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Gisella Anastasia

Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil (Disduk-
capil) Kabupaten Subang 

berusaha mendekat-
kan pelayanan kepada 

masyarakat, dengan 
melaksanakan pelayanan 

mobil keliling ke desa-
desa, Sabtu (7/11) di Desa 

Lengkong Kecamatan 
Cipendeuy. Kegiatan rutin 
yang dilaksanakan setiap 
hari Sabtu, dipantau lang-
sung Kepala Disdukcapil 

Provinsi Jawa barat, Dady 
iskandar.

Disdukcapil Kabupaten Subang Gerakan Mobil 
Pelayanan Keliling ke Desa-desa 

JeMPUT boLA: Kepala Disdukcapil Provinsi Jawa barat Dady iskandar didampingi Kadisukcapil Kabupaten 
Subang menyerahkan dokumen kependudukan kepada warga Desa Lengkong. 

Pelaksanaan pelayan-
an mobil keliling, dalam 
rangka meningkatkan kual-
itas pelayanan administrasi 
kependudukan dan pen-
catatan sipil untuk mem-
bantu masyarakat di kala 
pandemic Covid-19.  

K e p a l a  D i s d u k c a p i l 
Kabupaten Subang H. 
Sumarna mengatakan, 
dalam pelaksanaannya 
bagi desa yang terkonek-
si jaringan internet dan 
kondisi memungkinkan, 
maka penerbitan doku-
men kependudukan dapat 
dilaksanakan di tempat 
pelayanan. Namun apa-
bila tidak terkoneksi jar-
ingan internet n
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Garap Tanah Timbul 
Pantura jadi Prioritas 
sUBanG-Anggota DPRD 

Fraksi PDI Perjuangan H. 
Adik LF Solihin mendor-
ong Gugus Tugas Reforma 
Agraria (GTRA) Kabupat-
en Subang, untuk segera 
bergerak dan mengerjakan 
tugas-tugas berkaitan den-
gan reforma agrarian di 
Kabupaten Subang.

“Satgas ini sudah diben-
tuk dengan sebuah Kepu-
tusan atau SK Bupati, tapi 
hingga saat ini belum ada 
gaungnya,” kata H. Adik.

Merujuk informasi yang 
didapatnya serta dari la-
man Pasundan Ekspres, 
ia menyebut, GTRA Kabu-
paten Subang telah terben-
tuk dengan terdiri dari be-
berapa dinas di Kabupaten 
Subang, serta Badan Perta-
nahan Nasional (BPN) Sub-
ang yang juga memegang 
peranan penting. “Saya 
mendapat informasi bahwa 
Gugus Tugas ini akan mu-
lai bergerak tahun depan, 
karena tahun ini tak ada 
anggaran. Tempo hari juga 
saya sempat bertanya ke 
Bupati secara non formal, 
beliau mengatakan untuk 

tahun depan sudah diang-
garkan untuk GTRA Subang 
ini,” jelasnya.

Untuk itu, H. Adik me-
minta agar GTRA Kabu-
paten Subang, tanpa harus 

menunggu anggaran agar 
bias segera melaksana-
kan kerja-kerja yang si-

fatnya berkaitan dengan 
pendataan dan inventari-
sir Tanah Objek Reforma 

Agrarian (TORA).
“Untuk inventarisir itu bisa 

dilakukan mulai sekarang 

agar ketika tahun 2021 dan 
anggaran telah tersedia n 

GTRA Jangan Tunggu Anggaran Tata Aset 
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DiALoG: Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Subang H Adik LF Solihin saat berdialog bersama warga Pantura. 

sUBanG-Pelabuhan Patim-
ban, yang merupakan Proyek 
Strategis Nasional (PSN) di-
harapkan tidak menyulitkan 
di masa yang akan datang. Hal 
tersebut disampaikan lang-
sung oleh Bupati Subang, H 
Ruhimat dalam kesempatan 
rapat terbatas melalui video 
call dengan Gubernur Jabar 
dan Menhub RI, beberapa 
waktu lalu.

Menurut H Ruhimat, hal 
demikian mengingat ada be-
berapa soal dalam berjalan-
nya pembangunan Pelabu-
han Patimban. Salah satunya 

soal nasib nelayan. “Salah 
satunya adalah nelayan-ne-
layan yang terdampak dari 
proses pembangunan terse-
but. Oleh karena itu saya me-
minta Menteri Perhubungan 
untuk memberikan bantuan 
kepada kelompok nelayan 
tersebut sesuai kesepakatan 
beberapa bulan yang lalu,” 
ungkapnya.

Dia juga mengajukan per-
mohonan agar disediakan 
fasilitas, di Back Up Area 
untuk kebutuhan pemer-
intah daerah n

Usulkan Infrastruktur Penunjang Atasi Urbanisasi
TeLe 
CoNFereNCe: 
bupati Subang H 
ruhimat saat mengi-
kuti tele conference 
bersama beberapa 
jajarannya bicara 
dengan Gubernur 
Jawa barat dan Men-
teri Perhubungan 
republik indonesia 
terkait operasional 
Pelabuhan Patimban. 

kaRaWanG-Dinas Pem-
berdayaan Masyarakat dan 
Desa (DPMD) Karawang, 
bakal melakukan pemekaran 
untuk 40 desa di Kabupaten 
Karawang. Hal itu untuk 
memaksimalkan program 
pembangunan daerah.

Kepala DPMD Karawang, 
Agus  Mulyana mengata-
kan, tahap awal ada seban-
yak 40 desa yang akan di-
usulkan untuk dimekarkan 
yaitu desa yang berada di-
wilayah perkotaan dengan 
penduduk padat. Setelah 
dilakukan inventarisir saat 
ini ada 9 Kecamatan yang 
akan dilakukan pemekaran 
desa, namun saat ini masih 
dalam kajian.

“Kami masih melakukan 

inventarisir dan kajian desa 
mana saja yang akan dime-
karkan nantinya. Desa-desa 
tersebut berada diwilayah 
perkotaan seperti Karawang 
Timur, Cikampek atau Ren-
gasdengklok. Untuk melaku-
kan pemekaran nanti kita 
juga akan meminta persetu-
juan dan masukan dari lem-
baga desa setempat sebelum 
diputuskan untuk dimekar-
kan,” ujar Agus n

40 Desa Akan 
Dimekarkan 

sUBanG-Tim Kejaksaan 
Agung bersama Kejaksaan 
tinggi, AMC dan Kejak-
saan Negri Subang berhasil 
melakukan penangkapan 
terhadap terpidana yang 
sudah buron selama em-
pat tahun. Terpidana HU 
sudah divonis Pengadilan 

Negeri Subang mengenai 
kasus penipuan 1 unit mo-
bil Daihatsu Xenia dengan 
nomor polisi D 1475 ACI. 
Terpidana tersebut buron 
sejak tahun 2016. 

Kepala Seksi Pidana Umum 
Kejaksaan Negeri Subang 
Luky Martono SH membe-

narkan penangkapan terse-
but. “Terpidana akhirnya 
tertangkap di Gerbang tol 
Merak - Tanggerang. Terpi-
dana divonis pidana penjara 
selama 1 tahun pada tanggal 
24 Oktober 2016 oleh Penga-
dilan Negeri Subang n

YUGO EROSPRI/PASUNDAN EKSPRES

TANGKAP: Kepala Kejaksaan Negeri Subang, Kepala Seksi Pidana umum, 
dan Kepala Seksi intelejan menjebloskan terpidana penipuan HU yang 
buron 4 tahun ke Lapas kelas ii A Subang. 

Tim Gabungan Penegak Hukum 
Tangkap DPO di Gerbang Tol
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Bingung Klarifikasi  
setelah hampir sehari bungkam, Gisella 

Anastasia akhirnya mau buka suara. Wanita 29 
tahun ini mengaku bingung untuk membuat 
klarifikasi. Sebab dia mengatakan, bukan kali 
ini saja tuduhan video mesum serupa kepada 
dirinya terjadi.

“Aku bingung klarifikasinya gimana. Soalnya bukan 
kali pertama ya kena di aku,” ucap 
Gisella Anastasia kepada war-
tawan, Sabtu (7/11) sore.

Dia mengaku sedih, 
peristiwa serupa kem-
bali ditujukan kepada 
dirinya. Dia meminta 
doa agar masalah 
tersebut bisa selesai 
dan berlalu. 

“Sebenarnya 
sedih, cuma ya 
sudah ng-
gak apa-apa 
dihadapi saja. 
Mohon doanya 
ya agar bisa ce-
pat terlewati,” 
pungkasnya 
Gisel n
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Bingung Klarifikasi...

mulai bisa bergerak den-
gan target yang akan di-
tentukan tentunya,” im-
buhnya.

Selain itu, yang tak kalah 
penting yang ia dengar juga 
terkait penataan lahan eks 
Hak Guna Usaha (HGU) 
PTPN VIII di wilayah se-
latan. “Jadi di Subang ini 
isu krusial soal lahan yang 
berkaitan dengan kepentin-
gan masyarakat sebetulnya 
banyak. Jadi dibutuhkan 
kerja ekstra dan keseriusan, 
agar tercapainya tujuan 
reforma agrarian serta ke-
pentingan masyarakat ter-
lindungi,” imbuh H. Adik.

Ia juga meminta pada Bu-
pati agar tegas pada dinas-
dinas atau instansi yang 
kurang peka dan kurang ko-
operatif terkait dengan ke-
beradaan GTRA ini. Sebab, 
payung hukum GTRA ini 
telah jelas tercantum dalam 
Perpres 86 Tahun 2018 ten-
tang Reforma Agraria, serta 
tujuan Presiden Republik 
Indonesia Joko Widodo 
kaitanya dengan program 

pemberian sertifikat tanah 
bagi masyarakat dari berba-
gai program.

Mengenai rencana GTRA 
yang diungkapkan Kepala 
BPN Kabupaten Subang 
Joko Susanto yang juga 
Ketua Harian GTRA Sub-
ang yang menyebut, tanah 
timbul di wilayah Pantura, 
akan terlebih dahulu dik-
erjakan GTRA Kabupaten 
Subang diapresiasi oleh H. 
Adik. Meski saat ini masih 
dalam tahap pendataan 
dan inventarisir data.

“Kalau seandainya me-
mang sudah berbicara 
ke arah sana, tentu saya 
apresiasi. Ini memang bisa 
dikerjakan dari sekarang, 
agar ketika pelaksanaan 
dalam hal penataan asset 
dan penataan akses, bisa 
lebih efektif dilaksanakan,” 
imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala BPN 
Joko Susanto yang juga Ket-
ua Harian GTRA Kabupaten 
Subang dalam wawancara 
13 Agustus 2020 lalu me-
nyebut, upaya penataan 

aset TORA di Subang belum 
dimulai, GTRA Subang saat 
ini tengah mempersiapkan 
rencanan penanaman jag-
ung tersebut yang mana 
bekerjasama dengan GTRA 
Provinsi Jawa Barat. “Kalau 
rencana soal action pe-
nataan aset TORA, tahun 
ini belum. Tahun depan 
rencananya ada, kita akan 
garap dulu di tanah timbul 
yang ada di Pantura,” ucap 
Joko kala itu di Kantor BPN/
ATR Subang. 

Mengenai rencana kerja, 
persoalan tanah timbul, 
yang menjadi objek dari 
TORA, menjadi salah satu 
rencana dari GTRA yang 
akan mulai dilaksanakan 
di tahun 2021 nanti, Namun 
Joko menyampaikan, sam-
pai saat ini proses pengum-
pulan data dan identiifikasi 
terus dilakukan. Setelah 
data terkumpul, BPN akan 
mengajukan data tersebut 
kepada Kanwil BPN Jawa 
Barat dan selanjutnya akan 
ditindaklanjuti oleh Pemer-
intah Pusat dalam hal ini 

Kementrian ATR/BPN.
“Kita data dulu termasuk 

mencari data dan beker-
jasama dengan pemer-
intahan desa setempat. 
Jika sudah ada, segera kita 
ajukan,” ucapnya.

