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Dengan diberlakukannya uji coba 
 kendaraan dengan plat ganjil genap, pada 
Sabtu (4/9), jumlah  kendaraan turun 40 
persen dibanding jumlah kendaraan pekan 
lalu.  Keberhasilan ini membuat Polda Jabar 
mengkaji perluasan uji coba pembatasan 
arus lalu lintas berbasis pelat nomor ganjil 
genap di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor, 
hingga ke perbatasan Cianjur.

Dikaji, Perluasan Ganjil Genap
Puncak hingga Perbatasan Cianjur

CIAWI (IM) - Polda Jabar 
mengkaji perluasan uji coba 
pembatasan arus lalu lintas 
berbasis pelat nomor ganjil 
genap di Jalur Puncak, Ka-

bupaten Bogor, hingga ke 
perbatasan Cianjur.

“Kalau memang ada ke-
macetan dari Cianjur ke Bogor, 
kita terapkan juga dengan pola 

Satgas Penanganan Covid-19 Kab. Bogor
Bentuk Tim Monitoring ke Lokasi Wisata

KOTA BOGOR MAU UJI COBA PTM

Dinas Kesehatan Diminta
Sediakan Ranjang Khusus Anak

(ganjil genap) yang sama,” kata 
Wakil Kepala Kepolisian Dae-
rah (Wakapolda) Jawa Barat, 
Brigjen Pol Eddy Sumitro 
Tambunan saat meninjau uji 
coba ganjil-genap di Simpang 
Gadog, Ciawi, Bogor, Sabtu 
(4/9)

Eddy mengakui, sejauh ini 
kepolisian baru konsentrasi 
menekan volume kendaraan 
di wilayah selatan Kabupaten 
Bogor itu dari arah Jakarta 
melalui tujuh titik pengawasan 
ganjil genap.

Sementara hingga kini 
kendaraan dengan plat nomor 
ganjil maupun genap dari arah 
Cianjur masih bebas memasuki 
Jalur Puncak.

Kapolres Bogor, AKBP 

MALIOBORO RAMAI PENGUNJUNG
Wisatawan memadati kawasan Malioboro, Yogyakarta, Minggu (5/9). Saat akhir pekan, kawasan Malioboro ramai d ikunjungi 
wisatawan meskipun saat ini Yogyakarta masih menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
Level 4.

IDN/ANTARA

AKBP Dr Rani Wahyoe 
 Prasanti SpPd, Raih Pin. 

CIBINONG (IM) - 
Satgas Penangan Covid-19 
Kabupaten Bogor bentuk tim 
monitoring ke lokasi wisata 
guna mengurangi resiko pe-
nyebran virus korona.

Selain di tempat wisata, 
Satgas Penanganan Co-
vid-19 Kabupaten Bogor 
menyebarkan personelnya 
di 7 lokasi check point yaitu 
pintu tol Ciawi, simpang 
Gadog, pos penutupan arus 
Cibanon, pos penutupan 
arus bendungan.

Selain itu, Satgas Penan-
ganan Covid-19 Kabupaten 
Bogor juga menyebar tiga 
titik berada di jalur Babakan 
Madang yaitu Belanova dan 
pintu gerbang sirkuit Sentul, 
Polres, Kodim 0621.

“Penanganan pencegah-
an wabah Covid-19 teemasuk 
membubarkan kerumunan 
masyarakat atau wisatawan 
selain di 7 lokasi check point, 
juga dilakukan oleh tim dari 
Polsek, Koramil, Tim Sat-
gas Penanganan Covid-19 
tingkat Kecamatan,” ucap 
Kapolres Bogor AKBP Ha-
run kepada wartawan, Sabtu, 
(4/9).

Mantan penyidik Komisi 

Pemberantasan Korupsi Re-
publik Indonesia (KPK-RI) 
ini menambahkan upaya 
operasi ganjil genap (Gage) 
kendaraan di Kawasan Pun-
cak, Sentul dan monitor-
ing penanganan Covid-19 
di wilayah akan terus di 
evaluasi.

“Segala upaya untuk 
mencegah penyebaran wabah 
Covid-19 plus mencegah ke-
macetan lalu lintas kendaraan 
tentunya akan kamu evaluasi 
agar bisa lebih efektif,” tam-
bahnya.

Kepada jajaran dan Tim 
Satgas Penanganan Covid-19, 
ia meminta laksanakan in-
struksi dari pemerintah pusat 
atau Instruksi Kementerian 
Dalam Negeri nomor 38 
Tahun 2021.

