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CIBINONG (IM)- Pemerin-
tah Kabupaten Bogor rencananya 
akan mulai membuka Pembelaja-
ran Tatap Muka (PTM) terbatas 
tingkat PAUD, SD dan SMP 
mulai Rabu 1 September 2021. 
Dalam pelaksanaanya, semua 
sekolah harus menerapkan pro-
tokol kesehatan ketat. “PTM kan 
kemarin sudah dirapatkan. Jadi 
tetap bahwa seperti uji coba yang 
kemarin bahwa protokol kesehatan 
ketat dan kapasitas 50 persen. Lalu 
juga guru-guru dipastikan sudah 
tervaksin semua dan murid-murid 
(vaksin) sedang berjalan,” kata 
Bupati Bogor, Ade Yasin dalam 
keterangannya, Selasa (31/8).

Penyelenggaraan PTM terba-
tas ini, lanjut Ade Yasin, akan ber-
jalan dengan percepatan vaksinasi 
kepada pelajar. Hal ini telah sesuai 
aturan karena Kabupaten Bogor 
masuk dalam Level 3 perpanjangan 
PPKM. “Sambil mereka (siswa) 
melaksanakan PTM, sambil kita 
terus menggencarkan vaksinasi. 
Saya kira target siswa sudah tervak-
sinasi semua, baru kita lega melak-
sanakan PTM. Kalau sekarang kita 
sambil jalan tapi dengan protokol 
kesehatan ketat. Lalu sambil divak-
sin juga. Karena aturannyakan su-

dah membolehkan, kita merespon 
juga keinginan para orang tua yang 
ingin anaknya sekolah,” ungkapnya

Sementara itu, Kepala Dinas 
Pendidikan (Disdik) Kabupaten 
Bogor Juanda, Dimansyah dalam 
surat edarannya menyebutkan 
ada beberapa poin yang harus 
disiapkan sekolah sebelum meng-
gelar PTM terbatas. Di antaranya 
disinfeksi, penyediaan tempat cuci 
tangan, memakai masker berlapis 
dan lainnya. “Sekolah yang akan 
melaksanakan PTM juga harus 
mengajukan permohonan kepada 
kecamatan dan akan ditembuskan 
kepada Satgas Covid-19 untuk veri-
fi kasi, monitoring hingga evaluasi,” 
ucap Juanda.

Selain itu, PTM terbatas di 
tingkat SD dan SMP se-derajat 
dapat dilaksanakan dengan peser-
ta didik 18 siswa per kelas dan 
jarak minimal 1,5 meter satu sama 
lain. Sedangkan PAUD, maksimal 
5 peserta didik per kelas dan jaga 
jarak juga minimal 1,5 meter. 
“Sama seperti uji coba PTM pada 
Maret lalu, kantin, ekstrakurikuler 
dan kegiatan lain selain di sekolah 
tidak diperkenankan. Siswa mem-
bawa bekal makanan dengan alat 
makan sendiri,” tutupnya.  gio

Sekolah Tatap Muka di
Kab. Bogor Dimulai

Kepala Diskanak Kabupaten Bogor, 
Oetje Soebagdja mengharapkan den-
gan bantuan paket pengolahan dan 
pemasaran produk perikanan bisa me-
ningkatkan pendapatan keluarga dan 
manfaat lainnya seperti mencegah atau 
mengentaskan bayi stunting.

Pemkab Bogor Sukses
Turunkan Stunting di Sukaraja

SUKARAJA (IM)- Untuk 
mengentaskan kemiskinan dan 
bayi stunting, Dinas Perikanan 
dan Peternakan (Diskanak) 
Kabupaten Bogor memberikan 
bantuan paket pengolahan dan 
pemasaran produk perikanan 
kepada enam orang masyarakat 
di Kecamatan Sukaraja yang ter-
golong dalam program keluarga 
harapan (PKH).

Kepada enam orang terse-

but, Kepala Diskanak Kabu-
paten Bogor, Oetje Soebagdja 
mengharapkan dengan ban-
tuan paket pengolahan dan 
pemasaran produk perikanan 
bisa meningkatkan pendapatan 
keluarga dan manfaat lainnya 
seperti mencegah atau men-
gentaskan bayi stunting.

“Semoga para PKH ini me-
ningkat pendapatannya hingga 
mereka tergraduasi menjadi kelu-

banon, Sukatani dan Gunung 
Geulis, Kecamatan Sukaraja 
mengungkapkan  bantuan pa-
ket pengolahan dan pemasaran 
produk perikanan ini sangat 
bisa membantu para PKH 
menjadi keluarga mandiri.