Ketika ditanya soal visi 
Bupati soal keberadaan 
GTRA Kabupaten Sub-
ang ini, Joko menyebut 
prinsipnya GTRA terdiri 
dari beberapa unsur OPD 
atau instansi lain dan Bu-
pati sebagai penanggung 
jawab utama.  Namun, 
dalam beberapa kali per-
temuan soal GTRA ini, 
Joko menyampaikan, Bu-
pati sangat konsen terh-
adap pemanfaatan lahan 
tidur yang bisa diman-
faatkan dan diakses oleh 
masyarakat.

“Pada intinya Pak Bu-
pati tidak ingin ada tanah 
yang dimiliki oleh negara, 
instansi lain atau badan 
hukum yang menganggur. 
Harus ada pemanfaatanya 
harus dikerjasamakan,” 
ungkapnya.(ygi/vry)

namun terdakwa malah 
buron,” ujarnya. 

Dijelaskan Luky, terpi-
dana yang mencoba ka-
bur tersebut terdeteksi 
keberadaanya saat berada 
di ruas Jalan tol Tigaraska 
dan dari arah Pandeglang 
- Banten menuju Jakar-
ta. Sebelumnya, sempat 
kejar-kejaran dengan tim 
gabungan dan akhirnya 
terpidana harus menyerah 
ketika ditangkap di gerbang 
tol. “Terpidana atas nama 
HU tidak melakukan per-
lawanan. Sempat ada aksi 
kejar-kejaran dengan tim 
gabungan, karena terpi-
dana kabur,” katanya. 

Luky mengimbau bagi 
para buronan yang saat 
ini masuk kedalam list 
DPO di Kejaksaan Negeri 

Subang, agar segera me-
nyerahkan diri. Sebelum 
nantinya akan dicokok dan 
dilakukan penangkapan 
oleh tim gabungan. “Kami 
imbau bagi terpidana yang 
masuk DPO sudah di vonis 
dan sudah ingkrah, agar 
menyerahkan diri saja,” 
imbuhnya. 

Sementara itu, perihal 
perkara SPPD fiktif Kepala 
Kejaksaan Negri Subang 
Taliwondo SH mengata-
kan, saat ini sedang terus 
menerus dilakukan pen-
anganan pihaknya terse-
but.  Taliwondo meng-
klaim, tidak ada alasan 
u n t u k  m e n g h a m b a t 
atau pun memperlama 
proses penanganan du-
gaan perkara SPPD fiktif 
tersebut. Saat ini, hanya 

tinggal menunggu perhi-
tungan kerugian negara 
dari BPKP saja. “Jalan dan 
terus berlanjut, tidak ter-
henti. Kita hanya tinggal 
menunggu perhitungan 
BPKP saja, ketika sudah 
keluar ya siap-siap saja,” 
ungkapnya. 

Dijelaskan Taliwondo, tim 
Pidana Khusus (Pidsus) 
Kejaksaan Negeri Subang, 
saat ini sedang melaku-
kan pemeriksaan demi 
pemeriksaan secara terus 
menerus terhadap orang-
orang yang diduga menge-
tahui dan terlibat mengenai 
adanya perjalanan dinas 
anggota DPRD Subang be-
berapa tahun yang lalu. 
“Pemeriksaan kita lakukan 
terus-menerus,” katanya.
(ygo/vry)

Dijelaskan, persyaratan 
utama untuk dilakukan pe-
mekaran yaitu posisi desa 
yang berada di wilayah 
perkotaan, jumlah pen-
duduk yang padat dan juga 
potensi desa tersebut. Dari 
persyaratan tersebut terda-
pat 40 desa yang layak un-
tuk dilakukan pemekaran.

“Sudah ada tim yang se-
dang melakukan inventa-
risir sekaligus melakukan 
kajian kelayakan desa yang 

akan kita mekarkan. Nanti-
nya, hasil dari kajian itu 
akan kita laporkan ke Pem-
prov Jabar untuk disetujui 
dilakukan pemekaran,” 
katanya.

Ia menambahkan, pe-
mekaran desa di wilayah 
perkotaan perlu dilakukan 
mengingat perkembangan 
desa di wilayah perkotaan 
semakin padat. Namun 
yang lebih penting lagi 
yaitu memudahkan pemer-

intah didalam membangun 
pedesaan jika dilakukan 
pemekaran.

“Seringkali program ban-
tuan dari pemerintah pusat 
atau provinsi berdasarkan 
jumlah desa, bukan jum-
lah penduduknya. Padahal 
satu desa ada yang pen-
duduknya padat dan ada 
yang sedikit. Tapi bantuan 
yang datang tetap berdasar-
kan jumlah desa,” katanya.
(use/vry) 

Permintaan tersebut batas 
dasar akan dibangunnya 
kawasan-kawasan baru, 
maka menurut Ruhimat 
sangat dibutuhkan in-
frastruktur penunjang yang 
memadai.

“Harapannya infrastruk-
tur tersebut dapat men-
gatasi crowded yang dit-
imbulkan oleh urbanisasi 
dan sebagainya. Untuk 
hal tersebut Pemerintah 
Kabupaten Subang akan 
berusaha menyediakan 
lahan, guna mendukung 

proses pembangunan yang 
direncanakan pemerintah 
pusat,” tambahnya.

Menanggapi aspek terse-
but, Gubernur Jawa Barat 
Ridwan Kamil (Kang Emil) 
memperkirakan bahwa 
10-15 tahun ke depan akan 
ada 1 juta penduduk pada 
luas lahan 5.000 hektare di 
sekitar Pelabuhan.

Untuk mendukung pro-
gram pemerintah pusat 
dengan menyempurnakan 
sebuah kawasan menjadi 
kawasan perkotaan dan 

hunian modern. Kawasan 
tersebut yang kini masih 
didesain dan dikembangkan 
rancangannya akan menjadi 
daerah metropolitan.

“Yang mana sepertiganya 
digunakan untuk kegaitan 
industri Pelabuhan dan dua 
pertiganya digunakan seba-
gai futuristic city yang mana 
terdapat hunian, rekreasi, 
alun-alun hingga masjid 
agung,” jelas Kang Emil.

Pembangunan jalur tol 
dan kereta api juga akan 
disesuaikan karena turut 

menunjang akses mobilisa-
si menuju kawasan terse-
but. Kang Emil berharap 
jangan sampai kawasan 
yang sudah dirancang sede-
mikan rupa canggih namun 
memiliki aksesibilitas yang 
kurang memumpuni.

“ S a y a  m e n g u s u l k a n 
adanya tambahan koneksi-
koneksi jalan ke arah barat 
dan selatan agar lebih mu-
dah sebagai upaya mening-
katkan kenyamanan menu-
ju Pelabuhan Patimban,” 
pungkasnya.(idr/vry)

maka pemberkasan bisa 
dibawa ke Dinas Kepen-
dudukan dan Pencatatan 
Sipil untuk diproses selan-
jutnya.

“Kegiatan pelayanan mo-
bil keliling ini sesuai den-
gan visi dan misi Bupati dan 
Wakil Bupati Subang Jimat 
Akur yaitu mewujudkan 
pemerintahan yang bersih 
dari korupsi, kolusi, dan 

nepotisme, terbuka serta 
pelayanan masyarakat,” 
kata H Sumarna.

K e p a l a  D i s d u k c a p i l 
Provinsi Jawa Barat Dady 
Iskandar mengatakan, pe-
layanan mobil keliling ini 
bertujuan untuk memper-
mudah dan membahagia-
kan masyarakat dalam pem-
buatan dokumen kepen-
dudukan. “Pembuatan kartu 

keluarga (KK), Akta Kelahi-
ran, Perekaman/Pencetakan 
KTP-el, dan Kartu Identitas 
Anak (KIA), menjadi lebih 
mudah dengan pelayanan 
mobil keliling,” katanya.  

Turut hadir dalam acara 
tersebut Kepala Desa Leng-
kong Ade Nana Suryana, 
Camat Cipendeuy Heri 
Hermansyah, dan muspika.
(vry)

Di sisi lain, pengacara 
Muannas Alaidid mem-
inta kepolisian untuk se-
lidiki video mesum yang 
membuat heboh itu. Muan-
nas menilai, respon polisi 
diperlukan sebab, video itu 
terlanjut dikaitkan dengan 
Gisel yang merupakan pub-
lik figur.

“Ramai video asusila du-
gaan mirip seorang artis 
di media sosial, saran saya 

sebaiknya polisi segera 
selidiki saja dan mem-
bongkar kasus ini. Bahwa 
Perilaku seseorang yang 
mendokumentasikan suatu 
perbuatan asusila apalagi 
ditemukan, sengaja disebar 
utk diketahui publik, itu 
masuk dalam delik pidana.” 
Ujar Muannas dikutip twit-
ternya, Sabtu (8/11).

Lawyer Partai Solidari-
tas Indonesia (PSI) ini 

menilai ,  dokumentasi 
perbuatan asusila yang 
disebarkan secara sen-
gaja, masuk dalam delik 
pidana. Dia mendesak ke-
polisian menindak video 
tersebut. “Hukum harus 
hadir untuk menindak te-
gas pelaku yang membuat 
video dan yang menyebar-
luaskannya apalagi diduga 
libatkan publik figur.” Tegas 
Muannas.(dal/fin/vry) 

KARAWANG-Penataan 
lingkungan yang asri dan hi-
jau sebagai bentuk kepedu-
lian terhadap lingkungan, 
menjadi salah satu fokus 
pengembangan proyek 
properti Rolling Hills Kara-
wang. Demi terciptanya 
lingkungan yang hijau, 
udara yang baik, hommy, 
serta family friendly.

“Itu sebabnya, kami kini 
melakukan penanaman 
pohon di sekitar Market-
ing Gallery Rolling Hills 
Karawang (RHK), yang juga 
bertujuan untuk membuat 
area Rolling Hills menjadi 
lingkungan hijau yg asri 
dan nyaman untuk dihuni,” 
ujar Poernomo, Advisor 
PT Karawang Jabar Indis-
trial Estate (KJIE), beberapa 
waktu lalu (6/11).

Disebutkan, pada tahap 
awal ini, RHK akan me-
nanam 200 pohon tremb-
esi atau saman samanea, 
yang memiliki data dukung 
bagus bagi terbentuknya 
lingkungan asri, aman serta 
nyaman.

RHK merupakan kawasan 
perumahan yang berlokasi 
pada posisi strategis di 
Karawang Barat, persis di 
sisi pintu tol Japek. Seh-
ingga sangat menarik kon-
sumen, apalagi terletak di 
area Koridor Timur Jakarta 
yang prospektif, serta cuma 
sekitar 5 menit ke stasiun 
kereta api cepat Jakarta-
Bandung.

Sold Out
Total lahan RHK ialah 

sekitar 30 hektar, dima-

na pada fase per tama 
dikembangkan di areal 
seluas empat hektar.

Kawasan hunian Rolling 
Hills yang berada dalam 
teritori Karawang Jabar 
Industrial Estate (KJIE) ini, 
perumahannya berkonsep 
modern, asri, dan ramah 
lingkungan.

Selain itu seluruh tipe 
rumah di Rolling Hills di 
desain dengan jendela yang 
besar yang memungkinkan 
sirkulasi udara di rumah 
mengalir dengan baik un-
tuk kesehatan para peng-
huni.

