurhayani 
No. Telepon :  085693084569 
Alamat :  Perum pesona Kalangsuria Blok A 6 No. 6 RT20/006, Kalangsuria,  

Rengasdengkook, Karawang 
 
Demikian pengumuman ini dibuat sebagai informasi, Terima kasih. 

Purwakarta, 02 November 2020 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. 

Recovery Asset Sales 1.2 Purwakarta  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

PENGUMUMAN PERALIHAN KREDITUR 
 

Bersama ini diumumkan kepada Debitur-debitur Kredit Macet Bank BTN Kantor Cabang Purwakarta : 
No. Nomor Debitur Nama Debitur Lokasi Agunan 
1 3601010039488 HARUN 

RASYID Perumahan Permata mandiri Blok B 12 A No. 1, Karawang 
Bahwa  : 
1. Saudara Merupakan Debitur Kredit Macet Bank BTN Kantor Cabang Purwakarta. 
2. Saudara tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang dilakukan oleh Bank, terhadap kewajiban kredit yang 

saudara miliki pada Bank BTN Kantor Cabang Purwakarta. 
3. Berdasarkan Perjanjian Kredit Masing-masing Debitur yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris di Purwakarta, Bank 

BTN telah melakukan langkah penyelamatan kredit bermasalah melalui mekanisme Pengalihan Hak Atas Piutang 
(Cessie) terhadap Debitur-Debitur Kredit Macet Bank BTN Purwakarta yang namanya disebutkan di atas pada 
tanggal 27 Oktober 2020. 

4. Sehingga sejak tanggal dimaksud, posisi kreditur telah beralih kepada Cessor/Kreditur berikut segala bentuk hak 
dan kewajiban yang melekat pada Perjanjian Kredit tersebut. 

Adapun dapat kami sampaikan perihal informasi korespondensi atas Cessor/Kreditur baru yaitu : 
Nama  :  Isak Tua Purba 
No. Telepon :  081288042339 
Alamat :  Perum Permata Regency Jl Opal Timur 3 BB Rt 004/018, Cikampek Utara, 

Kota Baru, Karawang 
 
Demikian pengumuman ini dibuat sebagai informasi, Terima kasih. 

Purwakarta, 3  November 2020 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. 

Recovery Asset Sales 1.2 Purwakarta  
 

 

Belum Penuhi 
Unsur Pelanggaran 

KARAWANG-Bawaslu Ka-
bupaten Karawang menya-
takan jika dugaan pelang-
garan Pilkada yang dilakukan 
oleh salah satu kepala dinas 
dan dua orang kepala desa 
(Kades) di kecamatan Lema-
habang, dinyatakan belum 
memenuhi unsur pelang-
garan.

Koordinator Divisi Hukum, 
Humas, Data dan Informasi 
Bawaslu Karawang, Charles 
Silalahi mengatakan, dug-
aan pelanggaran netralitas 
ASN yang dilakukan salah 
seorang kepala dinas belum 
memenuhinunsur. Sebab, 
Bawaslu telah meminta ket-
erangan kepada para saksi 
juga kepala dinas yang di-
duga melanggar netralitas, 
untuk melengkapi informasi 
awal dugaan pelanggaran.

Dikatakan Charles, saat ini 
data penanganan pelangga-
ran kebanyakan bersumber 
dari hasil temuan Bawaslu. 
Baik berasal dari Laporan 
Hasil Pengawasan (LHP) 

atau informasi awal yang 
beredar di Media.

Dijelaskan, berdasarkan 
Informasi awal yang Bawaslu 
Karawang peroleh, tidak ter-
penuhi unsur pelanggaran 
netralitas ASN yang dilaku-
kan oleh kepala dinas. Hal 
tersebut dikarenakan yang 
bersangkutan tidak hadir 
dalam kegiatan pengajian 
tersebut, juga lokasi penga-
jian bukanlah di rumah yang 
bersangkutan. “Untuk itu Ba-
waslu mengambil keputusan 
untuk tidak melanjutkan du-
gaan pelanggaran tersebut,” 
ujar Charles.

Selain dugaan pelanggaran 
netralitas ASN, Bawaslu juga 
telah menangani dugaan 
Tindak Pidana Pemilihan 
yang dilakukan oleh dua 
orang Kepala Desa di Keca-
matan Lemahabang Kabu-
paten Karawang. 

Dua Kepala Desa tersebut 
lanjut Charles, diduga me-
langgar Pasal 71 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 
2016. Proses penanganan 
pelanggaran yang bersum-
ber dari laporan hasil pen-
gawasan segera diambil alih 

Bawaslu, setelah menduga 
adanya dugaan pelanggaran 
Pidana Pemilihan. 

Pada pelanggaran Pidana 
Pemilihan langsung ditan-
gani oleh Tim Sentra Gak-
kumdu Bawaslu yang terdiri 
dari unsur Bawaslu, Kepoli-
sian, dan Kejaksaan.

“Setelah melakukan pem-
bahasan Sentra Gakkumdu 
I, Bawaslu langsung melaku-
kan panggilan kepada para 
saksi dan Kepala Desa untuk 
dimintai keterangan di Kan-
tor Bawaslu Karawang,” tutur 
Charles. 

Charles menambahkan, 
setelah mendapatkan ket-
erangan yang cukup Ba-
waslu melalui Tim Sentra 
Gakkumdu melakukan ra-
pat pembahasan. Setelah 
melakukan pembahasan 
Sentra Gakkumdu I, Bawaslu 
Karawang langsung melaku-
kan panggilan kepada para 
saksi dan Kepala Desa untuk 
dimintai keterangan di Kan-
tor Bawaslu Karawang. 

“Setelah mendapatkan ket-
erangan yang cukup Bawaslu 
melalui Tim Sentra Gak-
kumdu melakukan rapat 

pembahasan Sentra Gak-
kumdu II untuk mengambil 
kesimpulan terpenuhi atau 
tidaknya unsur Pelangga-
ran,” katanya.