“Para PKH tidak hanya 
membutuhkan dana tunai un-
tuk kehidupannya, tetapi juga 
butuh dorongan modal usaha 
untuk beranjak dari kemiski-
nannya lalu menjadi keluarga 
yang maju,” ungkap Didih.

I a  meng aku  s e t e l ah 
mendapatkan bantuan paket 
ini, pihaknya tetap melakukan 
pembinaan hingga kepenguru-
san label halal maupun lainnya 
agar usaha para PKH stabil dan 
berkembang. “Para pendamping 
tidak lepas tangan dalam membina 
usaha para PKH, dulu sebelum 
pandemi Covid-19 setiap triwulan 
ada 3 hingga 4 keluarga PKH 
yang tergraduasi menjadi keluarga 

BOGOR (IM)- Polisi akan 
memberlakukan sistem ganjil ge-
nap bagi kendaraan yang menuju 
jalur Puncak, Kabupaten Bogor, 
Jawa Barat. Kepala Satlantas 
Polres Bogor, Ajun Komisaris 
Dicky Pranata mengatakan ganjil 
genap akan diterapkan akhir pe-
kan ini, yaitu Jumat (3/9)  hingga 
Minggu (5/9).

Pemberlakuan aturan ganjil 
genap ini untuk mengantisipasi 
kemacetan di kawasan Puncak 
seperti yang terjadi pada akhir 
pekan lalu. Saat itu jalur menuju 
dan dari Puncak macet total. 
Kendaraan wisatawan mulai 
dari motor hingga mobil tam-
pak tak bergerak.

“Dari hasil evaluasi, pan-
tauan dan kajian kami dalam 
beberapa pekan ini. Kami rasa 
penerapan ganjil genap ini, bisa 
menambah efektifitas kinerja 
anggota di lapangan dalam 
mereduksi kendaraan menuju 
Puncak di akhir pekan atau hari 
libur lainnya selama PPKM ber-
langsung,” kata Dicky kemarin.

Seperti diketahui, saat ini 
wilayah Kabupaten Bogor 
masih menerapkan PPKM 
Level 3. Kerumunan kenda-
raan yang terjadi kemarin 
dikhawatirkan memicu penu-
laran virus korona dan pada 
akhirnya menaikkan lagi an-
gka kasus Covid-19.

Dicky mengatakan, penera-
pan ganjil genap diharapkan 
efektif  menekan kemacetan 
sehingga kerumunan seperti ke-
marin dapat dihindarkan. Selama 
PPKM Level 3, aparat gabungan 
hanya mengecek surat vaksinasi 
Covid-19 bagi para pelancong 
yang hendak ke Puncak.

Seiring sudah banyaknya 

masyarakat yang melakukan vak-
sinasi, maka Dicky mengatakan 
pemeriksaan tetap tidak akan 
efektif  menekan jumlah kenda-
raan yang hendak ke Puncak.

“Ke depan, selain mener-
apkan aturan ganjil genap, 
kami juga akan mengkombi-
nasikan dengan pemeriksaan 
wajib hasil PCR yang ter-
hubung ke aplikasi PeduliL-
indungi bagi warga yang hen-
dak berwisata,” ujar Dicky.

Jika kedapatan tak bisa 
menunjukkan bukti PCR maka, 
kendaraan pelancong akan 
diputar balik. “Karena yang 
kami jaga di sini ialah agar warga 
tidak berkerumun,” ujar Dicky.

Polisi akan mendirikan dua 
titik pengecekan yakni di pintu 
keluar Ciawi Tol Jagorawi, dan 
Simpang Gadog atau Pos TMC. 
Dicky mengatakan jalur alterna-
tif  seperti Simpang Cibanon, 
Simpang Gunung Geulis atau 
Rainbow Hills dan Simpang 
Alternatif  Citeko akan ditutup. 
Dicky mengatakan pengecekan 
juga akan dilakukan untuk kend-
araan dari arah Cianjur menuju 
Puncak. Titik pengecekan nya 
yaitu di Puncak Pass atau Per-
batasan Bogor-Cianjur. Dicky 
menyebut akan berkoordinasi 
dengan Satlantas Polres Cianjur 
untuk pengecekan ini.