Selain itu, unit-unit yang 
didesain arsitek berpen-
galaman global, Alex Bayu 
ini juga dirancang dengan 
bentuk yang modern, me-
menuhi standard maupun 

gaya kehidupan kaum 
milenial.

“Mungkin karena hal 
inilah, sehingga cluster 
pertama RHK, yakni Ver-
mont Hills  sudah sold 
out (ludes) pada launch-
ing 5  S eptember 2020 
kemarin,” demikian Po-
ernomo.

Rolling Hills berkomit-
men akan terus memberi-
kan kontribusi terhadap 
kelestarian lingkungan 
hidup dan selalu memer-
hatikan aspek alam dalam 
mengembangkan sebuah 
kawasan.

Agar tercipta kehidupan 
yang lebih berkualitas, 
nyaman, aman dan se-
hat khususnya di  area 
Rolling Hills Karawang.
(red/ysp)

Rolling Hills Karawang Tata 
Lingkungan Asri dan Hijau

IST

PeLeSTAriAn LinGKUnGAn: rolling Hills Karawang tanam ratusan pohon trembesi mendukung pelestarian lingkungan. 

JAKARTA-Presiden Joko 
Widodo mengucapkan se-
lamat atas terpilihnya Joe 
Biden dan Kamala Harris 
dalam pemilihan umum 
Presiden Amerika Serikat 
2020 melalui akun insta-
gram resminya.

“Selamat kepada @Joe-
Biden dan @KamalaHarris 
dalam pemilu historis ini. 
Kemenangan besar ini ada-
lah refleksi dari harapan 
atas demokrasi,” demikian 
ucapan Presiden Jokowi 
dalam akun instagramnya 
pada Minggu (8/11).

Presiden Jokowi juga me-
nyampaikan keinginannya 
untuk bekerja sama dengan 
Amerika Serikat di bawah 
kepemimpinan Biden.

“Saya menantikan kerja 
sama untuk memperkuat 
kemitraan strategis Indone-
sia-AS dan mendorong ker-
ja sama di bidang ekonomi, 
demokrasi dan multilater-
alisme bagi kepentingan 
rakyat kedua negara,” tam-
bah Presiden Jokowi.

Ucapan selamat tersebut 
dituliskan dalam bahasa 
Inggris.

Seperti dilaporkan sebel-
umnya, setelah empat hari, 
kandidat partai Demokrat 
Joe Biden memenang-
kan pemilihan presiden 
Amerika Serikat pada Sabtu 
(7/11), sebagaimana di-
laporkan sejumlah media.

Kepastian itu diperoleh 
setelah Biden merebut 
Pennsylvania dan Nevada 
sehingga total sementara 
perolehan suara elektoral 
bagi Biden adalah 290 suara 
elektoral atau 20 suara elek-
toral lebih banyak dari ba-
tas 270 suara elektoral agar 
memenangkan pemilihan 

presiden AS tahun ini.
Biden yang akan menjadi 

presiden AS yang ke-46 itu 
masih bisa menambah 16 
suara elektoral dari Georgia 
dan tengah membuntuti 
Trump di North Carolina 
yang memiliki 15 suara 
elektoral.

Biden bersama Kamala 
Harris juga unggul baik 
dalam suara elektoral 
maupun popular  vote 
setelah juga melampaui 
Trump dalam jumlah pop-
ular vote, 75 juta suara 
melawan 70,6 juta suara. 
(ant/riz/fin/vry) 

Jokowi Beri Selamat atas 
Terpilihnya Joe Biden

FAJAR INDONESIA NETWORK 

beriKAn SeLAmAT: Presiden republik indonesia Joko Widodo ketika 
bertermu dengan Joe biden beberapa waktu lalu.
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Pengerjaan Diduga Tak 
Sesuai Perencanaan

SUBANG-Pembangunan 
gedung rawat inap Puskes-
mas Tanjungsiang diduga 
dikerjakan tidak sesuai 
perencanaan. Bangunan 
yang bersumber dari ang-

garan DAK 2020 sebesar 
Rp682 juta itu kondisinya 
sudah retak. Padahal baru 
selesai dibangun dan be-
lum diserah terimakan ke 
Puskesmas Tanjungsiang.

Kondisi itu dikeluhkan 
Puskesmas Tanjungsiang. 
Angg ota  DPRD Subang 
F r a k s i  N a s d e m  H e n -

dra Purnawan langsung 
melakukan pengecekan. 
Kondisi bangunan retak, 
ukuran terlalu kecil dengan 
kondisi lantai lebih rendah 
dari halaman Puskesmas. 
“Iya kondisinya tidak se-
suai  harapan.  Menurut 
kami ini ruangan terlalu 
kecil. Harusnya cukup un-

tuk dua kamar rawat inap. 
Sepertinya ini tidak cukup,” 
ujar staf Puskesmas Tan-
jungsiang, Budi Santoso 
kepada Pasundan Ekspres, 
Sabtu (7/11).

Ia pun mengeluhkan kon-
disi bangunan tersebut. 
Berharap pihak pembo-
ro n g  m e m p e r b a i k i n y a. 

Kata Budi, pihaknya tidak 
bisa berbuat banyak karena 
hanya sebagai pengguna 
saja.  “Ini dari anggatan 
DAK, Dinkes bukan angga-
ran Puskesmas. Kita tidak 
bisa berbuat banyak,” tan-
dasnya.

Sementara anggota DPRD 
He n d ra  Pu r nawa n  m e -

nambahkan, pengerjaan 
gedung itu diduga tidak 
sesuai perencanaan. “Ini 
fasilitas publik, fasilitas 
kesehatan. Pengerjaan be-
gini jelas merugikan. Kita 
ingin pengusaha begini di-
evaluasi. Harus diperbaiki 
sebelum diserahterimakan. 
Ini sangat mengecewakan,” 

ujarnya.
D i h u b u n g i  t e r p i s a h , 

Kepala Dinas Kesehatan 
dr. Nunung Syuhaeri ber-
janji akan menyampaikan 
informasi tersebut kepada 
pihak PPK untuk dievalu-
asi. “Nanti saya sampaikan 
ke PPK-nya,” ujar Nunung.
(man/sep)

Baru Dibangun, Gedung Rawat Inap Sudah Retak

SUBANG-PT Subang Mega 
Mal menjadi pemenang da-
lam lelang proyek pemban-
gunan Mal Pujasera yang 
digelar Pemkab Subang. Hal 
itu berdasarkan pengumu-
man di situs resmi Pemkab 
Subang pada website sub-
ang.go.id.

Seperti diketahui, ada tiga 
perusahaan yang mengi-
kuti lelang. Diantaranya 
PT Danes Karya Mandiri, 
PT Laksana Jaya Saktindo 
dan PT Subang Mega MaL. 
Hasil evaluasi Tim Seleksi 
Mitra kerjasama pemban-
gunan Pasar Pujasera, PT 
Subang Mega Mal menjadi 
pemenang lelang proyek 
berni lai  ratusan mil iar 
rupaih tersebut.

Ketua Tim Seleksi Mal 
Pujasera, Iwan Kurniawan 
Kusnadi mengatakan se-
mua peserta sudah mengi-
kuti semua tahapan lelang 
tersebut. Selanjutnya, PT 
Subang Mega Mal akan 
mengikuti tahapan finan-
cial  bidding atau nego-
siasi. “Seperti yang bisa 
dilihat di laman Subang.
go.id bahawa yang lulus 
seleksi adalah PT Subang 
Mega MAL, sedangkan 2 
perusahaan lainnya tidak 
lulus dalam evaluasi ten-
der,” kata Iwan kepada Pa-
sundan Ekspres, kemarin.

Kepala Bidang Pasar DK-
UPP Subang, Junaidi men-
gatakan akan merelokasi 
sekitar 450 pedagang Pasar 

Lelang Mal Pujasera Dimenangkan PT Subang Mega Mal
Pujasera ke Pasar Rakyat 
di belakang terminal Sub-
ang. Sejauh ini, pihaknya 
sudah melakukan sosili-
a s i  p e m b a n g u n a n  Ma l 
Pujasera tersebut kepada 
pedagang. “Rencananya 
di awal tahun 2021 akan 
digelar konstruksi pem-
bangunan Mal Pujasera,” 
katanya seraya menyebut 
akan segera melaunching 
Pasar Purwadadi pada 8 
Desember 2020. 

S e m e n t a r a  i t u ,  s a l a h 
seorang Pedagang Pasar 
Pujasera, Enokmiati (48) 

mengaku khawatir harga 
kios di Mal Pujasera menja-
di mahal dan tidak terjang-
kau para pedagang. “Harus 
lihat dulu harganya, jangan 
sampe mahal, kita-kita kan 
gak sanggup,” ujarnya.

D i a  m e m i nt a  Pe m k ab 
Subang mendukung dan 
membantu pedagang yang 
akan berdagang di MaL 
P u j a s e r a .  D I h a r a p k a n 
harga di kios ataupun los 
bisa lebih terjangkau dan 
murah. “Pemerintah harus 
berada di posisi pedagang,” 
ujarnya. (ygo/sep)

SUBANG-Anggota DPRD 
Provinsi Jabar dari Fraksi 
Nasde Persatuan Pemban-
gunan mengatakan bahwa 
dirinya mengalokasikan 
anggaran 22 miliar untuk 
pembangunan jalan Ling-
kar Subang yang berlokasi 
di Jalancagak. Hal tersebut 
disampaikannya saat melak-
sanakan reses di Gedung 
PCNU Subang bersama Mu-
limat NU Subang, Kamis 
(5/11).

Menurut Nina, jalan lingkar 
Jalancagak itu dimaksudkan 
untuk mengurangi kemac-
etan di jalur Jalancagak-
Ciater yang kerap macet saat 
musim liburan.

Sementara itu Mang Eep 
Hidayat menambahkan, 
bahwa NU sangat kuat dan 
menguatkan keutuhan NKRI, 
karena NU sebuah organisasi 

kemasyarakat yang toleran.
Saat ini, kata Eep, ada dua 

putra Subang menjadi leg-
islatif di Provinsi Jabar dan 
salahsatunya yaitu Nina 
Nurhayati dari partai Nas-
Dem.

Menurut Eep, orang Sub-
ang harus bangga karena 
ada wakil rakyat yang duduk 
di provinsi. Ada manfaat 
memilih orang Subang un-
tuk duduk menjadi wakil 
rakyat di DPRD Subang, 
agar menggiring anggaran 
aspirasi  untuk warga Subang 
dan sepenuhnya untuk pam-
bangunan yang nantinya 
dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat Subang secara 
umum.

Ketua Muslimat NU Subang 
Hj Iis Salamah menutur-
kan, bahwa dirinya sudah 
tidak asing lagi dengan Mang 

Nina Nurhayati : 22 Miliar 
Untuk Jalan Lingkar Subang

Eep dan Ambu Nina, karena 
kedua pernah bersentuhan 
langsung denganya  di TP 
Penggerak PKK Kabupaten 
Subang. “Mudah-mudahan, 
Ambu Nina memperhatikan 
masyarakat Subang melalui 
aspirasinya. Dan masyarakat 
Subang merasakan manfaat-
nya,” tukasnya.(dan/sep)

DADAn rAmDAn/PAsUnDAn eKsPres

reses: Ambu nina bersama Ketua DPC nasdem eep Hidayat saat reses i Tahun sidang 2020-2021 DPrD Provinsi 
Jabar Dapil Xi subang, majalengka dan sumedang Fraksi nasDem Persatuan indonesia di gedung PCnU subang.

LUKmAn nUrHAKim/PAsUnDAn eKsPres

nAmPAK DAri DePAn: Gedung rawat inap Puskesmas Tanjung-
siang yang baru dibangun dari anggaran DAK 2020.