Sementara berdasarkan ha-
sil klarifikasi yang dilakukan 
tim sentra Gakkumdu, akh-
irnya Bawaslu  memutuskan 
bahwa tindakan dua orang 
kepala desa tersebut belum 
memenuhi unsur pelangga-
ran Pidana Pemilihan. 

“Namun sebagai seorang 
kepala desa tentu mereka 
sudah melanggar disiplin 
kepala desa sebagaimana 
diatur dalam Undang-Un-
dang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa. Untuk itu 
Bawaslu akan mengirimkan 
rekomendasi pada Pemer-
intah Kabupaten Karawang 
untuk memberikan sanksi 
pada dua kepala desa terse-
but,” katanya.

Bawaslu Karawang me-
nyayangkan minimnya peran 
masyarakat dalam melaku-
kan pengawasan. Hal terse-
but terbukti dari minimnya 
laporan masyarakat terkait 
dugaan pelanggaran Pemilu.
(use/vry) 

Bawaslu Bebaskan Tudingan 
Kadis dan Kades

UseP saePUloH/PasUnDan eKsPres 

PembaHasan: badan Pengawas Pemilu Karawang melaksanakan rapat pembahasan sentra Gakkumdu II.
KARAWANG-Para pemain 

tim futsal yang bakal mengi-
kuti babak kualifikasi un-
tuk Pekan Olahraga Daerah 
(Porda) mulai ‘memanaskan 
mesin’ dengan melakukan 
laga uji coba menghadapi 
tim futsal Karawang yang 
dipersiapkan menghadapi 
Piala AFP Jawa Barat.

“ Pe r t a n d i nga n  p e r s a -
habatan kami gelar pada 
Sabtu (31/10) pekan lalu. 
Saat itu tim BK Porda Kara-
wang menghadapi tim Piala 
AFP Karawang,” ujar Ketua 
Umum Asosiasi Futsal Ka-
bupaten (AFK) Karawang, 
Sutrisna.

Dikatakan, uji coba men-

jadi salah satu langkah yang 
dilakukan AFK dalam rangka 
pembentukan tim futsal yang 
tangguh. Apalagi saat ini pe-
main yang mengisi skuat tim 
BK Porda masih belum final, 
karena promosi degradasi 
pemain akan terus dilaku-
kan hingga jelang BK Porda 
bergulir pada 2021.

“Dengan adanya uji coba 
ters ebut  tentunya bisa 
memberikan bahan bagi 
tim pelatih untuk melakukan 
evalusi terhadap tim yang 
saat ini ada. Sehingga tim 
pelatih bisa terus memper-
baiki kekurangan yang ada,” 
ucapnya.

Salah satu pelatih tim futsal 

Tim Futsal dapat 11 Catatan 
Karawang, Karno Tobung 
Andriawan, menjelaskan, 
setelah digelarnya laga uji 
coba yang diwarnai kegiatan 
sosialisasi KPU Karawang 
terkait Pilkada 9 Desember 
2020, tim pelatih memiliki 
11 catatan yang akan coba 
dibenahi dalam proses lati-
han tim ke depannya.

Sebelas catatan tersebut, 
lanjut Tobung, yaitu jarak 
antar pemain di saat kehil-
angan bola, proses bertahan 
yang saling mengandalkan, 
cara merebut bola, fokus 
pemain selalu ke bola, per-
tahanan bocor.

Kemudian, di saat meme-
gang bola selalu kehilangan 
momen karena terburu-
buru, jarak passing selalu 
dekat, passing yang telat kar-
ena selalu menunggu lawan 
mendekat, selalu terburu-
buru melakukan tembakan 
meski ada teman di posisi 
yang lebih menguntung-
kan, kurangnya pergerakan 
pemain, dan serangan se-
lalu monoton mengandalkan 
pivot yang masuk ke tengah 
di antara lawan meski pivot 
pergerakannya terlalu dekat 
atau tidak luas.

“Semua itu menjadi PR 
kami sebagai tim pelatih. 
Tentunya kami akan terus 
memperbaikinya agar saat 
tim futsal Karawang turun di 
BK Porda bisa tampil maksi-
mal dan meraih tiket menuju 
Porda 2022,” kata Tobung.
(use/vry) 

UseP saePUloH/PasUnDan eKsPres 

UJI Coba: Tim Futsal Kabupaten Karawang melakukan uji coba 
untuk persiapan babak kualifikasi Porda Jabar. 

KARAWANG-Dinas Pan-
gan Kabupaten Karawang 
memanfaatkan lahan tanah 
kosong, untuk dijadikan uji 
coba tanaman serta pembe-
lajaran untuk masyarakat. 
Beragam tanaman yang 
ditanam, seperti sayuran, 
buah-buahan, cabai, terong, 
padi hingga yang lainnya.

Kepala Dinas Ketahan-
an Pangan, H. Kadarisman 
mengatakan, tanah kosong 
di belakang kantornya itu 
dijadikan suatu penelitian 
dan uji coba berbagai jenis 
tanaman.

“Seperti padi kita tanam 
bukan di lahan sawah yang 
tanahnya lembab, tapi kita 
di tanah biasa. Hasilnya 
bisa tumbuh dan subur. Ke-
mudian kita tanam dengan 
menggunakan metode air, 
hasilnya tumbuh juga,” kata 
Kadarisman.

Ia mengatakan, uji coba 
dan penelitian tersebut un-
tuk menjadi bahan baginya 
untuk sosialisasi kepada 
masyarakat. Bahkan dijelas-
kan dia, masyarakat juga 
bisa datang ke Kantor Dinas 
Pangan untuk pembelajaran 
tanaman dan lainnya.

“Masyarakat yang mau be-
lajar bisa datang. Nanti ada 
petugas kita (Dinas Pangan) 
yang menjadi tutorialnya. 
Mau jenis tanaman sayuran, 
buah-buahan ada. Hidro-
ponik juga ada.

