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Walapun ada pengurangan pendapatan 
ekonomi, para eks gurandil tersebut kini 
terlibat aktif dalam agroedutourisme yang 
dicanangkan Pemkab Bogor dan PT Antam 
Tbk UPBE Pongkor sejak 2016 lalu. Mereka 
kini sudah senang menjadi petani, peternak 
maupun pelaku usaha agroedutourisme.

Eks Gurandil Nanggung Ramai-ramai
Alih Profesi jadi Petani dan Peternak

NANGGUNG (IM) 
- Eks gurandil atau pelaku 
penambangan emas tanpa izin 

di Kecamatan Nanggung, Ka-
bupaten Bogor kini semakin 
sukses menjadi petani, peter-

Pemprov Jabar Gandeng Bank bjb
untuk Optimalkan Dana Desa

Bima Arya Targetkan Realisasi
Trem Pakuan Sebelum Pensiun

nak, dan pelaku usaha wisata.
Mereka yang dulu hidupnya 

sangat berkecukupan sebelum-
nya mengikuti program alih 
profesi. Walapun ada pengu-
rangan pendapatan ekonomi, 
para eks gurandil tersebut kini 
terlibat aktif  dalam agroedu-
tourisme yang dicanangkan 
Pemkab Bogor dan PT Antam 
Tbk UPBE Pongkor sejak 
2016 lalu.

Bupati Bogor, Ade Yasin 
mengaku, eks gurandil yang 
tinggal di ring satu PT Antam 
Tbk UPBE Pongkor saat ini 

SAFARI GUBERNUR JABAR
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) didampingi istri, Atalia Praratya (kiri) turun dari motornya saat tiba di Pondok 
Pesantren Darussalam, dalam acara Safari Vaksinasi dan Bansos di Wilayah Jabar Selatan, di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, 
Sabtu (11/9). Dalam rangkaian acara safari itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan tiga unit kursi roda, 
tiga pasang cruk tongkat untuk disabilitas dan 50 paket sembako. 

IDN/ANTARA

BANDUNG (IM) - Seb-
agai upaya mendorong pengelo-
laan dana desa yang sehat, Bank 
bjb dan Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (DPM Desa) 
Jawa Barat menjalin sejumlah 
perjanjian kerja sama (PKS)

Seperti diketahui, dana desa 
menjadi salah satu instrumen 
penting dalam pembangunan 
desa saat ini. Sehingga, perlu 
adanya pengelolaan dana desa 
yang profesional agar bisa maksi-
mal dimanfaatkan untuk pem-
bangunan dan kesejahteraan 
masyarakat.

Proses penandatanga-
nan PKS ditandatangani oleh 
Pemimpin Divisi Hubungan 
Kelembagaan, Isa Anwari dan 
Kepala Dinas Pemberdayaan Ma-
syarakat dan Desa (DPM-Desa) 
Provinsi Jawa Barat, Bambang 
Tirtoyuliono. Kepala DPM Desa, 
Jabar Bambang Tirtoyuliono 
mengatakan ruang lingkup kerja 
sama antara Bank bjb dan DPM 
Desa Jabar secara garis besar di 
antaranya peningkatan efektivitas 
pengelolaan dana desa dan BUM-
DES melalui sejumlah sistem 
yang terintegrasi.

“Kemudian, peningkatan 
kapasitas BUMDES melalui pela-

tihan pengelolaan bisnis, hingga 
menerapkan sejumlah inovasi lay-
anan keuangan desa secara online 
seperti Sistem Keuangan Desa 
Online, Smart Village, hingga 
Social Fund Transfer (SFT),” 
ujarnya dalam keterangan tertulis 
yang diterima, Minggu (12/9).

Sementara itu, Pemimpin 
Divisi Corporate Secretary Bank 
bjb Widi Hartoto mengatakan 
agenda utama dalam kolaborasi 
ini mendorong kesejahteraan 
masyarakat desa. Selain mengop-
timalkan pengelolaan dana desa, 
pihaknya juga memberikan akses 
keuangan untuk masyarakat.