Lebih Tepat Kabupaten
NGAMPRAH-Kecamatan Lembang di Ka-

bupaten Bandung Barat menjadi salah satu 
daerah yang diwacanakan sebagai Daerah 
Otonom Baru (DOB). Kecamatan Lembang 
diusulkan menjadi Kota Lembang. 

Pengamat politik dan pemerintahan 
dari Universitas Nurtanio, Djamu Kert-
abudi menilai, wacana pembentukan Kota 
Lembang sebagai sebuah aspirasi suatu 
komunitas masyarakat merupakan suatu 
sah-sah saja. 

Akan tetapi, dia mempertanyakan soal 
wacana pemekaran daerah menjadi suatu 
kota. Dengan karakteristik wilayah yang 
dimiliki, menurut dia, pemekaran wilayah 
Lembang lebih pas jika menjadi kabu-
paten. 

“Kenapa bukan Kabupaten Lembang? 
Dilihat dari aspek karakteristik dan po-
tensi wilayah, Lembang dan sekitarnya, 
sebagian besar merupakan wilayah perta-
nian, dengan kultur masyarakat pedesaan 
(rural community),” kata Djamu, Minggu 
(8/11). 

Menurut dia, hanya sebagian kecil terda-
pat masyarakat urban di kawasan Lembang 
dan sekitarnya. Karakteristik dan potensi 
daerah yang seperti itu, kata dia, merupa-
kan ciri dari suatu kabupaten.

 “Pemerintahan saja menjadi persoalan 
tersendiri. Apalagi dari berbagai aspek lain-
nya, seperti kebijakan Kawasan Bandung 
Utara, dan eksistensi Kabupaten Bandung 
Barat ke depan,” kata Djamu. 

Apalagi, imbuh dia, kondisi KBB sejak 

awal pembentukan pada 2007 sampai saat 
ini masih tertatih-tatih dalam upaya meng-
gapai tujuan pemekaran daerah. Selain itu, 
ada aturan yang mengikat Lembang sebagai 
kesatuan tata ruang di KBB. 

“Berdasarkan Perpres 45 Tahun 2018 
tentang Tata Ruang Kawasan Perkotaan 
Cekungan Bandung, bahwa 16 Kecamatan 
di wilayah KBB merupakan bagian dari 
cakupan kawasan perkotaan cekungan 
Bandung sebagai satu kesatuan tata ruang,” 
katanya.(eko/sep) 

Pemekaran Lembang jadi Kota, Tak Sesuai Karakteristik 
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Rest Area 72 
Jadi Cek Poin Biker

LEMBANG-Sunday Morning Ride atau Sunmori men-
jadi trend dikalangan biker muda di seluruh Nusantara 
dan Lembang merupakan salah satu tempat yang men-
jadi magnet para biker.

Sementara, Rest Area Lembang 72 yang berada di Jalan 
Raya Lembang Bandung Barat menjadi tempat strategis 
chek point para biker yang hendak melakukan ‘Sunmori’. 
Hal itu disampaikan oleh Agi biker Motor Besar Indo-
nesia (MBI) Bandung.

“Tempatnya strategis, parkirnya luas, biasanya yang 
menjadi Chek point’ itu di daerah Setiabudi, tapi disini 
tempatnya bagus tidak mengganggu lalu lintas,” ujar 
Agi. Minggu (8/11).

Agi Mengatakan, para biker sebelum sampai tujuan, 
mereka dapat beristirahat di Rest Area 72 sambil sara-
pan. “Biker sebelum sampai di atas, mereka dapat 
beristirahat disini (Rest Area 72), mereka bisa sarapan 
dulu disini,” sambungnya.

Sementara itu, Owner Rest Area Lemabang 72 Mitha 
Irniansyah mengungkapkan, Rest Area 72 memiliki la-
han parkir yang sangat luas. Diperkirakan dapat menam-
pung kendaraan roda dua sekitar 500 unit. “Rest Area 
72 dapat memfasilitasi biker untuk istirahat. Tempatnya  
luas aman dan nyaman, jadi mereka tidak perlu parkir 
di pinggir jalan raya,” katanya.

Menurut Mitha, Resat Area 72 memiliki fasilitas Food 
Market, yang menyediakan berbagai jajanan Khas 
Lembang dan Resto Gotik. “Di Rest Area 72 ini tersedia 
berbagai jajanan khas Lembang, seperti Ketan Bakar, 
Colenak, Tahu Goreng jagung bakar, bandrek, bajigur 
dan makanan lainnya. Dan harganya pun terjangkau 
oleh para biker,” paparnya.(eko/sep)

eko setiono/PasUnDan eksPres

LELUASA: Luas lahan parkir Rest Area Lembang 72 menjadi tempat strategis cek point para biker yang hendak melakukan ‘Sunmori’.

Kenapa bukan 
Kabupaten Lembang? 

Dilihat dari aspek kara-
kteristik dan potensi 

wilayah, Lembang dan 
sekitarnya, sebagian 

besar merupakan 
wilayah pertanian, 

dengan kultur 
masyarakat pedesaan 

(rural community)

Djamu KertabuDi
Pengamat politik dan 

pemerintahan dari 
Universitas Nurtanio 
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Sambut Pilkades 
Serentak Maret 2021 

K A R AWA N G - K e n d a t i 
perhelatan Pilkades ser-
entak untuk 177 desa di 
Karawang bakal dilaku-
kan pada Maret 2021, Na-
mun Dinas Pemberdayaan 
M a s y a r a k a t  d a n  D e s a 
(DPMD) Karawang sudah 
m e m e r i nt a h k a n  Ba d a n 
Permusyawaratan Desa 

(BPD) untuk membentuk 
panitia Pilkades.

Ka si e  Tat a  Kel o la  Pe -
merintahan Desa DPMD 
Karawang, Andry Irawan 
mengatakan, pekan depan 
s e b e l u m  m e n g gaw a n g i 
pendaftaran bakal calon 
kades pada 15 - 23 Desem-
ber,  BPD ber tanggung-
jawab membentuk pani-
tia Pilkades yang akrab di 
sebut Panitia sebelas.

“Panitia itu terdiri dari 

p e r w a k i l a n  p e r a n g k a t 
desa, LPM hingga tokoh 
m a s y a r a k a t n y a  s e c a r a 
proporsional sebagaimana 
regulasi yang diatur dalam 
peraturan Bupati  (Per-
bup),” ujarnya.

Dikatakan, pekan depan 
BPD mulai boleh meran-
cang agenda pembentu-
kan panitia sebelas untuk 
helaran hajat desa selama 
sekitar 4 bulanan tersebut.

Untuk waktu BPD mem-

bentuk panitia sebelas, 
lanjut Andry, sampai be-
berapa hari kedepan den-
gan porsi personil pani-
tia sama seperti Perbup 
sebelumnya, yaitu terdiri 
dari unsur perangkat desa, 
LPM hingga unsur tokoh 
masyarakat desa. Untuk 
sosialisasi teknis, nanti di-
lakukan pihaknya dengan 
sasaran panitia Pilkades 
yang sudah di bentuk dan 
dikukuhkan.

“Minggu ini sudah boleh 
merancang panitia sebelas, 
nanti setelah di bentuk, 
kita akan sasar panitia ikuti 
sosialisasi teknis, semen-
tara untuk sosialisasi untuk 
BPD nanti ada petunjuk 
melalui kecamatan Insya 
Allah di akhir minggu ini,” 
katanya. 

Sememtara itu, Ketua Fo-
rum Asosiasi BPD Nasion-
al (ABpednas) Karawang, 
Tamjid AB, mengingatkan, 

agar semua anggota BPD 
yang desanya akan mengge-
lar Pilkades, untuk propor-
sional dalam menunjuk dan 
merekomendasikan calon-
calon panitia sebelas. Sebab, 
netralitas panitia Pilkades 
sangat penting, karena gese-
kan di Pilkades, lebih berpe-
luang lebih besar ketimbang 
pemilihan lainnya.

BPD, sebut Tamjid, ber-
tanggungjawab atas kuali-
tas para panitia Pilkades, 

sehingga ketika ada panitia 
yang kelak tidak profesional, 
memihak dan melanggar 
teknis dalam Perbup, maka 
BPD harus segera menyikap-
inya, bila perlu ganti pada 
yang lebih profesional. “Saya 
minta nanti, BPD selektif 
membentuk kepanitiaan di 
Pilkades, cari yang bener kin-
erjanya, profesional dan bisa 
menjunjung tinggi netralitas 
selama bekerja,” katanya.
(use/vry)

BPD 177 Desa Siapkan Tim Sebelas   

CIKAMPEK-Anak perusa-
haan PT Pupuk Indonesia 
(Persero), yakni PT Pupuk 
Kujang meresmikan pabrik 
karbondioksida (CO2) cair 
berkapasitas 50.000 ton per 
tahun. Pabrik ini diresmikan 
langsung oleh Wakil Menteri 
BUMN I Budi Gunadi Sadikin 
bersama Direktur Utama PT 
Pupuk Indonesia (Persero) 
Bakir Pasaman, Direktur 
Utama PT Pupuk Kujang 

Maryadi dan Direktur Utama 
PT Rekayasa Industri Alex 
Dharma Balen di Cikampek, 
Sabtu (7/11). Pada kesempa-
tan ini dilakukan pula pen-
andatanganan kesepakatan 
bersama Offtake CO2 cair 
antara PT Pupuk Kujang 
dengan PT Samator Gas dan 
PT Purnabuana Yudha.

Direktur Utama Pupuk Ku-
jang Maryadi menjelaskan, 
pabrik yang memiliki nilai 

investasi US$ 7,4 juta ini 
berdiri di atas lahan seluas 
1500 m2 yang pengerjaaan-
nya telah dimulai sejak awal 
tahun 2019. Maryadi juga 
menjelaskan, Pabrik CO2 
cair ini dibangun oleh kon-
traktor EPC PT Rekayasa 
Industri dan telah berhasil 
rampungkan proses pem-
bangunan pada 15 Okto-
ber 2020 lalu. “Meskipun di 
tengah pandemi, semangat 

sinergi antara PT Pupuk 
Kujang dan PT Rekayasa In-
dustri yang merupakan anak 
perusahaan dari PT Pupuk 
Indonesia (Persero) dalam 
pembangunan pabrik CO2 
cair dapat terselesaikan den-
gan baik,” kata Maryadi.

Keberadaan pabrik ini ber-
tujuan untuk memanfaat-
kan gas ekses dari proses 
produksi pabrik Kujang 1A 
dan 1B. Sehingga, men-

jadi produk CO2 cair yang 
memiliki nilai jual lantaran 
bisa digunakan oleh industri 
lainnya. Produk akhir pabrik 
berupa CO2 murni standard 
food grade ini sangat diper-
lukan oleh berbagai jenis 
industri, dalam industri 
makanan dan minuman 
misalnya.

“CO2 murni digunakan 
untuk pembuatan minuman 
berkarbonasi, pengawetan 

makanan perikanan den-
gan dry ice, serta pemuti-
han gula. Tak hanya itu, 
CO2 murni ini juga bisa 
digunakan dalam industri 
manufaktur pengelasan, 
pemutihan kertas, fumigasi 
pada sektor pertanian, serta 
secondary oil recover,” tam-
bah Maryadi.