Selain tanaman, juga ada 
pemeliharaan ikan. Pasalnya 
lagi viral di media sosial meli-
hara ikan melalui ember. “Di 
kita juga tata cara budidaya 
ikan,” katanya.(ddy/vry) 

Manfatkan Lahan Kosong untuk 
Pembelajaran Masyarakat

DeDI saTrIa/PasUnDan eKsPres 

berCoCoK Tanam: Dinas  Pangan Karawang s iap  bantu 
pembelajaran tanaman untuk masyarakat . 



Penularan Masih 
Terus Terjadi
JAKARTA-Kasus positif Covid-

19 di Indonesia terus bertambah. 
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 
mencatat pada Minggu (1/11) ada 
penambahan konfirmasi positif se-
banyak 2.696 kasus. Dengan penam-
bahan itu, total kasus positif Corona 
menjadi 412.784.

Sementara kasus sembuh ada tam-
bahan 4.141 orang. Total keseluruhan 

pasien sembuh sebanyak 341.942 
orang. Untuk kasus meninggal dunia 
juga bertambah 74 orang. Jumlah kes-
eluruhan menjadi 13.943 orang.

Juru Bicara Satgas Penanganan 
Covid-19, Wiku Adisasmito menga-
takan data tersebut menunjukkan 
bahwa penularan masih terjadi. 
Karena itu, masyarakat harus tetap 
berhati-hati. 

“Tetap patuhi protokol kesehatan. 
Lakukan disiplin 3M (Memakai 
Masker, Mencuci Tangan, Menjaga 
Jarak). Jangan lengah. Laksanakan 

gerakan 3M dimana pun kita be-
rada,” kata Wiku di Jakarta, Minggu 
(1/11).

Dari data tersebut juga diketahui, 
provinsi dengan penambahan kon-
firmasi positif tertinggi adalah DKI 
Jakarta (608 kasus). Kemudian, Jawa 
Tengah (458 kasus), Jawa Timur (253 
kasus), Jawa Barat (245 kasus), dan 
Sumatera Barat (225 kasus).

Sementara provinsi dengan penam-
bahan pasien sembuh terbanyak juga 
berasal dari DKI Jakarta (1.475 orang). 
Selanjutnya, Jawa Barat (638 orang), 

Jawa Tengah (332 orang), Jawa Timur 
(323 orang), dan Sumatera Barat (244 
orang). Ada empat provinsi yang 
melaporkan tidak ada penambahan 
kasus konfirmasi positif. Yaitu Jambi, 
Kalimantan Tengah, Maluku Utara, 
dan Papua.

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

Pemerintah Persiapkan 
Logistik hingga SDM

JAKARTA-Pemerintah berencana melakukan vaksi-
nasi pada 2021 mendatang. Sejumlah persiapan pun 
dilakukan. Mulai dari logistik hingga sumber daya ma-
nusia (SDM) vaksinasi. Prosedur untuk menjaga suhu 
vaksin atau cold chain sudah berjalan dengan baik. Cold 
chain bertujuan menjaga kualitas maupun efektivitas 
vaksin. “Saat ini rata-rata kesiapan cold chain yang 
berfungsi di Indonesia mencapai 97 persen,” kata Juru 
Bicara Satgas Penanganan Covid-19. Wiku Adisasmito, 
di Jakarta, Minggu (1/11).

Dia menambahkan pemerintah juga mempersiapkan 
SDM. Mereka terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, 
perawat dan bidan. Berdasarkan data Kemenkes, seban-
yak 739.722 SDM telah dipersiapkan untuk vaksinasi 
Covid-19.

Sementara itu, jumlah vaksinator di puskesmas dan 
rumah sakit sebanyak 23.145 orang, atau secara rasio 
sebesar 1:20 di seluruh Indonesia. “Kami percaya bahwa 
vaksinasi yang sukses adalah aman dan efektif secara 
medis serta diikuti persiapan penyelenggaraan yang 
matang. Kami harapkan masyarakat bersabar menanti 
proses vaksinasi. Yang terpenting tetap mematuhi pro-
tokol kesehatan. Selalu terapkan  3M (Memakai Masker, 
Mencuci Tangan, Menjaga Jarak),” jelasnya.

Dia menegaskan saat ini kandidat vaksin yang ada 
sedang dalam tahap uji klinis fase 3. Hal ini dilakukan 
guna memastikan keamanan, efek samping dan rentang 
dosis aman yang akan digunakan untuk manusia. “Pe-
merintah masih menunggu hasil uji klinis fase 3, serta 
transfer dokumen Badan POM (Pengawas Obat dan 
Makanan) untuk dianalisa,” terang Wiku. 

Terkait vaksinasi, pemerintah juga menegaskan agar 
pengembangan vaksin dilakukan secara hati-hati dan 
berpedoman pada standar kesehatan. Setelah lulus uji 
standar kesehatan maka Badan POM akan mengelu-
arkan emergency use of authorization (EUA) atau izin 
untuk dapat digunakan.

Selain itu, Satgas terus meminta pemerintah daerah 
meningkatkan upaya pemeriksaan. Masyarakat diharap-
kan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan 
terdekat apabila mengalami gejala Covid-19.

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-Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (BPOM) 
memastikan vaksin Covid-
19 yang akan diberikan ke 
masyarakat benar-benar 
aman, berkhasiat dan ber-
mutu. Lembaga ini akan me-
neliti secara klinis sebelum 
memberikan izin edar peng-
gunaan produk tersebut.

“Kami menilai, mengevalu-
asi efficacy (kemanjuran) dan 
safety (keamanan) dari vaksin 
tersebut berdasarkan studi 
nonklinik dan studi klinik. 
Mulai dari fase 1, 2 dan 3,” 
kata Direktur Registrasi Obat 
BPOM, Rizka Andalucia, di 
Jakarta, Minggu (1/11).