Ia mengatakan, pemerik-
saan ganjil genap dilakukan 
untuk kendaraan warga yang 
hendak berwisata atau hanya 
jalan-jalan saja di kawasan 
Puncak. “Untuk kendaraan 
logistik dan kebutuhan mo-
bilitas ekonomi, mungkin ada 
pengecualian dengan menun-
jukkan dokumen resmi,” ujar 
Dicky.  gio

Ganjil Genap di Jalur Puncak
Mulai Diterapkan 3 September 2021

arga mandiri, lalu dengan usaha 
olahan ikan ini plus gerakan ayo 
makan ikan,  maka sekaligus bisa 
mengentaskan ataupun mence-
gah bayi stunting di wilayah mer-
eka berdagang,” harap Oetje yang 
disampaikan melalui wartawan, 
Selasa, (31/8).

Mantan Kepala Dinas 
Kependudukan dan Catatan 
Sipil ini menambahkan, para 
PKH yang mendapatkan ban-
tuan paket pengolahan dan 
pemasaran produk perikanan 
harus dijaga dengan baik dan 
jangan sampai dijual.

“Paket pengolahan dan 
pemasaran produk perikanan 
harus dijaga dengan baik dan 
jangan sampai dijual, ingat pemer-
intah sudah baik hati membantu 
para PKH untuk maju dari sisi 
ekonomi. Saya minta amanah ini 
dijaga dengan baik,” tambahnya.

Did ih  Supard i  (46 ) , 
pendamping PKH di Desa Ci-

PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS DI KABUPATEN BOGOR
Guru mengajar siswa SD saat pembelajaran tatap muka terbatas di SDN Cihideung Ilir 04, Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa 
Barat, Selasa (31/8). Pemerintah Kabupaten Bogor mulai membuka pembelajaran tatap muka terbatas tingkat PAUD, SD 
dan SMP dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan kapasitas 50 persen di masa PPKM level 3. 
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CIREBON (IM)- Seorang 
warga Kota Cirebon, Jawa Barat, 
mengaku senang setelah Pres-
iden Joko Widodo atau Jokowi 
mendatangi rumahnya dalam 
rangka peninjauan vaksinasi 
dari rumah ke rumah. “Rasanya 
senang didatangi pak Presiden,” 
kata warga Kota Cirebon, Rudi-
anto di Cirebon, Selasa (31/8).

Ia mengaku tidak menyang-
ka Presiden Jokowi berkunjung 
ke rumahnya, meskipun hanya 
sebentar dan itu menjadi berkah 
tersendiri bagi dirinya. Selain 
mengikuti vaksinasi Covid-19, 
ia juga diberi sembako oleh Pres-
iden Jokowi, dan bisa bertemu 
secara langsung tanpa harus 

melihat dari televisi.
“Selain didatangi, kami 

juga diberi sembako,” tuturnya.
Kunjungan kerja Pres-

iden Jokowi di Kota Cire-
bon, dilakukan untuk menin-
jau vaksinasi Covid-19 dari 
rumah ke rumah. Sepanjang 
jalan yang dilalui Presiden 
Jokowi, warga berjejer untuk 
mengabadikan momen ke-
datangan Kepala Negara itu.

Bahkan saat Presiden 
Jokowi membagikan kaos, 
dan jatuh ke selokan warga 
langsung mengambilnya 
meski harus rela turun men-
gambil kaos berwarna hitam 
dari Presiden.  pur

Warga Cirebon Senang Rumahnya
Dikunjungi Presiden Jokowi

BOGOR(IM)- Dinas Pe-
rumahan dan Permukiman (Dis-
perumkim) Kota Bogor berencana 
memperbaiki 7.575 unit Rumah 
Tidak Layak Hunk (RTLH) tahun 
ini. Penanganan ribuan RTLH 
pada 2021 ini akan mengggunakan 
anggaran dari berbagai sumber.

Kepala Disperumkim Kota 
Bogor, Juniarti Estiningsih men-
gatakan, anggaran penanganan 
7.575 unit RTLH tersebut berasal 
dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Kota Bo-
gor, Bantuan Pemerintah Provinsi 
(Banprov) Jawa Barat, dan pro-
gram Bantuan Stimulan Peruma-
han Swadaya (BSPS) Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (KemenPUPR).

Esti mengatakan, pengajuan 
untuk pembangunan RTLH ter-
bagi dalam dua kategori. Mulai dari 
pendataan langsung dari pemerin-
tah wilayah melalui RT, RW dan 
pihak kelurahan. Hingga melalui 
survei tim yang terjun langsung ke 
lapangan. “Kalau yang bersumber 
dari APBD biasanya pengajuan 
melalui RT, RW dan Kelurahan. 
Karena mereka yang lebih men-
getahui kondisi wilayah. Kalau 
yang memakai tim survei biasanya 
bantuan dari pemerintah pusat 

seperti BSPS,” kata Esti, kemarin.
Selain itu, sambung dia, sistem 

pencairan RTLH juga bermacam-
macam. Bisa dengan ditransfer ke 
rekening masing-masing penerima, 
ada juga yang bahan bangunannya 
diberikan secara langsung. Sama 
seperti pengajuannya, sistem pen-
cairannya tergantung dari mana 
sumber RTLH yang diterima.