“Sejumlah inovasi layanan 
dan program yang diterapkan di 
desa lewat PKS ini diharapkan 
dapat bermanfaaat bagi pemer-
intah dan masyarakat desa untuk 
saling bersinergi mengangkat 
potensi perekonomian desa. 
Sehingga kemandirian ekonomi 
desa dapat terwujud,” jelas Widi.

Seperti diketahui, jumlah 
desa di Jabar sendiri mencapai 
5.312 desa. Tahun lalu, dana desa 
yang diluncurkan pemerintah 
pusat mencapai Rp 5,9 triliun. 
Besaran setiap desa berbeda-
beda. Namun, rata-rata di atas Rp 
200 juta per desa. pur

BOGOR (IM) - Arya Sug-
iarto menargetkan, Trem Pakuan 
bisa direalisasikan sebelum masa 
jabatannya habis pada 2024.

“Ya targetnya paling nggak 
sebelum saya selesai jadi wali 
kota, 2024 lah ya. 2024 ini sudah 
bisa dibangun,” ujar Bima Arya 
usai memberi paparan terkait 
Trem Pakuan, kepada Men-
teri Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), Erick Thohir, Sabtu 
(11/9).

Wali kota dua periode ini 
mengaku sudah menyampaikan 
hasil kajian atau feasibility study 
(FS) kepada Menteri BUMN. 
Mulai dari konsep, hingga ang-
garan yang dibutuhkan sebesar 
Rp 1,6 triliun.

“Saya sudah laporkan ke 
presiden, tinggal dicari waktunya 
dengan dikoordinasikan dnegan 
menteri terkait supaya bisa segera 
disepakati model pendanaannya. 
Itu yang paling penting,” ujar dia.

Kendati demikian, Bima 
Arya mengatakan ada banyak 
celah terkait pendanaan. Misal-
nya, BUMN yang fokus mem-
bangun shelter pada Transit Ori-
ented Development (TOD)-nya. 
Termasuk juga kemungkinan PT 
Kereta Api Indonesia (KAI) yang 
bisa menjadi operatornya.

“Jadi banyak celah lah. Saya 
dan Pak Erick sudah panjang 
membicarakan inj dan saya lihat 
Pak Erick antusias, dan semangat 
untuk mendorong ini agar bisa 
dibantu oleh pemerintah pusat 
dan kementerian terkait,” ucap 
Bima Arya.

Dia menambahkan, wacana 
pengadaan trem ini juga sejalan 
dengan wacana pembangunan 
Light Rail Transit (LRT) yang 
askan tembus ke Bogor dari 
Cibubur. Meski demikan, Bima 
Arya mengaku belum tahu kapan 
wacana tersebut bisa terealisasi.

“Pak menteri belum bicara 
kapannya. Tapi Pak Menteri 
sampaikan ini progressing. Ber-
progress lah berproses, untuk 
lanjut LRT-nya. Karena yang 
penting kan pendanannya,” ucap-
nya.

Menteri BUMN, Erick 
Thohir mendukung terobosan 
Pemerintah Kota (Pemkot) Bo-
gor terkait pengadaan moda 
transportasi trem ini. Sebab, 
menurutnya, pelayanan transpor-
tasi terhadap masyarakat harus 
dilayani sebaik-baiknya. 

Sehingga, kata dia, dengan 
adanya wacana terobosan trans-
portasi ini, bisa memudahkan 
mobilisasi masyarakat. Terma-
suk juga menghubungkan LRT 
dengan Trem. Menurut Erick, 
wacana pengadaan transportasi 
yang dilakukan Pemkot Bogor 
juga dapat memudahkan ma-
syarakat bertransportasi dengan 
baik. Misalnya, untuk masyarakat 
Bogor yang hendak pergi ke 
Jakarta, dan sebaliknya.

“Jadi saya sangat mendukung 
terobosan yang diberikan Pak 
Wali Kota, bagaimana transpor-
tasi untuk pelayanan publik, kita 
sinergikan antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah,” 
ujarnya. gio

Bima Arya: Capaian Vaksinasi Covid-19
Kota Bogor Tertinggi di Jawa Barat

BOGOR (IM) - Wali Kota 
Bima Arya Sugiarto mengklaim, 
capaian vaksinasi Covid-19 di 
Kota Bogor telah menyentuh 72 
persen. Capaian ini merupakan 
yang tertinggi di antara daerah 
lainnya di Jawa Barat.