Menurutnya, BPOM melaku-
kan evaluasi terkait kualitas 

atau mutu, keamanan, efikasi 
atau kemanjuran dan keleng-
kapan data informasi produk. 
Dia mengatakan keamanan 
vaksin menjadi prioritas uta-
ma dalam pengembangan 
vaksin. “Semuanya terlihat 
dari hasil uji klinik fase 1, 2 
dan 3,” imbuhnya.

Dar i  segi  kemanjuran, 
vaksin tersebut harus da-
pat merangsang tubuh untuk 
menghasilkan antibodi yang 
dapat melawan virus. Selain 
itu, pengembangan vaksin 
Covid-19 harus mengikuti 
cara pembuatan obat yang 
baik (CPOB). 

“Untuk memastikan kha-
siat dan keamanan vaksin, 
BPOM melakukan inspeksi ke 

tempat-tempat uji klinik agar 
semua protokol atau prosedur 
dijalankan sesuai yang telah 
disetujui,” paparnya.

Untuk memastikan mutu 
vaksin tersebut, BPOM juga 
melakukan inspeksi ke sarana 
produksi baik yang ada di Chi-
na maupun di Bio Farma terkait 
kerja sama vaksin Covid-19 
yang dikembangkan Sinovac. 
Meski begitu, Rizka meminta 
masyarakat tidak lengah.

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)

jelang vaksinasi

melawan covid-196 selasa, 3 november 2020

JAKARTA-Jurnalis dan me-
dia sangat berperan menye-
barkan informasi menge-
nai vaksinasi Covid-19. Hal 
ini dinilai sangat penting. 
Terutama menyampaikan 
informasi yang benar kepada 
masyarakat.

“Sebagai ujung tombak me-
dia, jurnalis berperan sigin-
ifikan untuk menyampaikan 
informasi soal vaksinasi dan 
pemulihan ekonomi nasional. 
Media bisa menyampaikan 
informasi yang akurat ke pub-
lik. Termasuk soal disiplin 3M 
(Memakai Masker, Mencuci 
Tangan, Menjaga Jarak),” kata 
Ketua Komunikasi Publik 
Komite Penanganan Covid-
19 dan Pemulihan Ekonomi 
Nasional (KPCPEN), Rosarita 
Niken Widiastuti, di Jakarta, 
Minggu (1/11).

KPCPEN, lanjutnya, me-
lihat masih banyak hoaks 
bertebaran soal vaksinasi.   
Misalnya terkait efektivitas 
dan keamanan vaksin Covid-
19. Hal ini bisa menimbul-
kan keengganan masyarakat 
mendapatkan vaksin ketika 
sudah ada.

“Di berbagai belahan dunia, 
termasuk Indonesia, masih 
ada sebagian kecil masyarakat 

yang enggan atau tidak per-
caya vaksinasi. Ini hambatan 
terbesar untuk melaksanakan 
dan melindungi masyarakat 
dari penyakit berbahaya yang 
sebetulnya bisa dicegah den-
gan vaksin,” terang Niken.

Untuk itu, KPCPEN ber-
pendapat media perlu dili-
batkan secara aktif dalam 
komunikasi  publik  ten -
tang Covid-19 di Indone-
sia. Berkaitan dengan hoaks 
mengenai Covid-19 sendiri, 
Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (Kominfo) 
menemukan 2.000-an konten 
di media sosial, berdasarkan 
data per 19 Oktober. 

Data internal  Kominfo 
menunjukkan sejak 23 Januari 
hingga 18 Oktober terdapat 
2.020 konten hoaks seputar 
Covid-19 di media sosial. 
Sementara yang sudah ditu-
runkan (take down) berjum-
lah 1.759.

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- Pe na n ga na n 
Covid-19 pada sebagian be-
sar kabupaten/kota sejauh 
ini dinilai cukup berhasil. 
Sebanyak 408 dari 514 kabu-
paten/kota memiliki kasus 
aktif antara 0 – 100 kasus.

“Sebagian besar kabupaten/
kota memiliki kasus aktif di 
bawah 100. Artinya penangan-
an ini bisa dikendalikan,” ujar 
Juru Bicara Satgas Penanganan 
Covid-19 Prof Wiku Adisasmito 
di Jakarta, Minggu (1/11).

Untuk perkembangan kasus 
aktif, sebanyak 94 kabupaten/
kota lainnya memiliki kasus 
aktif antara 101-1.000 kasus. 
Sebesar 2,3 persen atau 12 ka-
bupaten/kota memiliki kasus 
aktif di atas 1.000 kasus. 

“Jumlah kabupaten/kota 
yang memiliki kasus aktif di 
atas 1.000 kasus itu yang perlu 
diwaspadai,” imbuhnya.

Pada kasus meninggal, 325 
kabupaten/kota memiliki 
kematian 0-100 kasus. Kemu-
dian 163 kabupaten/kota 
mencatatkan kasus kematian 

antara 11-100 ka-
sus. Selanjutnya 
26 kabupaten/
kota terdapat leb-
ih dari 100 kasus 
kematian.

“Ini artinya leb-
ih dari setengah 
wilayah di Indo-
nesia memiliki 
angka kematian 
yang sedikit. Na-
mun perlu diingat, 
satu kematian saja 
terbilang nyawa. 
Karena itu mematuhi protokol 
kesehatan adalah kewajiban. 
Dimana pun kita berada selalu 
terapkan 3M (Memakai Mask-
er, Mencuci Tangan, Menjaga 
Jarak),” tegas Wiku.

Untuk kasus sembuh, 276 
kabupaten/kota memiliki kes-
embuhan di atas 75 persen. 
Bahkan ada kabupaten/kota 
yang memiliki tingkat kesem-
buhan mencapai 100 persen. 
Selain itu, 193 kabupaten/
kota memiliki kesembuhan 
antara 25-75 persen. 

“Satgas  tentu 
sangat prihatin. 
Ternyata masih 
ada 13 kabupaten/
kota yang masih 
memiliki kesem-
buhan sangat ren-
dah. Yakni kurang 
dari 25 persen,” 
paparnya.