“Saat ini, sesuai Instruksi 
Menteri Dalam Negeri no-
mor 38 Tahun 2021, yang 
diperiksa dari masyarakat 
atau wisatawan itu apakah 
mereka surat atau sertifi kat 
vaksinasi Covid-19. Hal ini 
untuk meningkatkan presen-
tasi masyaralat yang sudah 
tervaksinasi atau terciptanya 
herd immunity,” pinta AKBP 
Harun. gio

BOGOR(IM) - Simu-
lasi pembelajaran tatap muka 
(PTM) di Kota Bogor akan 
dimulai minggu kedua Sep-
tember 2021. 

DPRD Kota Bogor pun 
bersuara.

Komisi IV DPRD Kota 
Bogor berpesan agar Dinas 
Kesehatan dan Dinas Pen-
didikan Kota Bogor mem-
persiapkan kebijakan secara 
matang. Selain itu, Sekretaris 
Komisi IV DPRD Kota Bo-
gor, Endah Purwanti mem-
berikan beberapa catatan 
sebelum dimulainya simulasi 
PTM.

“Catatan pertama, saya 
meminta agar Dinkes Kota 
Bogor menyiapkan sedikitnya 
10 persen kasur untuk pasien 
anak-anak,” kata Endah, 
Minggu (5/9).

Endah Purwanti meng-
khawatirkan dengan adanya 
PTM akan terjadi lonjakan 
kasus positif. 

Karena itu, dia minta 
Dinkes menyediakan bed 
khusus anak. Dari 1.140 bed 
yang ada, pihaknya minta 
setidaknya 10 persen khusus 
anak. Karena anak memiliki 
kebutuhan khusus.

Dia melanjutkan, poin 
kedua dirinya meminta data 

riil vaksinasi anak dengan 
rentang usia 12 hingga 17 
tahun. 

Sehingga, menurut En-
dah Purwanti, dimulainya 
simulasi PTM sesuai dengan 
peraturan yang ada, di mana 
jumlah anak yang sudah di-
vaksin di atas 65 persen.

“Lalu juga titik tekan 
kepada Dinkes adalah vaksi-
nasi anak 12-17 tahun. Saat 
ini memang sudah 60 persen 
dan kami minta pekan depan 
Dinkes menyerahkan data 
yang riil terkait vaksinasi anak 
ini,” terangnya.

Endah Purwanti juga 
menyampaikan catatannya 
kepada Disdik Kota Bogor, di 
mana PTM yang akan dilaku-
kan secara bertahap ini harus 
diperhatikan secara seksama 
terkait kesiapan sekolah.

“Saya meminta agar Dis-
dik memberikan juklak dan 
juknis pelaksanaan PTM agar 
pihak DPRD bisa mengawasi 
secara tepat. Itu yang menjadi 
titik tekan kami di komisi IV 
adalah kita minta juklak dan 
juknis yang terbaru, yang 
sudah disesuaikan dengan 
revisi aturan inmendagri dan 
perwali terbaru. Kemaren 
Disdik itu belum ada,” pung-
kasnya. gio

TINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT

Dishub Kota Bandung
Tambah Satu Bandros

BANDUNG (IM) - Di-
nas Perhubungan (Dishub) 
Kota Bandung menambah 
satu unit Bandung Tour On 
Bus (Bandros) dalam rangka 
peningkatan layanan kepada 
masyarakat. 

 Kepala BLUD Angku-
tan Umum Dishub Kota 
Bandung, Yudhiana men-
gungkapkan, penambahan 
armada untuk mengikuti 
tren peningkatan jumlah 
penumpang. 

 “Total ada enam unit, 
dari lima unit Bandros yang 
kita siapkan. Untuk spot 
keberangkatan ada di Alun-
alun Bandung karena spot 
yang lain masih tutup,” kata 
Yudhiana, Sabtu (4/9).

Menurutnya, antusias 
masyarakat kembali menggu-
nakan Bandros telah terjadi 
sepekan lalu. 

Hal itu tak lepas seiring 

menurunnya level pember-
lakukan pembatasan kegiatan 
masyarakat (PPKM). 

“Tidak menutup ke-
mungkinan kembali menam-
bah armada. Tetapi kita akan 
melihat perkembangannya 
ke depan seperti apa. Karena 
kita juga tidak ingin antusias 
masyarakat ini menjadi per-
soalan,” ucapnya. 