Direktur Utama PT Pupuk 
Indonesia (Persero) Bakir 
Pasaman berharap produk 

turunan yang dikembang-
kan Pupuk Kujang ini dapat 
semakin meningkatkan daya 
saing perusahaan, terlebih 
pangsa pasar untuk produk 
CO2 cair masih sangat ter-
buka lebar. “Hal ini sejalan 
dengan program kerja Pupuk 
Indonesia untuk lebih fokus 
pada diversifikasi produk 
yang dapat meningkatkan 
daya saing,” kata Bakir Pasa-
man.(ddy/vry) 

Pabrik CO2 Cair Diproyeksikan 50.000 Ton Per Tahun

KARAWANG-Dibukanya 
kembali perjalanan um-
rah oleh Pemerintah Arab 
S a u d i  p a d a  n o v e m b e r 
ini  untuk kuota jamaah 
Indonesia, adalah kabar 
bahagia khususnya per-
jalanan Haji dan umroh. 
KBIH Al-Madinah Kara-
wang yang kini kembali 
menerima jama’ah, yang 
akan menunaikan ibadah 
umrah ke Mekkah dan Ma-
dinah pada bulan Januari 
dan Februari 2021.

Pembina KBIH Al-Madi-
nah, Wahyu Suhudi men-
gatakan, seperti diketahui 
sejak pada pertengahan 
Maret lalu, sejumlah pem-
berangkatan lokal maupun 
i n t e r n a s i o n a l  t e r p a k s a 
dihentikan. Setelah meli-
hat kondisi penanganan 
pandemi Covid-19 yang 
mulai membaik, sekaligus 
untuk mendukung pemu-
l ihan ekonomi,  pemer-
intah daerah mengambil 
keputusan untuk kembali 
membuka tempat usaha 
dengan tetap protokol kes-
ehatan.

KBIH Al-Madinah di kara-

wang mengundang jamah 
pada Sabtu 7 November 
2020 di masjid Al jihad un-
tuk menentukan Kesepaka-
tan bersama jadwal pem-
berangkatan Haji umroh. 
Sebanyak 468 calon jemaah 
umroh memilih menunda 
pemberangkatannya tahun 
ini dan di jadwalkan pada 
bulan Januari dan Februari 
2021.

“KBIH Al-Madinah Kara-
wang kembali menerima 
jama’ah yang akan menu-
naikan ibadah Umroh ke 
Me k k a h  d a n  Ma d i n a h . 
Direncanakan pemberang-
katan baru akan dilaku-
kan pada bulan Januari 
atau Februari tahun depan 
penundaan ini lantaran 
adanya berbagai persyarat. 
Diantaranya batasan usia 
dan tambahan biaya serta 
kuota yang terbatas,” ka-
tanya.

Pemerintah Arab Saudi 
membatasi kuota tahun ini 
sebanyak 700 sampai 1.000 
calon jemaah umrah se- 
Indonesia. “Calon jema’ah 
umrah yang terdaftar ada 
468 jemaah yang hanya 184 

Ratusan Ribu APK Ditertibkan 
JAKARTA–Lembaga pen-

gawas pemilu mencatat, 
ada 154.536 pelanggaran 
a l a t  p e r a g a  k a m p a n y e 
(apk) yang telah ditertib-
kan. Jumlah tersebut meru-
pakan akumulasi selama 
40 hari masa kampanye. 
Penertiban APK tersebut 
dilakukan bersama Satuan 
Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP) setempat di sedikitnya 
151 kabupaten/kota.

Pe n e r t i b a n  d i l a ku k a n 
terhadap APK tambahan 
yang dipasang oleh tim 
kampanye pasangan calon 
yang dinilai  melanggar 
peraturan perundang-un-
dangan. Anggota Bawaslu 
Mochammad Afifuddin da-
lam keterangan resminya, 
Jumat (6/11) mengatakan, 
beberapa pelanggaran di 
antaranya adalah APK di-
pasang di  tempat  yang 
dilarang atau jumlah APK 
melebihi jumlah yang di-
izinkan KPU.

Bahkan Bawaslu juga men-
emukan APK yang dipasang 
di luar daerah pemilihan 
paslon yang tertera di APK. 
Meski demikian, Bawaslu 
mengapresiasi bahwa ada 
pula beberapa daerah yang 
tidak terdapat pelanggaran 
APK. “Selain pelanggaran 
APK, Bawaslu juga men-
emukan dan menindak 
pelanggaran pada penye-
lenggaraan kampanye tatap 
muka dan atau pertemuan 
terbatas,” kata Afif.

Sementara itu, Anggota 
B a w a s l u  F r i t z  E d w a r d 
Siregar  menamhankan, 
pihaknya mencatat, jum-
lah pelanggaran protokol 
kesehatan pencegahan pe-
nyebaran Covid-19 (prokes) 
periode 26 Oktober hingga 
4 November penyelengga-
raan kampanye, merupakan 
yang tertinggi dibanding-
kan 10 hari pertama hingga 
ketiga. Jumlah pelanggaran-
nya mencapai 397 kegiatan 

yang melanggar.
P e l a n g g a ra n  t e r s e b u t 

d i t e mu k a n  d a r i  1 6 . 5 7 4 
kegiatan kampanye tatap 
muka atau pertemuan ter-
batas yang diselenggarakan 
pada periode 10 hari keem-
pat kampanye. “Dengan 
demikian, jumlah total pe-
langgaran protokol keseha-
tan pada 40 hari kampanye 
menjadi sebanyak 1.315 
kasus,” kata Fritz.

Ia melanjutkan, ratusan 
pelanggaran tersebut te-
lah ditindak Bawaslu, dari 
mulai  pember ian surat 
peringatan hingga pem-
bubaran kampanye. Surat 
peringatan diterbitkan atas 
300 kegiatan kampanye.

Selain itu, ada 33 kegiatan 
kampanye yang dibubarkan 
karena terdapat pelang-
garan protokol kesehatan. 
Pembubaran di lakukan 
baik oleh pengawas pemi-
lu, Satpol PP maupun ke-
polisian. (khf/fin/vry)

Jama’ah Umrah Al-Madinah 
Berangkat Januari

jamaah yang memenuhi 
syarat batasan usia antara 

18 sampai usia 50 tahun,” 
katanya.(ddy/vry)

DeDi sATriA/PAsUnDAn eKsPres 

PAbriK bArU: Wakil menteri bUmn i budi Gunadi 
sadikin meresmikan pabrik karbondioksida (Co2) 

cair berkapasitas 50.000 ton per tahun. 

Wahyu suhudi



Jangan Atasi Covid-19 Sendiri

JAKARTA -Silaturahim dengan keluarga 
dan kerabat harus tetap dijaga. Namun, 
wajib mengedepankan keamanan. Tujuan-
nya agar tidak tertular Covid-19.

“Mari jaga pola komunikasi yang tidak 
mengurangi silaturahim dengan kelu-
arga dan kerabat. Tetapi tetap aman. Kita 
tidak boleh lengah, harus tetap waspada,” 
kata Juru Bicara Kementerian Pember-
dayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak (PPPA), Ratna Susianawati di Jakarta, 
Sabtu (7/11).

Menurutnya, peningkatan penularan 
Covid-19 melalui klaster keluarga harus 
menjadi perhatian banyak pihak. Se-
bab pandemi yang sudah terjadi selama 
10 bulan di Indonesia mulai membuat 
masyarakat bosan dan rindu bertemu den-
gan keluarga dan bersilaturahim.

Akibatnya, terjadi beberapa kasus per-
temuan keluarga yang menyebabkan pa-
paran Covd-19 cukup tinggi. Bahkan ada 

yang berakibat fatal hingga ada anggota 
keluarga yang meninggal dunia.

“Karena itu, Presiden Joko Widodo mem-
berikan arahan kepada Menteri Pember-
dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
untuk memasifkan gerakan 3M (Memakai 
Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak) 
dan menyusun protokol kesehatan kelu-
arga,” tuturnya.

Menurut Ratna, Kementerian Pember-
dayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak menggandeng banyak pihak untuk 
terus menyosialisasikan gerakan 3M secara 
lebih luas. Antara lain sejumlah organisasi 
perempuan, organisasi kemasyarakatan, 
organisasi keagamaan, dan Forum Anak. 

Ayo kita lawan Covid-19 dengan 3M 
(Memakai  Masker, Mencuci Tangan dan 
Menjaga Jarak)  #satgascovid19  #ingatpe-
sanibu #pakaimasker  #jagajarak #jagajara-
khindarikerumunan  #cucitangan #cucitan-
ganpakaisabun.(fin/ysp)

lintas covid

melawan covid-196 senin, 9 november 2020

GEJALA  SBG PWK  KRW  KBB 
TERKONFIRMASI  395 748 1.742 200
SELESAI ISOLASI 334 488 1.303 114
MASIH ISOLASI  34 227 368 0
KEMATIAN  27 33 71 6 
SUSPEK  5.854 1.035 6.761 38
PROBABEL  29 8 67 24
KONTAK ERAT  643  1.692  4.259 770

Update Covid-19
MinggU, 01 nopeMber 2020

BPOM Hati-hati Keluarkan 
Izin Pengunaan Vaksin

JAKARTA-Kepala Badan POM RI, Penny Kusumastuti 
Lukito menyarankan agar masyarakat selalu memper-
hatikan untuk menjaga asupan tubuh demi mencegah 
Covid-19. “Sambil menunggu vaksin yang aman, ber-
mutu, berkhasiat, yang penting adalah meningkatkan 
daya tahan tubuh,” jelas Penny.

Dia mengatakan, ada berbagai cara untuk meningkat-
kan daya tahan tubuh. Salah satunya mengonsumsi ma-

kanan yang ber-
nutrisi dan sehat. 
“Melalui upaya 
yang kita lakukan 
di tubuh sendiri 
dengan asupan 
yang sehat, ber-

nutrisi, suplemen dengan menggunakan bahan herbal 
di sekitar kita. Memang sudah menjadi keunggulan 
bangsa Indonesia dengan keanekaragaman hayatinya,” 
terangnya.

 Ia menambahkan, Badan POM selalu melakukan 
pengawasan terhadap keamanan, mutu, dan khasiat dan 
manfaat obat dan makanan dalam rangka melindungi 
kesehatan masyarakat.

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)

Warga Indonesia Paling Optimistis 
Menanggulangani Pandemi 

JAKARTA-Jumlah kasus aktif per tanggal 06 November 
berada di bawah angka 60 ribu kasus atau 12,7 persen 
dari total kasus. Angka ini, jauh lebih rendah dibanding-
kan rata-rata dunia. Yakni di angka di sekitar 25 persen 
dari total kasus. 

Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Reisa Broto 
Asmoro mengatakan lembaga penelitian bertaraf dunia, 
IPSOS, menyatakan orang Indonesia adalah warga 
yang paling optimistis di ASEAN dalam menanggulangi 
pandemi.  

“Optimisme ini berdasarkan fakta upaya 3T (Trac-
ing, Testing, dan Treatment) pemerintah. Rerutama di 
bagian treatment, terus membaik,” kata  Reisa di Media 
Center Satgas Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, 
Jakarta, Sabtu (7/11).

Terkait 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Men-
jaga Jarak), hasil pemantauan Satgas menunjukkan 
sebagian besar masyarakat Indonesia tetap memakai 
masker dan menjaga jarak pada saat liburan panjang 
pada akhir pekan lalu.

Sementara itu, menurut hasil riset UNICEF dan Niels-
en menunjukkan cuci tangan paling sering dipraktikkan 
masyarakat Indonesia. “Kadangkala 3M masih diprakti-
kan secara terpisah. Kadang rajin cuci tangan, tapi lupa 
pakai masker dan lengah menjaga jarak. Yang bagus 
sebenarnya semuanya harus dilakukan bersamaan 
dalam satu kesatuan. Karena kalau dilakukan bersama, 
maka risiko Covid-19 langung turun drastis. 3M bisa 
menurunkan penularan sampai 0 persen,” imbuhnya.