Secara umum, 
lanjutnya, kabu-
paten/kota dengan 
jumlah kasus aktif 
dan kasus menin-

ggal terbanyak adalah kabu-
paten/kota besar dan padat 
penduduk. Untuk kasus sem-
buh, justru kabupaten/kota 
yang berada di Indonesia paling 
timur dan paling barat memiliki 
tingkat kesembuhan rendah. 

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

FIn

menGaWal: bPom memastikan vaksin Covid-19 yang akan diberikan ke masyarakat benar-benar aman, 
berkhasiat dan bermutu. 

BPOM Pastikan Covid-19 Aman 
JAKARTA-Satgas Penangan-

an Covid-19 mengingatkan 
masyarakat tentang kerawa-
nan penyebaran Covid-19. 
Terutama terkait rencana 
unjuk rasa yang bakal digelar 
pada hari ini, Senin (2/11). 

“Covid-19 berpotensi me-
nyebar semakin luas ketika 
masyarakat berkumpul tanpa 
mematuhi protokol keseha-
tan. Karena itu, kami mem-
inta masyarakat mempertim-
bangkan lagi rencana unjuk 
rasa. Pertimbangkan tata 
cara penyampaian aspirasi. 
Mengingat kondisi pandemi 
dan kasus yang masih tinggi. 
Utamakan kepentingan kes-
ehatan masyarakat,” ujar Juru 
Bicara Satgas Penanganan 
Covid-19, Wiku Adisasmito di 
Jakarta, Minggu (1/11).

Hal senada disampaikan 
Ketua Departemen Epidemi-
ologi Universitas Indonesia 
(UI)  Tri Yunis Miko Wahyono. 
Dia menyarankan masyarakat 
tidak melakukan unjuk rasa. 
Alasannya, angka penularan 
Covid-19 belum melandai. 

“Tentu sangat berpotensi 

adanya penularan Covid-19. 
Karena masyarakat berkum-
pul dalam jumlah banyak,” 
jelas Tri Yunis.

Menurutnya, unjuk rasa bisa 
dilakukan jika masyarakat-
nya mematuhi disiplin 3M 
(Memakai Masker, Mencuci 
Tangan, Menjaga Jarak). Data 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan menyebutkan se-
banyak 123 mahasiswa positif 
COVID-19 setelah unjuk rasa 
menolak Undang-Undang 
Omnibus Law Cipta Kerja 
beberapa waktu lalu.

“Artinya, data tersebut men-
jadi bukti unjuk rasa berpo-
tensi menularkan Covid-19. 
Karena masyarakat berkum-
pul saat unjuk rasa dan sangat 
berpotensi adanya penu-
laran,” tandasnya. 

Ayo  ki t a  lawa n  Cov i d -
19 dengan 3M (Memakai  
Masker, Mencuci Tangan 
dan Menjaga Jarak)  #sat-
gascovid19  #ingatpesanibu 
#pakaimasker  #jagajarak 
#jagajarakhindarikerumu-
nan  #cucitangan #cucitan-
ganpakaisabun.(fin/ysp)

Unjuk Rasa Berpotensi 
Tularkan Covid-19

Masyarakat Harus Tetap Berhati-hati

FIn

PersIaPan: Pemerintah berencana melakukan vaksinasi pada 
2021 mendatang. 

GEJALA  SBG PWK  KRW  KBB 

TERKONFIRMASI  363 585 1.537 200

SELESAI ISOLASI 305 439 1.153 114

MASIH ISOLASI  33 117 322 0

KEMATIAN  25 29 62 6 

SUSPEK  5.848 975 6.700 38

PROBABEL  28 8 64 24

KONTAK ERAT  455  1.627  3.840 770

Update Covid-19
Senin, 02 nopember 2020

Penanganan di Daerah Dinilai Berhasil

JAKARTA-Satgas Penanganan 
Covid-19 mengingatkan masyarakat 
tentang kerawanan penyebaran 
Covid-19. Terutama terkait rencana 
unjuk rasa yang bakal digelar pada 
hari ini, Senin (2/11).

“Covid-19 berpotensi menyebar 
semakin luas ketika masyarakat 
berkumpul tanpa mematuhi pro-
tokol kesehatan. Karena itu, kami 
meminta masyarakat mempertim-
bangkan lagi rencana unjuk rasa. 

Pertimbangkan tata cara penyampa-
ian aspirasi. Mengingat kondisi pan-
demi dan kasus yang masih tinggi. 
Utamakan kepentingan kesehatan 
masyarakat,” ujar Juru Bicara Satgas 
Penanganan Covid-19, Wiku Adisas-
mito di Jakarta, Minggu (1/11).

Hal senada disampaikan Ketua 
Departemen Epidemiologi Uni-
versitas Indonesia (UI)  Tri Yunis 
Miko Wahyono. Dia menyarankan 
masyarakat tidak melakukan unjuk 

rasa. Alasannya, angka penularan 
Covid-19 belum melandai. 

“Tentu sangat berpotensi adan-
ya penularan Covid-19. Karena 
masyarakat berkumpul dalam jum-
lah banyak,” jelas Tri Yunis.

Menurutnya, unjuk rasa bisa 
dilakukan jika masyarakatnya 
mematuhi disiplin 3M (Memakai 
Masker, Mencuci Tangan, Menjaga 
Jarak). Data Kementerian Pen-
didikan dan Kebudayaan menye-

butkan sebanyak 123 mahasiswa 
positif Covid-19 setelah unjuk rasa 
menolak Undang-Undang Om-
nibus Law Cipta Kerja beberapa 
waktu lalu.

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)

Media Berperan Penting 
Sebarkan Informasi Vaksinisasi

FIn

berPeran: Jurnalis dan media sangat berperan menyebarkan informasi 
mengenai vaksinasi Covid-19.