Yudhiana menjamin bah-
wa pihaknya tetap mengede-
pankan protokol kesehatan 
(prokes) secara ketat. 

Selain alat kesehatan, 
kapasitas penumpang Ban-
dros tak lebih dari 70 persen. 

“Tentu prokes kita ketat, 
termasuk soal kapasitas pen-
umpang yang diperbolehkan 
yakni 70 persen. Untuk tarif, 
kita tetap mengikuti Perwal 
yaitu sebesar Rp 20.000 un-
tuk satu penumpang,” ujar 
dia. pur

Dr Rani Wahyoe Prasanti SpPd, Raih Pin
Emas Polwan Berprestasi dari Kapolri

BANDUNG (IM) - Ajun 
Komisaris Besar Polisi(AKBP) 
Dr Rani Wahyoe Prasanti 
SpPd, Ketua Satgas Penanggu-
langan  Covid-19 Rumah sakit 
Bhayangkara Sartika Asih Pol-
da Jabar, meraih penghargaan 
Pin Emas Polwan Berprestasi 
dari Kapolri.

Pin Emas ini diserahkan 
Kapolri Jenderal Polisi Drs. 
Listyo Sigit Prabowo MSi pada 
acara HUT ke-73 Polwan di  
Rupatama Mabes Polri pada 
tanggal 1 September 2021.

Dr Rani yang berprestasi 
sebagai Kasatgas Penang-
gulangan  Covid-19 RS Bhay-
angkara Sartika Asih Bandung, 
Polda Jawa Barat, tidak send-
irian menerima Pin Emas, juga 
ada Kompol Dr. Yayuk Su-
listyaningsih, prestasi sebagai 
vaksinator terbanyak di wilayah 
hukum Polda Jawa Tengah.

 

Covid-19
 AKBP DR Rani Wahyoe 

Prasanti  SpPd, putri kelahi-
ran Solo ini, tahun lalu pada 
HUT Polwan Ke- 72 juga 
telah menerima penghargaan 
Pin Emas  dari Kapolda Jabar 
Irjen. Pol. Drs.Rudy Sufahriadi 
atas prestasi sebagai Ketua 
Satgas Penanggulangan  Co-
vid- 19.

Apa yang dilakukan Dr 
Rani  dan Tim sejak pertama 
kali kasus Covid-19 masuk 
ke Indonesia? Sekitar  Ma-
ret 2020, di bawah komando 
Karumkit RS Sartika Asih 
KBP Dr. Harry Kamijantono 
SpOT, Spine(K), sudah men-
gantisipasi dan mempersiap-
kan tentang penanggulangan 
Covid-19 ini secara dini.

Dr Rani telah berinisiatif  
untuk menyusun SOP yang 
ketat dan sosialisasi penanga-
nan Covid 19 di lingkungan 
Rumah Sakit Sartika Asih.

Sehingga ketika bulan Ma-
ret 2020 kasus merebak dan 
beberapa kasus positif  mulai 
masuk ke RS Sartika Asih maka 
semua pasien maupun yang 
suspek dapat terlayani dengan 
baik dan sangat memuaskan.

Dengan segala daya upaya  
ia juga berhasil mengumpulkan 
bantuan untuk APD (Alat 
Pelindung Diri) dan lainnya 
karena pada awal- awal mere-
baknya pandemi Covid APD 
masih minim sehingga pelay-
anan penanganan Covid bisa 
berjalan dengan baik.

Kemudian, Ia setia dan 
berani dalam visite/ merawat 
Suspect dan atau Pasien Covid 
setiap hari tanpa takut dan 
gentar.

Bukan hanya merawat se-
cara medis tapi Dr.Rani juga 
memberikan motivasi untuk 
tetap semangat dan sehat ke-
pada pasien-pasiennya.

Sehingga pasien pasien-
nya cepat pulih dan negatif. 
Terbukti RS Sartika Asih men-
jadi favourit rujukan untuk 
penanganan Covid 19 karena 
pelayanannya dianggap sangat 
memuaskan dan cepat sem-
buh/ positif  kata pasien pasien 
yang pernah dilayani.

Penatalaksanaan Penanga-
nan Covid 19 yang dibuat Dr. 
Rani di RS Sartika Asih sangat 
baik, sehingga lingkungan RS 
aman dan tidak pernah  menjadi 
Cluster penularan dan terus 
dapat melayani pasien- pasien 
Covid-19 sampai saat ini.