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-Vaksin Covid-19 
masih akan membutuhkan 
beberapa waktu, sebelum 
akhirnya dapat digunakan 
masyarakat luas pada Januari 
2021 mendatang.  

Sebab itu, selalu menjaga 
kondisi dalam keadaan sehat 
dan mengaplikasikan 3M da-
lam kehidupan kesehari-hari, 
guna menghindari potensi ter-
papar SARS-CoV-2, adalah cara 
yang paling dianjurkan para 
ahli dalam kondisi sulit ini. 

Namun bagi mereka yang 
sudah keburu terpapar, 
ahli menyarankan untuk 
tidak mencoba mengata-
sinya secara sendirian, tanpa 

pendapat dokter.  “Sebaiknya 
memang tetap konsultasi 
dengan dokter untuk me-
nentukan apakah memang 
layak isolasi mandiri, isolasi 
terpusat, atau harus dirawat 
di rumah sakit,” kata dr. Dirga 
Sakti Rambe seperti dikutip 
FIN dari situs resmi Satgas 
Penanganan Covid-19. 

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

Menkes Klaim Penanganan Covid-19 
JAKARTA-Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto 

menyebut capaian Indonesia dalam menangani Covid-
19 di Indonesia cukup baik. Hal itu disampaikan kepada 
pada World Health Organization (WHO). Capaian yang 
disampaikan terutama mengimplementasikan review 
interaksi (intra action review/IAR) sebagai panduan 
penanganan pandemi.

“Rekomendasi IAR berkontribusi dalam peningkatan 
kapasitas kementerian-lembaga dalam penanganan 
Covid-19,” kata Terawan di Jakarta, Sabtu (7/11).

IAR merupakan pedoman atau mekanisme monitoring 
evaluasi salah satu pilar peraturan kesehatan interna-
sional (IHR) yang telah direvisi pada 2005. Pada IAR 
tersebut terdapat sejumlah petunjuk yang sebaiknya 
dilakukan oleh setiap negara untuk mengatasi Covid-19 
di negaranya. Hal ini sekaligus dengan catatan poin-poin 
mana saja yang sudah dilakukan, belum dilakukan, dan 
perlu dilakukan penguatan.

Terawan menyampaikan capaian pemerintah Indone-
sia dalam menangani Covid-19 yang merupakan kerja 
bersama antara kementerian-lembaga, pemerintah 
daerah, instansi, universitas, lembaga profesi, rumah 
sakit, Puskesmas, dan lainnya yang berkomitmen 
bersama menangani Covid-19. Dia juga menyampai-
kan program disiplin 3M (Memakai Masker, Mencuci 
Tangan, Menjaga Jarak) yang selalu digaungkan oleh 
pemerintah.

Dia menyebut capaian pemerintah Indonesia dalam 
menangani Covid-19 tidak lepas dari kepemimpinan 
Presiden Joko Widodo dalam merespon pandemi virus 
Corona. Dia juga menyampaikan apresiasinya kepada 
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 
Luhut Binsar Pandjaitan yang ditunjuk Presiden secara 
langsung untuk menekan kasus Covid-19 di sejumlah 
provinsi prioritas di Indonesia agar angka kasus positif 
bisa melandai.

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)

Jabar Bergerak Terus 
Edukasi Masyarakat 
SUBANG-Ketua Jabar Bergerak 

Kabupaten Subang Hj. Yoyoh Ruhi-
mat, terus komitmen membangun 
kesadaran masyarakat untuk terapkan 
protokol kesehatan.

Dalam kesempatan lawatannya ke 
Desa Jatireja, Kecamatan Compreng 
beberapa waktu lalu, Hj Yoyoh Ruhi-
mat menyampaikan antar masyarakat 
harus peka dan saling mengingatkan 
protokol kesehatan, apalagi sebagai 
aparatur desa ataupun kader dari PKK, 
wajib untuk tetap menggencarkan 
kampanye penerapan protokol kese-
hatan, di mana pun serta kapanpun.

“Ya saling menjaga saja, saling meng-
ingatkan, bukankah mencegah itu 
lebih baik daripada mengobati? Pakai 
masker, jaga jarak, mencuci tangan itu 
harua sudah menjadi kebiasaan baru,” 
ungkapnya.

Kampanye yang terus digalakkan di 
manapun dan kapanpun itu, menurut 
Hj Yoyoh Ruhimat akan terus meng-
ingatkan masyarakat terkait protokol 
kesehatan, dan akan mempengaruhi 
pikiran dari masyarakat, sehingga se-
cara tidak sadar, mereka akan patuh.

Apalagi kampanye protokol keseha-
tan juga disampaikan melalui sosial 

JAKARTA-Kabupaten/kota 
yang masuk ke zona oranye atau 
risiko sedang masih mendomi-
nasi. Angkanya mencapai lebih 
dari 70 persen. Dari data terakh-
ir, jumlah kabupaten/kota yang 
berstatus zona oranye sebanyak 
471 dari 514 kabupaten/kota.

“Zona oranye berisi kabupaten/
kota dengan skor 1,81 sampai 
2,40. Semakin kecil skornya, 
maka semakin dekat menuju 
zona merah. Sebaliknya, semakin 
besar skornya, semakin dekat 
zona kuning (risiko rendah),” jelas 
Juru Bicara Satgas Penanganan 
Covid-19, Wiku Adisasmito di 
Media Center Satgas Penanganan 
Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta, 
Sabtu (7/11).

Menurutnya, zona risiko kabu-
paten/kota dibedakan melalui 
skoring. Yakni untuk zona mer-
ah daerah yang memiliki skor 
kurang dari 1,81. Untuk Zona 
oranye adalah daerah dengan 
skor 1,81 sampai 2,40. Untuk 
zona kuning adalah daerah 
dengan skor 2,41 sampai 3,0. 
Selanjutnya zona hijau dengan 
skor lebih dari 3,0.

Satgas menyoroti ada 21 ka-
bupaten/kota dengan skor yang 
mendekati zona merah. Kabu-
paten/kota tersebut  diminta 
meningkatkan kewaspadaan 
dan berbenah. Wiku menye-
butkan satu persatu berikut skor 
masing-masing daerah.

Kabupaten/kota dengan skor 
1,81  diantaranya  Sukoharjo 
(Jawa Tengah), Kota Tanjung 
Pinang (Kepulauan Riau) dan 
Karimun (Kepulauan Riau). Skor 
1,82 berada di Kolaka (Sulawesi 
Tenggara). Skor 1,83 berada di 
Semarang (Jawa Tengah). Skor 
1,84 berada di Mamuju Tengah 
(Sulbar), Pidi Jaya (Aceh). Dan 
skor 1,85 ada di Kota Batam 
(Kepulauan Riau) dan Tapanuli 
Tengah (Sumatera Utara).

Selanjutnya skor 1,86 terdapat 

di Tanah Datar (Sumatera Barat) 
dan Kota Subulussalam (Aceh). 
Skor 1,87 di Biak Numfor (Pap-
ua), Kota Tomohon (Sulawesi 
Utara), Bekasi (Jawa Barat) dan 
Lahat (Sumatera Selatan). Skor 
1,88 berada di Kebumen (Jawa 
Tengah), Karawang (Jawa Barat) 
dan Kota Sabang (Aceh).

Sementara kabupaten/kota den-
gan skor 1,89 berada di Keerom 
(Papua), Lumajang (Jawa Timur) 
dan Solok (Sumatera Barar). 
“Mohon dijaga agar tidak berpin-
dah ke zona merah. Tingkatkan 
kualitas pelayanan kesehatan dan 
tingkatkan kesembuhan, serta 
tekan angka kasus positif dan 
kematian agar berpindah ke zona 
kuning,” paparnya.

Lalu, ada 19 kabupaten/kota 
yang skornya sudah mendekati 
masuk ke zona kuning. Skornya 
berkisar di 2,4 sampai 2,39. 
Kabupaten/kota dengan skor 
2,4 diantaranya Teluk Bintuni 
(Papua Barat), Memberamo 
Tengah (Papua), Puncak Jaya 
(Papua), Pulau Taliabu (Maluku 
Utara), Buru Selatan (Maluku), 
Sukamara (Kalimantan Tengah), 
Melawi (Kalimantan Barat), 
Lombok Utara (NTB), Wonogiri 
(Jawa Tengah), Subang (Jawa 
Barat) dan Kota Sungai Penuh 
(Jambi).

Untuk skor 2,39 berada di Kota 
Tidore Kepulauan (Maluku 
Utara), Pinrang (Sulawesi Se-
latan), Pasuruan (Jawa Timur), 
Gresik (Jawa Timur), Proboling-
go (Jawa Timur), Pangandaran 
(Jawa Barat), Kota Tasikmalaya 
(Jawa Barat) dan Simalungun 
(Sumatera Utara).

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

JAKARTA-Prinsip keamanan menjadi 
pertimbangan utama dalam pelaksanaan 
vaksinasi nasional Covid-19. Masyarakat 
diminta tidak meragukan keamanan dan 
khasiat dari vaksin tersebut.

“Pemerintah melibatkan Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lemba-
ga resmi di Indonesia yang memberikan izin 
edar dan punya persetujuan penggunaan 
darurat (Emergency Use Authorization/
EUA),” kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian 
II Bidang Pembangunan Manusia Kantor 
Staf Presiden (KSP), Brian Sri Prahastuti di 
Jakarta, Sabtu (7/11).

Saat ini, BPOM telah mengunjungi 
pabrik milik Sinovac, perusahaan far-
masi asal China, yang menjadi mitra PT 
Bio Farma Persero dalam memproduksi 
vaksin Covid-19. Selanjutnya BPOM akan 
menilai proses produksi vaksin di fasilitas 
milik Sinovac.

Sementara itu, uji klinis tahap 3 kandi-
dat vaksin Covid-19 dari Sinovac dan Bio 
Farma juga sedang dilakukan di Bandung, 
Jawa Barat. Uji klinis ini dilakukan dengan 
melibatkan jumlah sampel yang lebih besar 
antara 1.000-10.000 sampel.

“Pemahaman Indonesia memang lebih 

baik untuk vaksin produksi Sinovac. Karena 
Indonesia terlibat dalam uji klinis tahap 3. 
PT Bio Farma Persero akan terlibat juga 
dalam proses produksinya pada tahapan 
tertentu. Kita ketahui Bio Farma dalam 
produksi vaksin dan Rumah Sakit Hasan 
Sadikin (RSHS) dalam uji klinis vaksin 
memiliki kredibilitas tinggi secara interna-
sional,” papar Brian. 

KSP menjamin proses produksi vaksin 
sangat mempertimbangkan efektivitas dan 
keamanan. Brian menyebut, masyarakat 
tidak perlu ragu atas kesimpulan dan reko-
mendasi akhir mengenai vaksin Covid-19. 
Pemerintah juga melibatkan melibatkan 
Indonesia In Technical Advisory Group on 
Immunization (ITAGI) dalam proses vaksi-
nasi nanti.(fin/ysp)

Vaksin yang Digunakan Pasti Aman
JAKARTA-Vaksin yang 

akan digunakan pada im-
unisasi nasional adalah 
vaksin yang pasti aman. 
Selain itu, punya khasiat 
tinggi. Faktor keamanan 
dan hasil-hasil uji klinis 
fase akhir akan menjadi 
bahan pertimbangan Ba-
dan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM) untuk 
memberikan izin.

“Kita semua ini punya 
andil dan berjasa dalam 
mensukseskan vaksinasi 
nanti. Maka mari kita doa-
kan bersama uji klinis da-

pat berlangsung sukses dan vaksin yang manjur akan 
hadir. Dukung penuh proses vaksinasi di seluruh Indo-
nesia”, ujar juru bicara Satgas Penangangan Covid-19, 
Reisa Broto Asmoro di Jakarta, Sabtu (7/11).