FIn

menGInGaTKan: satgas Penanganan Covid-19 mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati.

Ingatkan Masyarakat tentang Kerawanan Penyebaran Covid-19
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RIZKY sport, bordir tasik dan kom-
puter mnrima dan menjual jaket, 

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

Rosela Subang)

alat olahraga

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

087828083567

komputer

konveksi
Barokah Konveksi menerima pe-

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

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

JanakaNo.29 Cigadung, Subang. 
085221829628/089655508023 

PERCETAKAN dan Toko Kertas 
DWI PUTRA JAYA, Menerima 

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

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

percetakan

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

Tetap Alokasikan 
20 Persen dari APBN 

JAKARTA-Menteri Keuan-
gan (Menkeu) Sri Mulyani 
menyatakan anggaran pen-
didikan tetap menjadi priori-
tas pemerintah yaitu dengan 
mengalokasikan 20 persen 
dari APBN meskipun ekono-
mi sedang tertekan akibat 
pandemi Covid-19.

“Anggaran pendidikan 
harus 20 persen dari APBN, 
no matter what. Artinya mau 
kondisi APBN lagi kempes, 
lagi besar, ekonomi meng-
hadapi Covid-19 itu tidak 
boleh dikompromikan,” kata 
Sri Mulyani dalam disku-
si daring di Jakarta, Senin 
(2/11).

Sri Mulyani mengatakan 
komitmen pemerintah terse-
but sejalan dengan keingi-
nan Indonesia untuk dapat 
memperbaiki kualitas Sum-
ber Daya Manusia (SDM) 

agar dapat bersaing seperti 
negara lain.

Sri Mulyani menuturkan 
peningkatan kualitas SDM 
akan mampu menciptakan 
lapangan pekerjaan karena 
terbentuknya karakter yang 
inovatif, kreatif, hingga kom-
petitif dalam melihat suatu 
perubahan.

Salah satu hasil dari pen-
galokasian anggaran pen-
didikan sebesar 20 persen 
dari APBN, kata Sri Mulyani, 
adalah pemberian beasiswa 
LPDP kepada lebih dari 20 
ribu masyarakat Indonesia. 
Tahun ini, lanjut dia, pen-
erima LPDP berjumlah 1.659 
orang yang terdiri dari 785 
orang laki-laki dan 877 orang 
perempuan.

S r i  M u l y a n i  m e r i n c i 
pengalokasian untuk Su-
matera 249, orang, Jawa 
1.041 orang, Kalimantan 55 
orang, Nusa Tenggara dan 
Bali 132 orang, Sulawesi 
132 orang, Papua 30 orang, 

serta Maluku 28 orang.
“Yang mengambil Phd 323 

orang, dokter spesialis 54 
orang, dan magister 1.263 
orang,” ujar Sri Mulyani.

Kemudian pemerintah juga 
sedang mengalokasikan ang-
garan untuk penyandang 
disabilitas, Indonesia timur, 
hingga anak-anak dari kelu-
arga pra sejahtera.

Sri Mulyani menegaskan 
pemerintah turut mempri-
oritaskan anak yang berasal 
dari keluarga miskin untuk 
tetap bersekolah sebagai 
langkah untuk memutus 
rantai kemiskinan.

“Mulai dari pendidik usia 
dini kita harus berpihak ke-
pada keluarga miskin, make 
sure for the next generation-
nya tidak miskin. Harus di-
potong itu tali kemiskinan 
antar generasi,” tegas Sri 
Mulyani.

Tak hanya itu, ia memas-
tikan pemerintah turut 
meningkatkan mutu dosen-

dosen pendidik agar maha-
siswa mendapatkan kualitas 
pendidikan yang diharapkan 
termasuk oleh industri.

Menurut Sri Mulyani, saat 
ini mahasiswa di Indonesia 
masih kurang mendapatkan 
kualitas pendidikan sep-
erti yang diharapkan oleh 
industri sehingga ketika 
lulus tetap sulit mencari 
pekerjaan.

“Begitu dia lulus semakin 
tinggi (pendidikan) bukan-
nya mendapatkan pekerjaan, 
malah dia gap-nya semakin 
besar dan itu bisa menim-
bulkan frustasi karena dia 
merasa sudah well educated 
tapi tidak fit dengan kesem-
patan kerja yang ada,” ujar Sri 
Mulyani.(je/ysp)

SeTelAh sukses dengan 
WJLRC (West Java Leader’s 
Reading Challenge) pada 
tahun 2016 lalu, kini Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Ba-
rat,  Dinas Perpustakaan  dan 
Kearsipan Daerah Provinsi 
Jawa Barat, dan  Balai Bahasa 
Jawa Barat bersinergi men-
gadakan kegiatan Tantangan 
Literasi GLN Gareulis Jabar. 
Bertindak sebagai  Ketua 
Umum GLN Gareulis Jabar 
adalah Hj. R. Yulia Yulianti, 
M.Pd. yang saat ini menjabat 
sebagai Pengawas SMP Kota 
Bandung dan Instruktur Lit-
erasi Balai Bahasa Jawa Ba-
rat. Kepeduliannya terhadap 
literasi, maka beliau beserta 
Tim Narasumber Balai Baha-
sa Jawa Barat beserta pegiat 
literasi Jabar memunculkan 
ide agar Jabar bermental 
juara dan literat sehingga ter-
cetuslah Tantangan Literasi 
GLN Gareulis Jabar (Guru, 
Siswa, Masyarakat dan Kelu-
arga Menulis dan Berliterasi 
Wujudkan Jawa Barat Juara 
Literat).

Ada beberapa faktor yang 
melatarbelakangi diadakan-
nya tantangan ini, diantaran-
ya yaitu belum meratanya 
pelaksanaan pelatihan GLN 
(Gerakan Literasi Nasional) 
di Jawa Barat, rendahnya 
monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan GLN, tidak ada 
program/kegiatan berkelan-
jutan dari pelatihan GLN 
yang telah dilaksanakan, dan 
tidak terdokumentasinya 
hasil pelatihan GLN secara 
maksimal, dan masih banyak 
faktor lainnya sehingga tan-
tangan ini digulirkan.