Dari awal  ketersediaan 
Bed Covid-19 hanya ada 2, 
sekarang sudah tersedia 88 
Bed. Dan RS Sartika Asih telah 
menjadi RS Rujukan Covid-19 
di Jawa Barat yang jumlah Bed 
Covid-19 nya cukup besar.

Sejak awal Covid hingga 
saat ini RS Bhayangkara Sar-
tika Asih  telah memeriksa 
dan merawat sejumlah 3949 
pasien Covid-19. Pelayanan RS 
Sartika Asih bukan hanya bagi 
Anggota Polri dan keluarganya 
saja, tapi juga bagi  masyarakat 
umum. lys

Harun menyebutkan bah-
wa Minggu (5/9) pihaknya 
melakukan pertemuan dengan 
Polres Cianjur membahas ren-
cana perluasan uji coba ganjil 
genap.

“Besok pagi, bersama Ibu 
Bupati Bogor juga kita adakan 
rapat bersama Polres Cianjur,” 
kata Harun.

Adapun tujuh titik pemer-
iksaan ganjil genap di Jalur 
Puncak Bogor, yaitu pintu Tol 
Ciawi, Simpang Gadog, Rain-
bow Hills, pos penutupan arus 
Cibanon, pos penutupan arus 
Bendungan dan dua lokasi di 
Kawasan Sentul.

Pada uji coba ganjil genap 
tersebut, setiap kendaraan 
pribadi yang plat nomornya 
tidak sesuai angka genap atau 
ganjil pada tanggal itu akan 
diputar balik arah.

Namun, ada sejumlah jenis 
kendaraan yang masuk dalam 
kategori pengecualian penera-
pan ganjil-genap, yaitu armada 
pemadam kebakaran, ambu-
lans, tenaga medis, kendaraan 
dinas TNI-Polri, angkutan 
umum, angkutan daring (on-
line) serta angkutan logistik.

Turun 40 Persen
Kendaraan mengarah Pun-

cak di hari kedua uji coba 
ganjil genap, Sabtu (4/9) turun 
40 persen dibanding jumlah 
kendaraan pekan lalu sebanyak 
33.000 kendaraan.

“Ada 40% kendaraan 
diputar balik, artinya berkurang 

40% dibanding Sabtu minggu 
lalu yang masuk Puncak se-
banyak 33.769 kendaraan,” 
kata Bupati Bogor Ade Yasin, 
Sabtu malam.

Ade Yasin menyatakan, 
melalui uji coba ini Pemkab 
Bogor ingin melihat sejauh 
mana efektifi tas dari kebijakan 
penerapan ganjil genap dan 
baru dapat disimpulkan apabila 
uji coba sudah berjalan selama 
dua pekan.

“Jika sudah terlihat ada 
aktivitas yang berkurang ten-
tunya, masyarakat wilayah 
Puncak lebih kondusif  maka 
uji coba akan dilanjutkan,” 
paparnya.

Menurut Ade Yasin, se-
lama dua hari uji coba ganjil 
genap tidak terdapat kendala 
signifi kan karena Pemkab Bo-
gor telah melakukan dengan 
baik sosialisasi.

Di uji coba ganjil genap 
itu ada pengecualian bagi be-
berapa kendaraan khususnya 
untuk kendaraan ambulance, 
pengangkut sembako, kenda-
raan online, angkot dan ma-
syarakat lingkungan sekitar 
diperbolehkan untuk kepent-
ingan bekerja.

“Saya kira ini kan tujuan-
nya hanya untuk mengurangi 
volume kendaraan saja, yang 
tadinya mungkin satu keluarga 
isinya dua orang, dengan ganjil 
genap ini kan bisa jadi empat 
orang. Jadi kemacetan itu bisa 
dikurangi,” tegasnya. gio

PERSIAPAN SKD CPNS DI PROVINSI BALI
Panitia mengecek sarana dan prasarana persiapan pelaksanaan Seleksi 
Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk 
 lingkungan Provinsi Bali tahun 2021 di Kantor Badan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Bali, Denpasar, Bali, Minggu 
(5/9/2021). Sebanyak 2.512 orang peserta mengikuti tes SKD CPNS di 
 lingkungan Provinsi Bali untuk merebutkan kuota 120 formasi yang digelar 
mulai Senin (6/9/2021) hingga Jumat (10/9) dengan menerapkan standar 
protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

IDN/ANTARA 

PEMOTONGAN BANGKAI ANGKOT
Seorang pekerja memotong bangkai  angkot 
menggunakan las di Depok, Jawa Barat, 
 Minggu (5/9). Puluhan angkot yang sudah 
tidak berfungsi dan tidak layak jalan tersebut 
dipotong untuk diambil beberapa bagiannya 
yang masih memiliki nilai ekonomis. 