“Kalau RTLH yang bersumber 
dari APBD Kota Bogor, biasanya 
langsung ditransfer ke rekening 
masing-masing penerima. Kalau 
yang bantuan dari pusat biasanya 
sudah berupa bahan bangunan. Jadi 
tinggal dibangun saja,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Pe-
rumahan dan Kawasan Permuki-
man pada Disperumkim Kota Bo-
gor, Muhamad Hutri mengatakan, 
secara umum setiap RTLH akan 
mendapatkan bantuan yang ber-
beda-beda. Hal itu disesuaikan  
dengan tingkat kerusakan dan 
kebutuhan pembangunannya.

“Kalau RTLH yang ber-
sumber dari APBD Kota Bogor 
maksimal Rp 12,5 juta untuk 
setiap rumah. Kalau dari bantuan 
provinsi Rp 17,5 juta per unit 
RTLH. Kalau bantuan dari pusat 
Rp 20 juta untuk setiap RTLH,” 
kata Hutri.  gio

Pemkot Bogor Targetkan Renovasi
7.575 Rumah tak Layak Huni

 SEMARANG (IM)- Gu-
bernur Jawa Tengah, Ganjar 
Pranowo mengatakan, penu-
runan level Pemberlakuan Pem-
batasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) di beberapa kabupaten/
kota termasuk wilayah aglom-
erasi, yakni Semarang Raya dan 
Solo Raya, telah menumbuhkan 
optimisme bagi daerah lainnya.

“Kita senang karena beber-
apa level menurun di beberapa 
kabupaten/kota, ini akan me-
numbuhkan optimisme pada 
yang lain,” katanya di Sema-
rang, Selasa (31/8).

Kendati demikian, Ganjar 
mengingatkan masyarakat agar 
tetap menerapkan protokol ke-
sehatan dengan ketat. Menurut 
dia, penurunan level PPKM itu 
jangan sampai membuat ma-
syarakat terlena dan pemantauan 
harus tetap dilakukan, tidak dari 
pemerintah saja, tapi juga dari 
semua elemen masyarakat.

“Jangan sampai, menjelang 
fi nis ini ada gangguan-gang-
guan karena ketidakdisiplinan 
kita. Ini yang mesti kita siapkan, 
makanya ini yang hari ini kita 
pantau, umpama bagaimana 
pelaksanaan PTM di sekolah, 

itu kan sudah bagus,” ujarnya.
Ganjar juga mempersilakan 

pengelola objek wisata melaku-
kan uji coba terlebih dulu sebe-
lum membuka untuk umum 
dengan protokol kesehatan 
ketat. “Tadi juga sudah mulai 
banyak yang bertanya statusnya 
turun, pariwisata boleh tidak? 
Silakan diuji coba dulu untuk 
dibuka, kita cenderung untuk 
lebih menyiapkan saja agar 
adaptasi kebiasaan barunya 
nanti bisa berjalan,” katanya.

Dalam perpanjangan 
PPKM level, terdapat poin 
pemberlakuan jam buka mal 
yang diperpanjang sampai pukul 
21.00 WIB, serta tentang kapa-
sitas makan di tempat ditambah 
menjadi 50 persen. “Tidak apa-
apa, sekarang ditambah-tambah 
dikit juga sudah boleh menurut 
saya. Terpenting adalah kon-
trolnya, kontrol itu baik dari 
pengelola, masyarakat, maupun 
pemerintah,” ujar Ganjar.

Agar dapat mempermudah 
kontrol tersebut, lanjut dia, ada 
baiknya jika banyak dilakukan 
sidak atau pemasangan kamera 
pengawas di tempat-tempat 
keramaian.  pra

Ganjar Pranowo: Penurunan Level
PPKM Tumbuhkan Optimisme

maju. Semenjak pandemi, jujur 
ada kendala tambahan karena 
yang awalnya anak atau keluarga 
mereka bekerja karena diPHK 
hingga akhirya mereka tidak be-
ranjak dari PKH. Kami berharap 
semoga pandemi Covid-19 segera 
berakhir,” sambungnya.