Gerakan Literasi Nasional 
(GLN) itu sendiri adalah 
induk gerakan literasi di 
lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia yang 

memiliki tiga turunan pro-
gram yakni Gerakan Literasi 
Keluarga (GLK), Gerakan 
Literasi Sekolah (GLS), dan 
Gerakan Literasi Masyarakat 
(GLM) hal ini berdasarkan 
Permendikbud No.23 tahun 
2015 tentang Penumbuhan 
Budi Pekerti, maka diharap-
kan ada kegiatan pembi-
asaan sikap dan perilaku 
positif  dan mewujudkan 
nilai aktual dengan cara yang 
menyenangkan di lingkun-
gan sekolah, keluarga, dan 
masyarakat. 

Berdasarkan hal tersebut, 
maka yang menjadi peser-
ta tantangan literasi GLN 
Gareulis Jabar cakupannya 
menjadi luas, yakni tidak 
hanya melibatkan guru dan 
siswa di sekolah, melainkan 
juga keluarga dan komu-
nitas atau pegiat literasi 
masyarakat.

Kategori peserta tantangan 
adalah  perintis (pengurus 
tingkat provinsi),  penggerak 
(pengurus tingkat kota/kabu-
paten), dan pelopor. Untuk 
pelopor terbagi dalam dua 
kategori, pertama pelopor 
lembaga, yakni GLS, GLK, 
dan GLM. Kedua pelopor 
perorangan, terdiri atas 
siswa,guru, kepala sekolah, 
pengawas sekolah,komite, 
orangtua, komunitas/TBM, 
dan masyarakat umum.

Tantangan literasi yang 
dilaksanakan saat ini, tentu 
saja menyesuaikan dengan 
kondisi di masa pandemi 
Covid-19.  Misalnya saja  
untuk  diklat penggerak dan 
grand openingnya dilak-
sanakan secara tatap muka 
digital (virtual). Untuk tan-
tangannya sendiri, peserta 
GLN Gareulis Jabar  harus 
menuntaskan sepuluh tan-
tangan. Pertama, mengikuti 
pelatihan literasi daring 9 

paket. Kedua, membaca 
dan membuat resume dari 
10 buku. Ketiga, membuat 
diorama dunia baca/pohon 
literasi. Keempat, membuat 
satu video mendongeng/
bercerita dan satu video 
kegiatan literasiku. Kelima, 
membuat tulisan hasil karya 
literasi. Keenam, membuat 
satu buku antologi (bebas). 
Ketujuh, membuat perenca-
naan dan timeline program 
tantangan literasi. Kedela-
pan, mengisi instrument dan 
monev literasi. Kesembilan, 
memanfaatkan media cetak 
Majalah Geliat Gemilang 
(MGG) dan media social 
IG, FB, Blog, Website, dan 
Youtube BBJB, DISPUSIPDA, 
DISDIK PROVINSI, dan GLN 
gareulis Jabar sebagai sarana 
publikasi dan apresiasi hasil 
karya literasi. Kesepuluh, 
mengikuti festival,pameran, 
dan penganugerahan literasi 
Jawa Barat.

Pada saat tantangan ini 
dicetuskan, tentu saja dis-
ambut baik oleh masyarakat 
Jabar, khususnya Kabupaten 
Subang, baik dari GLS, GLM, 
dan GLK. Untuk Peserta 
tantangan literasi GLS yang 
terdaftar dari Kabupaten 
Subang, yakni SDN Angga-
ranu, SMKN 1 Subang, SMPN 
1 Subang, SMPN 3 Subang, 
SMPN 4 Subang, SMPN 1 
Pabuaran, SMPN 1 Cibogo, 
SMPN 3 Pagaden, SMPN 1 
Cisalak, SMPN 1 Jalancagak,  
dan SMPN 1 Pusakanagara. 
Dan untuk peserta  GLM dari 
Kabupaten Subang, diikuti 
oleh Komunitas Lisangbihwa 
dibawah komando Arum 
Handayani, M.Pd.

Tantangan literasi GLN 
Gareulis Jabar akan berlang-
sung selama 10 bulan dimulai 
dari  awal Oktober 2020 sam-
pai dengan Juli 2021. Saat ini 

peserta sudah mengikuti tiga 
kali diklat virtual, menuntas-
kan membaca dan mereview 
buku di bulan oktober, menu-
lis puisi dan pantun. Para pe-
serta GLN Gareulis Jabar san-
gat antusias menyelesaikan 
tantangan demi tantangan 

yang diberikan oleh panitia. 
Meskipun tantangan ini akan 
terus berlanjut hingga bulan 
Juli tahun 2021 mendatang, 
namun tidak menyurutkan 
semangat para peserta tan-
tangan, karena pada bulan 
Agustus dan September 2021 

setelah monev dan penju-
rian, akan ada apresiasi lit-
erasi pada bulan Oktober 
2021 berupa festival, pam-
eran, dan penganugerahan 
bagi peserta yang mampu 

meuntaskan tantangan. Se-
moga semua  peserta dari 
Kabupaten Subang dapat 
lolos dan mampu menuntas-
kan Tantangan Literasi GLN 
Gareulis Jabar.(*)

Tantangan Literasi di Masa Pandemi
Oleh: Yusi Sri Mulyani, S.Pd.

(Guru SMPN 1 Pabuaran Subang)

Anggaran Pendidikan Tetap Jadi Prioritas

YUsUP sUParman/PasUnDan eKsPres

Pemerintah memastikan anggaran 
pendidikan tetap menjadi prioritas, 
meskipun negara lagi sulit karena 
pandemi Covid-19.
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Disembelih Tidak 
Jauh dari Kandang 
PURWAKARTA-Tiga dari 

enam kawanan pelaku pen-
curian kerbau di wilayah 
Kampung Cisalak, Desa 
Karoya, Kecamatan Tegal-
waru, Kabupaten Purwa-
karta, ditangkap anggota 
Reskrim Polsek Plered Polres 
Purwakarta. 