IDN/ANTARA 

Bupati Bogor Apresiasi
Dapat Bantuan Oksigen

BOGOR (IM) - Bupati 
Bogor, Ade Yasin mengapresi-
asi, atas diberikannya bantuan 
oksigen concentrator kepada 
Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Masih banyak rumah 
sakit dan Puskesmas yang 
membutuhkan. Jadi masyara-
kat yang sedang melakukan 
isoman kadang-kadang dating 
untuk meminta atau memin-
jam, baik itu tabung oksigen 
maupun alat-alat yang bisa 
membantu mereka bertahan 
dari sakit. Terima kasih kepada 
Artha Graha Peduli yang sudah 
peduli kepada Kabupaten 
Bogor. Semoga bantuan ini 
memberikan banyak manfaat 
bagi masyarakat Kabupaten 
Bogor,” kata AdeYasin.

“Hari ini karena sudah 
ditentukan penerimanya, saya 
rasa nanti bisa langsung dis-
erahkan kepada penerima, 
supaya bisa langsung dibawa. 
Jadi tidak disimpan lagi di 
Satgas Penanganan

Covid-19 Kabupaten Bo-
gor,” kata Bupati  Ade Yasin 
saat menerima bantuan oksi-
gen tersebut,kemarin.

Ade Yasin mengucap syu-
kur, alhamdulillah Kabupaten 
Bogor sudah turun di level 3, 
namun diminta  tetap harus 
waspada karena Covid-19 ma-
sih ada. Turunnya PPKM ke 
level 3 itu bukan berarti semua 
dilonggarkan, tapi ada beber-
apa aturan yang disesuaikan.

“Bahaya jika persepsi ma-
syarakat bahwa PPKM turun ke 
level 3 ini artinya dilonggarkan. 
Bahayanya masyarakat merasa 
dilonggarkan dan menyerbu 
beberapa tempat, seperti tem-
pat wisata, tempat kuliner dan 
lain-lain, sehingga menciptakan 
kerumunan, dan khawatir terjadi 
klaster penularan Covid baru,” 

ujar Ade Yasin.
Selanjutnya perwakilan 

Artha Graha Peduli, Arviano 
Sahar mengucapkan terima 
kasih kepada Pemerintah Ka-
bupaten Bogor atas kerja sama 
yang terjalin selama ini dengan 
Artha Graha Peduli. Salah sa-
tunya adalah penggunaan pusat 
isolasi mandiri di Cibogo yang 
kita perpanjang penggunaan-
nya, tapi tentunya kita berharap 
tidak dipakai kembali.

“Pada kesempatan kali ini 
kami memberikan bantuan 
kepada unit-unit pelayanan kes-
ehatan masyarakat, berupa oxy-
gen concentrator. Ada delapan 
unit oxygen concentrator yang 
kami serahkan kepada unit-unit 
yang membutuhkan. Semoga ini 
bisa membantu meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat 
tentunya dalam penanganan 
Covid-19 di Kabupaten Bogor,” 
ungkap Arviano.

Kemudian, lanjut Arviano, 
rencananya ke depan Artha 
Graha Peduli akan membantu 
meningkatkan target pemerin-
tah dalam pelaksanaan vaksi-
nasi, dengan membuat sentra 
vaksinasi di Kabupaten Bogor. 
Oleh karena itu kami mohon 
arahan Bupati Bogor untuk 
dapat bersinergi dengan jajaran 
Satgas Penanganan Covid-19 
Kabupaten Bogor.

“Semoga kerjasama yang 
sudah terjalin dengan baik ini 
dapat terus bergulir. Bantuan 
yang hari ini kami serahkan 
bisa bermanfaat bagi ma-
syarakat, karena kita sadari 
bahwa penanganan Covid ini 
harus ditangani bersama. Un-
sur masyarakat dan swasta juga 
harus terlibat bahu-membahu 
memutus rantai penularan 
Covid-19, khususnya di Kabu-
paten Bogor,” ucapnya. gio