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-Satgas Penanganan 
Covid-19 terus mendorong pemerin-
tah daerah untuk melakukan testing 
secara maksimal dan menyeluruh. 
Hal ini sebagai upaya deteksi dini ter-
hadap kasus positif Covid-19. Selain 
itu perlu adanya evaluasi terhadap 
operasional laboratorium di seluruh 
Indonesia.

“Menurut analisis data terjadi penu-
runan testing setiap akhir minggu 
ataupun saat libur panjang. Ini meru-
pakan salah satu tantangan yang se

dang kita coba selesaikan,” kata Juru 
Bicara Satgas Penanganan Covid-19, 
Wiku Adisasmito di Media Center 
Satgas Penanganan Covid-19, Graha 
BNPB, Jakarta, Kamis (6/11).

Satgas, lanjutnya, terus berkoordi-
nasi dengan pemerintah daerah untuk 
meningkatkan kapasitas laboratorium 
dan fasilitas pendukung lainnya. Sep-
erti reagen. Namun masih terdapat 

kendala seperti wilayah testing yang 
luas dan jumlah masyarakatnya.

Untuk mendukung upaya testing, 
masyarakat dapat mendatangi fasili-
tas kesehatan terdekat jika mendapat 
gejala Covid-19. “Karena itu, penting 
disiplin 3M (Memakai Masker, Men-
cuci Tangan, Menjaga Jarak). Ini harus 
terus dilakukan,” ucapnya.

Terkait menurunnya jumlah hasil 
testing, terdapat kendala pada alat 
testing dan tenaga pemeriksa. Tetapi 
dari waktu ke waktu sudah diting-
katkan. Koordinasi terus dilakukan 
dengan pemerintah daerah dan labo-
ratorium-laboratorium. Hal ini untuk 
memastikan alat testing dan SDM 
yang dibutuhkan.

 “Karena jumlahnya cukup banyak, 
kita harus memastikan satu persatu. 
Untuk total alat dan SDM yang dibu-
tuhkan tergantung jumlah penduduk 
dan luas daerah,” lanjutnya.(fin/ysp)

Komitmen Terapkan Protokol Kesehatan

media melalui tagar #Ingatpesanibu, 
itu dinilai tepat menangkal virus co-
rona. “3M ini prinsip pencegahan yang 
mungkin satu-satunya yang paling 
efektif,” tambah Hj Yoyoh.

Dia berharap seluruh pihak dapat 
bersinergi melaksanakan 3M. ingat 
pesan ibu dibutuhkan untuk memutus 
rantai penularan covid-19.

Selain itu pada kesempatan yang 

sama Hj. Yoyoh dan tim Jabar bergerak 
juga melakukan silaturahmi kepada 
keluarga korban kekerasan seksual 
yang terjadi beberapa waktu lalu, 
dia mengungkapkan rasa simpatinya 
terhadap korban dan mengecam keras 
tindakan biadab yang telah dilakukan 
oleh pelaku.

Ke depannya Hj. Yoyoh dan tim Jabar 
Bergerak akan terus mendampingi 

korban hingga kembali pulih sepenuh-
nya. Sekaligus dia juga berharap agar 
kekerasan seksual pada siapapun tidak 
terjadi lagi di Kabupaten Subang.

“Saya turut prihatin, dan berharap 
kejadian seperti ini tidak terulang 
kembali di masa yang akan datang 
dan kasus ini segera diselesaikan 
dengan seadil-adilnya,” pungkasnya.
(idr/ysp)

inDrAWAn seTiADi/PAsUnDAn eKsPres

Ketua Jabar bergerak Kabupaten subang Hj Yoyoh ruhimat terus bergerak bersama timnya ke setiap pelosok desa untuk mengkampa-
nyekan protokol kesehatan.

Kementerian PPA Gandeng 
Banyak Pihak Sosialisasikan 3M

Dorong Pemda Lakukan Testing 
Maksimal dan Menyeluruh

Soal Vaksin, Masyarakat Tidak Perlu Ragu

Pemda Harus Tingkatkan 
Penanganan Covid-19

Fin

Pemda harus tingkatkan penanganan Covid-19
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honor

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

Siapkan Lahan 
300 Hektare

SUBANG-Rencana pem-

bangunan kampus baru 
Universitas Pendidikan In-
donesia (UPI) di Kabupaten 
Subang, sepertinya bukan 
isapan jempol semata. Wa-

UPI Respon Cepat Pembangunan Kampus Baru

PGRI Minta Kesejahteraan Guru 
KARAWANG-Ditengah pandemi Covid-19 yang 

mengakibatkan pembelajaran dilakukan di rumah 
secara daring, Persatuan Guru Republik Indonesia 
(PGRI) Kabupaten Karawang mendesak Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Karawang meningkatkan ang-
garan pendidikan di tahun 2021.

“Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan para 
pengurus PGRI baik ranting maupun cabang, dewan 
pendidikan, dewan kehormatan guru, dan Disdik-
pora Karawang, pada 2021 kami meminta Pemkab 
meningkatkan kesejahteran di dunia pendidikan. 
Walaupun pandemi Covid-19 masih menyisakan be-
berapa persolan yang memerlukan dana, tetapi bukan 
berarti Pemkab dengan serta merta tidak meningkat-
kan beberapa anggaran pendidikan,” ujar Ketua PGRI 
Karawang, Nandang Mulyana, (5/11).

Dikatakan, peningkatkan kesejahteraan guru dan 
tenaga kependidikan, di dalamnya meliputi kes-
ejahteraan guru honorer, pengawas, penilik, dan 
tenaga kependidikan lainnya.

“Memohon kepada Pemkab bisa memnuhi permint-
aan kami meski dilakukan secara bertahap, terlebih 
guru honorer benar-benar harus diperhatikan dan 
terus ditingkatkan kesejahteraanya,” katanya.

Menurut Nandang, sesuai hasil kunjungan ke be-
berapa kecamatan seperti Pakisjaya dan Tirtajaya, 
banyak guru yang honornya sangat kecil meski telah 
mengabdi di dunia pendidikan dalam waktu yang 
lama.

“Honor guru itu ada yang sebesar Rp750 ribu setiap 
bulannya, itu pun yang sudah mengabdi kurang lebih 
10 tahun. Ada juga yang mendapatkan Rp1,25 juta 
dengan durasi mengabdi di atas 20 tahun. Ini semua 
merupakan bantuan dari Pemkab Karawang dan 
kami sangat berterima kasih. Meski demikian, kami 
berharp kesejahteraan dari Pemkab Karawang bisa 
ditingkatkan di tahun depan,” harapnya.

Selain kesejahteraan dalam bentuk uang, Nandang 
menambahkan, PGRI juga berharap Pemkab Kara-
wang juga bisa memikirkan terkait fasilitas penunjang 
bagi sekolah. Misalnya dengan memberikan inventa-
ris sepeda motor kepada kepala sekolah.

“Sejauh ini baru pengawas dan penilik yang sudah 
memiliki motor inventaris. Tentunya hal yang sama 
bisa diberikan kepada para kepala SD dan SMP untuk 
digunakan dalam menjalankan tugasnya. Dengan 
harapan nantinya bisa memberikan pelayanan prima 
kepada masyarakat,” katanya.(use/vry) 

PURWAKARTA-Kepala Dinas 
Pendidikan Kabupaten Purwakarta 
Dr H Purwanto M.Pd menegaskan 
belum ada satu pun sekolah yang 
telah melakukan kegiatan belajar 
mengajar (KBM) secara langsung 
di sekolah.

Sejauh ini, kata dia, KBM masih 
dilakukan secara jarak jauh seba-
gai upaya menekan penyebaran 
Covid-19. “Sebetulnya wilayah 
zona kuning dan hijau sudah 
diperbolehkan melakukan KBM 

secara langsung,” kata Purwanto 
saat dihubungi melalui gawainya, 
Ahad (8/11).

Dirinya menjelaskan, syarat 
utama yang harus dilengkapi 
untuk melakukan KBM secara 
langsung adalah ketersediaan 
sarana dan prasarana penunjang 
yang sesuai dan memadai guna 
m e n e k a n  p e ny eb a ra n  Vi r u s 
Korona.

Kemudian, sambungnya, hasil 
tes swab guru-guru seluruhnya 

negatif. Adapun dari jumlah siswa 
yang diperbolehkan masuk hanya 
50 persen dari total keseluruhan.

Jika persyaratan itu sudah di-
lengkapi pihak sekolah, lanjut 
Purwanto, tinggal mengajukan 
surat untuk kemudian diverifikasi 
oleh Gugus Tugas Covid-19.

“Baru daerah Parungbanteng, 
Kecamatan Sukasari yang sudah 
mengajukan, namun belum diveri-
fikasi oleh Gugus Tugas Covid-19. 
Tapi kalau kemudian kata Gugus 

Tugas Covid-19 oke, ya tinggal 
dibuka,” ujar Purwanto.

Dirinya pun menyebutkan jika 
sejauh ini belum ada satu sekolah 
pun yang melakukan KBM se-
cara langsung, meski berada pada 
wilayah zona kuning dan hijau.

“ Ka m i  d a r i  d i na s  t e r b u k a, 
asalkan ya itu tadi kalau pihak 
sekolah sudah benar-benar siap 
menjalankan semua aturan, 
tinggal buka saja,” ucap Pur-
wanto.(add/ysp)

Belum Ada Sekolah Gelar KBM

inDrAWAn/PAsUnDAn eKsPres

TinDAK LAnJUT: Wakil bupati subang Agus masykur menerima langsung kunjungan dari rektorat UPi dalam rangka menindaklanjuti rencana pembangunan kampus baru di subang.

cana yang sudah digulirkan 
sejak bulan September lalu 
itu, direspon cepat UPI.

Rektor UPI Prof. Dr. M. 
Solehuddin, M.Pd., M.A, 
kembali berkunjung ke kan-
tor bupati Pemda Subang, 
untuk menindaklanjuti wa-
cana tersebut. Kali ini giliran 
Wakil Bupati Subang, Agus 

Masykur yang menerima 
kunjungan tersebut.

“Pa Bupati sudah siapkan 
300 hektare untuk pemban-
gunan kampus baru UPI, 
lokasi antara Cipeundeuy atau 
Jalancagak, akan diperuntu-
kan untuk fakultas olahraga, 
fakultas kedokteran, pusat 
pelatihan dan lain-lainnya,” 

ungkap Dr.M Solehudin.
Menurutnya Subang men-

jadi wilayah yang stategis 
dan menuju kemajuan in-
dustrial dengan didukung 
berbagai pembangunan 
baik jalan tol, pelabuhan 
Patimban, pembukaan jalan 
Cipeundeuy-Serangpanjang, 
lingkar cagak dan kawasan 

industri. Hal tersebut lebih 
baik lagi bila terintegrasi 
dengan hadirnya pusat aka-
demisi atau pendidikan di 
Kabupaten Subang.

Sementara Wakil Bupati, 
Agus Masykur  sangat men-
dukung dengan akan hadirnya 
UPI di Subang. Dia mengaku 
bahwa dirinya sesuai sama 

seperti apa yang disebutkan 
Bupati secara penuh tentu 
akan mendukung upaya UPI 
dalam membangun kampus 
barunya di Subang.