Ketiga pelaku berinisial S 
(34), P (35) dan G (45) di-
tangkap di tiga lokasi yang 
berbeda pada awal Oktober 
lalu, setelah berhasil mem-

bawa kabur seekor kerbau 
milik Encun (60), warga se-
tempat.

Saat dikonfirmasi, Kapol-
sek Plered Kompol Winarsa 
melalui Panit II Reskrim, 
Aiptu Dadan Sulasmana 
mengatakan, dua pelaku, 
yakni P dan G, ditangkap di 
rumahnya di wilayah Kota 
Bandung.

“Sementara satu pelaku 
lainnya yaitu S kami amank-
an di rumahnya di wilayah 
Desa Karya, Kecamatan 
Tegalwaru,” kata Dadan 
di Mapolsek Plered, Senin 
(2/11).

Dadan menjelaskan, pen-
curi kerbau tersebut berjum-
lah enam orang, di mana tiga 
pelaku lainnya saat ini masih 
dalam pengejaran pihak ke-
polisian Polsek Plered. 

“Kami masih memburu tiga 
pelaku lainnya yang diketa-
hui berinisial O, M dan A,” 
ujarnya. 

Lebih jauh Dadan menga-
takan, untuk melancarkan 
aksinya, para pelaku lang-
sung menyembelih kerbau 
hasil curian tersebut di tem-
pat tersembunyi. Yakni, di 
sebuah kebun yang berada 
tidak jaub dari kandang ker-

bau tersebut.
“Sekitar satu atau dua kilo-

meter dari kandang kerbau 
tempat mereka mencuri 
ada sebuah kebun. Di ke-
bun tersebut mereka (para 
pelaku, red) menyembelih 
dan segera memuat daging 
kerbau tersebut ke sebuah 
mobil pickup yang mereka 
bawa,” ujarnya.

Saat ini, ketiga pelaku 
masih mendekam di sel tah-
anan Mapolsek Plered, untuk 
mempertanggung jawabkan 
perbuatannya para pelaku 
terancam hukuman empat 
tahun penjara.(add/ysp)

PURWAKARTA- Hu ja n 
deras  yang mengguyur 
wilayah Kecamatan Plered 
pada Ahad (1/11) kemarin, 
mengakibatkan rumah milik 
Mak Ita (70), warga Kampung 
Cibogopeuntas RT 16/09, 
Desa Cibogohilir, Kecamatan 
Plered, Kabupaten Purwa-
karta, roboh.

Dari informasi yang dihim-
pun, kabar robohnya rumah 
Mak Ita ini sampai ke pihak 
pemerintah daerah. Sejum-
lah pegawai dari Pemkab 
Purwakarta pun mendatangi 
rumah milik janda beranak 
dua tersebut, Senin (2/11).

Dikonfirmasi terkait hal 
ini, Kepala Desa Cibogohilir 
Abad Badrudin mengatakan, 
pihaknya sudah mengajukan 
proposal permohonan ban-
tuan untuk renovasi rumah 
milik Mak Ita ke bagian Kesra 
Pemkab Purwakarta.

“Alhamdulillah tadi pagi 
sudah ada dari pihak Pemk-
ab Purwakarta melihat lang-

sung kondisi terkini rumah 
Mak Ita. Selain itu, pihak 
pemkab juga memberikan 
bantuan sembako untuk 
Mak Ita,” kata Abad kepada 
wartawan saat ditemui di 
ruang kerjanya.

Selain memberikan sem-
bako, tambah Abad, pihak 
Pemkab Purwakarta juga 
berjanji bakal segera mem-
perbaiki rumah milik Mak Ita 
yang kondisinya nyaris rata 
dengan tanah. Sehingga Mak 
Ita beserta anak dan cucunya 
bisa kembali menghuni ru-
mah tersebut.

“Insya Allah dalam waktu 
dekat proposal yang kami 
ajukan bisa segera tereal-
isasi, sehingga rumah Mak 
Ita segera bisa direnovasi 
dan ditempati kembali,” 
ujarnya. 

Diketahui, tidak ada korban 
jiwa dalam insiden robohnya 
rumah milik Mak Ita tersebut. 
Pasalnya, sesaat sebelum hu-
jan deras mengguyur, Mak 

Ita beserta anggota keluarga 
lainnya telah mengungsi 
ke rumah saudaranya yang 
lokasinya tak jauh dari ke-
diamannya.  

“Kepada saya Mak Ita ber-
cerita jika dirinya menda-
pat firasat buruk sehingga 
memilih mengungsikan diri 
ke rumah saudaranya. Ter-
lebih, Mak Ita juga sempat 
mendengar suara berderak 
dari rumahnya itu,” ucap 
Abad.

Lebih lanjut Abad menye-
butkan, untuk sementara 
waktu Mak Ita tinggal di ru-
mah saudaranya itu hing-
ga rumah miliknya selesai 
diperbaiki dan kembali layak 
huni. 

 “Selagi menunggu bantuan 
dari Pemkab Purwakarta, 
warga sekitar secara swadaya 
merapihkan puing-puing 
bangunan rumah dan men-
gevakusi barang yang masih 
layak digunakan,” ujarnya.
(add/ysp)

Kawanan Pencuri 
Kerbau Ditangkap Polisi

Rumahnya Roboh, Mak Ita 
Bakal Dibantu Pemkab

aDam sUmarTo/PasUnDan eKsPres 

CeK loKasI: Kepala Desa Cibogohilir abad badrudin saat mendampingi perwakilan Pemkab Purwakarta yang 
meninjau langsung rumah milik mak Ita yang roboh akibat diterjang hujan deras disertai angin kencang. 