Lilis, Kader Posyandu Melati 
Desa Sukatani, menuturkan den-
gan bantuan daging ikan, daging 
sapi hingga vitamin atau program 
gerakan ayo makan ikan yang 
dicanangkan Diskanak Kabu-
paten Bogor angka bayi stuntng 
di desanya terus menurun dari 50 
bayi menjadi 20an bayi.

“Dulu bayi stunting di 
desa kami ada 50 bayi dan saat 
ini tersisa 20 bayi. Penurunan 
jumlah bayi stunting ini karena 
Pemkab Bogor mencanangkan 
gerakan ayo makan ikan, mem-
berikan bantuan susu,vitamin, 
bubur kacang ijo hingga telur,” 
tutur Lilis.  gio

Komisi I DPRD Jabar Dorong BIJB
Tetap Produktif di Tengah Pandemi

BANDUNG (IM)- Komi-
si I Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Provinsi Jawa 
Barat meminta agar Banda-
rudara Internasional Jawa Barat 
(BIJB) tetap bertahan di tengah 
pandemi Covid 19.

Pasalnya, menyangkut aset-
aset Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat yang ada dilingkungan 
BIJB harus dilakukan berb-
agai upaya bagaimana peny-
elamatannya penanganannya 
pencatatannya.

“Kita ketahui, ada yang milik 
Pemprov Jabar, BIJB dan milik 
Pemerintah pusat yang belum 
semua tersertifikatkan dengan 
baik karena membutuhkan biaya 
yang cukup besar. Dari rencana 
awal yang tidak berjalan dengan 
semestinya lantaran pandemic,” 
ujar Sekretaris Komisi I DPRD 
Jabar, Sadar Muslihat di BIJB, Ka-
bupaten Majalengka, Senin (30/8). 

Sadar berharap, setelah 
pandemi berakhir ada peluang 
besar untuk mengoperasikan 
BIJB ini secara keseluruhan. 
Sementara yang sedang di-
persiapkan ialah Maintenance 
Repair Overhaul (MRO) atau 
pemeliharaan pesawat dari 
maskapai yang bekerja sama 
dengan BIJB. 

Jajaran Direksi pun menu-
rut Sadar telah meyakinkan 
akan ada progress dan upaya-
upaya menyelesaikan kendala 
yang ada setelah pandemi bera-

khir termasuk MRO tersebut.
“Bahkan ternyata yang cu-

kup menjanjikan ialah bengkel 
pesawat yang disediakan lahan-
nya dan infrastrukturnya disini 
(BIJB-red),” katanya.

Dia melanjutkan, bukan 
hanya penerbangannya saja 
yang bisa dimanfaatkan. Ka-
wasan sekitar BIJB harus 
connecting (terintegrasi-red) 
dengan berbagai pihak di anta-
ranya Kemenag dan agamawan 
dalam kaitannya fasilitasi um-
roh dan haji serta pengusaha 
wisata agar bisa mempromosi-
kan kawasan destinasi wisata di 
sekitar wilayah BIJB.

“Kita juga mendorong agar 
BIJB ini benar-benar bertahan 
dalam menghadapi pandemi, 
kedepannya setelah pandemi 
ini berakhir harus siap dengan 
akselerasi terutama dalam pelu-
ang penerbangan dan peluang 

usaha diluar penerbangan,” 
tutupnya.

Sementara itu, Direktur 
Utama PT Bandarudara In-
ternasional Jawa Barat (BIJB), 
Salahudin Rafi  menyebutkan, 
saat ini BIJB tengah memban-
gun kerjasama di antaranya 
dengan PT Garuda Mainte-
nance Facillity AeroAsia untuk 
membangun pusat jasa pemeli-
haraan dan perawatan pesawat 
(maintenance repair overhaul/
MRO). Prakualifikasi untuk 
mitra kerja sama MRO sudah 
dilakukan pada April 2020.

“Kami memiliki lahan 
sangat luas untuk memban-
gun Aerocity, termasuk di 
dalamnya MRO. Areal ini me-
mungkinkan bagi MRO untuk 
memarkirkan pesawat serta 
menyimpan sukucadang pe-
sawat,” kata Salahudin dalam 
pemaparannya.  lys

VAKSINASI BAGI SANTRI DAN PEMUKA AGAMA
Tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin CO-
VID-19 kepada santri di Pondok Pesantren Nurul 
Iman, Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat, Selasa 
(31/8). Pemerintah Kota Bandung bersama 
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memberi-
kan 810 dosis vaksin bagi pemuka agama dan 
1.211 dosis vaksin bagi santri se-Kota Bandung. 
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