“Alhamdulilah, ke depan juga 
dengan adanya UPI di Subang 
akan turut memberi kontribusi 
yang baik pada Subang,” pung-
kasnya.(idr/ysp)

iLUsTrAsi
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PURWAKARTA-Upaya Pe-
merintah Daerah Kabupaten 
Purwakarta dalam mening-
katkan produksi padi dengan 
cara perluasan areal tanam 
mendapatkan apresiasi dari 
Kementerian Pertanian Re-
publik Indonesia. Kabupaten 
yang dipimpin Bupati Anne 
Ratna Mustika itu, digan-
jar penghargaan sebagai 
kabupaten terbaik dalam 
persentase peningkatan luas 
tanam.

Hal itu, tentu saja bukan 
tanpa alasan. Pasalnya, di 
Kabupaten Purwakarta dari 
waktu ke waktu terus dilaku-
kan perluasan areal tanam 
sejalan dengan salah satu 
misi yang dicanangkan da-
lam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Pur-
wakarta tahun 2018 – 2023 
yaitu meningkatkan pereko-
nomian masyarakat yang 
berbasis  pedesaan.

Selain itu, Pemkab Purwa-
karta melalui  Dinas Pangan 
dan Pertanian (Dispangtan) 
setempat juga terus mendor-
ong semangat para petani 
dalam menanam padi den-
gan menggelorakan slogan 
bahwa di Purwakarta; setiap 
hari ada tanam dan setiap 
hari ada panen.

Semangat itu, tak ayal 
memberikan dampak pen-
ingkatan luas tanam secara 
nyata dikalangan para petani 
hingga sebesar 17, 72 pers-
en Kerangka Sample Area 
(KSA). Kenaikan tersebut 
merupakan angka tertinggi 
di Provinsi Jawa Barat untuk 
Masa Tanam 2020.

Berkat keberhasilan terse-
but Purwakarta mendapat 
penghargaan sebagai Ka-
bupaten dengan Presentase 
Luas Tanam Padi Terbaik 

PURWAKARTA-Keluarga 
besar Kodim 0619/Purwa-
karta melaksanakan keg-
iatan bakti sosial (baksos) 
menjelang peringatan Hari 
Pahlawan yang jatuh pada 10 
November setiap tahunnya.

Baksos tersebut berupa pem-
berian bantuan kepada Asrama 
Yatim Piatu Daar Al-Qiyaam 
Alam Islami yang berlokasi di 
Kampung Sukarata, Kelurahan 
Cipaisan, Kecamatan/Kabu-
paten Purwakarta, beberapa 
waktu lalu Sabtu (7/11).

Bantuan tersebut langsung 
diserahkan Dandim 0619/
Purwakarta Letkol Arm Kris-
rantau Hermawan dan di-
terima oleh pimpinan asrama 
tersebut. “Pemberian semba-
ko ini merupakan sebuah wu-
jud kepedulian TNI kepada 
rakyat dalam hal berbagi ke-
bahagiaan,” kata Dandim saat 
dihubungi melalui gawainya, 
Ahad (8/11).

Dandim menyebutkan, ban-
tuan berupa sembako ini di-
harapkan bisa membantu dan 
meringankan beban pengurus 
asrama dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari para 
santri asuhannya, terlebih 
di masa pandemi Covid-19 
seperti sekarang ini. 

“Semoga bantuan yang 
kami berikan ini dapat ber-
manfaat dan menjadi berkah 
untuk semua, terutama bagi 
Keluarga Besar Kodim 0619/
Purwakarta,” ujar Dandim 
yang saat itu didampingi 
Ketua Persit Kartika Chandra 
Kirana XXIX Canang Dim 
0619/Purwakarta.

Sementara itu, Pimpinan 
Asrama Yatim Piatu Daar 
Al-Qiyaam Alam Islami Ustaz 
Achmad Mu’thasim Billah 
menyampaikan apresias-
inya atas kepedulian Dandim 
0619/Purwakarta beserta 
jajarannya.

“Alhamdulillah, segala ben-
tuk bantuan baik santunan, 
sembako, dan bantuan lain-
nya sangat bermanfaat bagi 
anak-anak di sini. Kami se-
laku pimpinan mengucapkan 
banyak terimakasih, semoga 
Keluarga Besar Kodim 0619/
Purwakarta semakin berkah,” 
ucapnya.(add/ysp)

Korban Dilarikan 
ke Rumah Sakit 
dan Puskesmas

PURWAKARTA-Puluhan 
warga Desa Cilingga, Keca-
matan Darangdan, Kabu-
paten Purwakarta terpaksa 
dilarikan ke rumah sakit dan 
puskesmas terdekat lantaran 
diduga menglami keracunan. 
Hal ini diperkuat dari rata-
rata warga yang mengalami 
mual, pusing dan diare.

Kasus ini pun langsung dir-
espon pihak kepolisian yang 
segera melakukan penelu-
suran penyebab pasti dugaan 
keracunan ini. Adapun dug-
aan awal, keracunan masal ini 
terjadi usai warga menyantap 
nasi kotak dalam acara kea-
gamaan di desa setempat.

Berdasarkan informasi 
yang dihimpun, peristiwa 
itu berawal saat digelarnya 
acara Maulid Nabi di salah 

satu rumah warga di RT 06 
RW 02 Desa Cilingga pada 
Jumat (6/11) sekitar pukul 
23.00 WIB.

Warga yang sebelumnya 
diberi hidangan nasi kotak 
berisi nasi putih, daging 
ayam, lalapan dan sambal, 
mendadak mengalami gejala 
yang sama mereka muntah-
muntah dan buang air besar. 

Gejala yang dialami secara 
massal itu pun sempat mem-
buat panik warga sekitar. 
Tercatat sekitar 21 orang 
dilarikan ke Puskesmas 
Darangdan dan Puskesmas 
di Kecamatan Sukatani.

Bahkan ada beberapa war-
ga yang dilarikan ke rumah 
sakit di Cikalong Wetan, 
Kabupaten Bandung Barat 
serta Rumah Sakit Asri Pur-
wakarta.

S ekretar is  Ke camatan 
Darangdan Benny Primiadi 
menjelaskan, warga yang 
mengalami keracunan paling 
banyak dari beberapa RT di 

wilayah RW 02. Bahkan ada 
juga warga di luar wilayah 
RW 02. “Warga RT 4, 6, 13 dan 
17, bahkan ada juga warga 
RT 01. Yang terbanyak warga 
RT 17/RW 02,” ujarnya. 

Dikonfirmasi, Kapolsek 
Darangdan AKP Subagyo 
membenarkan adanya per-
istiwa dugaan keracunan 
makanan. Pihaknya pun su-
dah melakukan penelusuran 
dan memintai keterangan 
sejumlah saksi-saksi. 

“Untuk kondisi pasien hari 
ini sudah banyak yang sudah 
pulang ke rumahnya masing-
masing. Mereka sudah sehat 
dan kembali beraktivitas 
seperti biasa,” ujarnya pada 
Ahad (8/11).

Saat ini, terang dia, masalah 
dugaan keracunan makanan 
itu dilimpahkan ke Mapolres 
Purwakarta. “Kasus ini ter-
jadi diduga akibat kelalaian 
dalam menyelenggarakan 
sebuah kegiatan,” ucapnya.
(add/ysp)

menurut Kerangka Sample 
Area (KSA) di Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2020 yang diber-
ikan oleh Kementerian Perta-
nian Republik Indonesia.

Pada kesempatan pena-
naman pohon kelapa genjah 
sebagai apresiasi atas keber-
hasilan tersebut, pada Jumat 
6 Nopember 2020 di Alun-
alun Pasanggrahan Padjad-
jaran. Bupati Purwakarta 
Anne Ratna Mustika  men-
gungkapkan rasa bangganya 
atas komitmen para petani 
dan semua pihak terkait 
yang selalu mengawal untuk 
mewujudkan peningkatan 
produksi  pertanian yang 
menjadikan produksi padi 
terus meningkat baik kuanti-
tas maupun kualitasnya.

Menurutnya, pada sisi 
kuantitas walaupun potensi 
luas lahan sawah cukup ter-
batas namun luas akumulasi 
tanam tahunan selalu men-
ingkat. Indek pertanaman 
meningkat, produktivitas 
per-satuan luas  mening-
kat dan juga didukung oleh 
intervensi teknologi yang 
memadai.

“Oleh karena itu, pada sisi 
kualitas dengan sendirinya 
akan terjadi peningkatan 
hasil. Para petani di Purwa-
karta juga selalu melakukan 
inovasi-inovasi, misalnya 
pengembangan budidaya 
padi khusus  seperti pengem-
bangan padi organik dan bu-
didaya padi varietas unggul 
baru. Dengan demikian kami 

sangat optimis nilai tukar 
usaha tani akan terjadi pen-
ingkatan,” kata Ambu Anne.

Mantan Mojang Purwakarta 
itu juga menyampaikan bah-
wa dengan tibanya musim 
penghujan sejak November 
ini, pihaknya menghimbau 
agar para petani selalu me-
manfaatkan potensi air un-
tuk kegiatan menanam baik 
di sawah ataupun di lahan 
darat serta menganjurkan 
untuk  sebaik-baiknya me-
manfaatkan lahan.

Sementara itu, terkait po-
hon kelapa yang ditanam di 
alun-alun dalam momentum 
tersebut, ia memaknai apre-
siasi itu, bahwa pohon kelapa 
adalah lambang kehidupan 
dengan berbagai manfaat. 
Tidak ada satu bagian po-
hon pun yang tidak berguna  
untuk obat, bahan pangan 
bahan industri dan lainnya. 
“Jadi, intinya bahwa tidak 
ada bagian yang tidak ber-
guna pada pohon kelapa,” 
ujarnya.

Kepala Dinas Pangan dan 
Pertanian (Dispangtan) Ka-
bupaten Purwakarta, Agus 
Rachlan Suherlan, mengung-
kapkan rasa syukurnya kar-
ena selama 2020 ini perkem-
bangan luas tanam telah 
melampaui target.

“Target tanan sekitar 38.000 
hektar, dan sampai min-
ggu pertama bulan ini sudah 
mencapai luas tanam 40.800 
hektar dengan perkiraan 
dapat menghasilkan kurang 

lebih 137.035 ton beras,” 
kata Agus.

Selain itu, ia juga men-
gungkapkan rasa bangganya 
karena pengukuran kinerja  
peningkatan luas tanam yang 
dinilai  didasarkan kepada 
metoda Kerangka  Sample 
Area (KSA).

“KSA adalah suatu metoda 
pengukuran  yang digunakan 
oleh BPS sejak tahun 2018  

dengan tingkat akurasi yang 
memadai,  sehingga  optimis 
data-data seperti luas panen  
dan produksi  yang disaji-
kan  terhindar dari sumber 
kebiasan. Kondisi tersebut 
memberikan kepastian da-
lam mengestimasi kecu-
kupan atau adanya surplus 
terhadap konsumsi pangan 
terutama beras,” demikian 
Agus.(mas/ysp)

ADAm sUmArTo/PAsUnDAn eKsPres

KerACUnAn: Puluhan warga Desa Cilingga, Kecamatan Darangdan Purwakarta dilarikan ke Puskesmas setempat diduga mengalami keracunan. 

Keracunan Massal Diduga Kelalaian

ADAm sUmArTo/PAsUnDAn eKsPres 

serAHKAn bAnTUAn: Keluarga besar Kodim 0619/Purwakarta saat meny-
erahkan bantuan kepada Asrama Yatim Piatu Daar Al-Qiyaam Alam islami. 

Kodim Baksos Jelang 
Hari Pahlawan

Kementan Apresiasi Perluasan Areal Tanam

mALDiAnsYAH/PAsUnDAn eKsPres

APresiAsi: Pemkab Purwakarta melalui  Dinas Pangan dan Pertanian (Dis-
pangtan) terus mendorong semangat para petani dalam menanam padi.