Dia mengungkapkan, dalam 
delapan hari ke depan, Pemkot 
Bogor menargetkan vaksinasi 
mencapai 90 persen, setidaknya 
untuk dosis pertama.

“Alhamdulillah Kota Bogor 
jadi kota di urutan pertama se-
Jabar dengan capaian vaksinasi 
dosis pertama 72 persen. Kami 
optimis minggu depan capaian 
vaksinasi Kota Bogor sudah 
mencapai 90 persen,” kata Bima, 
Minggu (12/9).

Dia mengatakan, saat ini 
Kota Bogor sudah diberikan 
suplai 118 ribu dosis vaksin dari 
pemerintah pusat. Bima menilai 
jumlah ini aman dan cukup untuk 
memenuhi target 90 persen capa-
ian vaksinasi dengan target habis 
dalam delapan hari ke depan.

Sementara itu, Kapolresta 
Bogor Kota, Kombes Pol Susa-
tyo Purnomo Condro men-

erangkan, dalam mengefek-
tifkan target capaian 90 persen 
dalam sepekan, pihaknya mem-
pertimbangkan mengurangi 
sentra vaksin yang sebelumnya 
terpusat di 68 kelurahan men-
jadi 44 sentra vaksin saja.

“Jadi 22 direktur bertang-
gung jawab memegang dua sen-
tra vaksin. Ini karena angka 
capaian vaksinasi Kota Bogor 
saling kejar-kejaran dengan Kota 
Bandung, jadi harus lebih efek-
tif,” ujarnya.

Senada, Sekda Kota Bogor, 
Syarifah Sofiah mengatakan, 
Kota Bogor menerima 118 ribu 
dosis vaksin, yang delapan hari ke 
depan akan dibagi untuk masing-
masing direktur penanggung 
jawab percepatan vaksinasi.

Capaian Kota Bogor saat ini 
kata dia, sudah 72 persen untuk 
dosis pertama, sehingga paling 
tidak untuk mencapai 90 persen 
dalam waktu delapan hari lagi 
dosis vaksin mencukupi.

“Masih diatur untuk pemba-
gian dosis vaksin di 44 sentra vak-
sinnya, target 90 persen ini target 
Kota Bogor,” tutupnya. gio

sudah senang menjadi petani, 
peternak maupun pelaku usaha 
agroedutourisme.

“Di beberapa desa di Ke-
camatan Nanggung yang ma-
suk kedalam ring satu area 
penambangan emas PT. An-
tam Tbk UPBE Pongkor eks 
gurandilnya sudah sangat nya-
man beralih profesi menjadi 
petani, peternak dan pelaku 
usaha agroedutourisme,” ucap 
Ade Yasin kepada wartawan, 
Minggu (12/9).

Ia menambahkan berkat 
kerjasama dengan Perhutani, 
eks gurandil setidaknya sudah 
menggarap lahan tersebut 
menjadi lahan pertanian, di 
mana salah satu komoditinya 
ialah jahe merah.

“Usaha jahe merah para 
petani eks gurandil mulai 
mensejahterakan mereka, di 
mana paling minim dari usa-
hanya mereka mendapatkan 
penghasilan Rp6 juta. Semoga 
mereka tidak berpikir lagi un-
tuk kembali menjadi gurandil 
karena selain resiko kehilan-
gan nyawa akibat tertimbun 
tanah di Gunung Pongkor 
besar potensinya, mereka kini 
bisa menggarap lahan milik 
Perhutani karena Pemkab Bo-
gor sudah bekerjasama untuk 
menjadikan lahan Perhutani 
sebagai lahan kehutanan sos-

ial,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Di-

nas Pertanian, Holtikultura 
dan Perkebunan (Distanhor-
bun) Kabupaten Bogor, Siti 
Nuriyanti menerangkan para 
eks gurandil tersebut memang 
dari niat yang tulus beralih 
profesi menjadi petani hingga 
dinasnya pu sudah mendukung 
mereka.

“Selain komoditi jahe 
merah, eks gurandil tersebut 
juga menanam mentimun, ubi 
jalar hingga kopi. Distanhor-
bun siap memberikan bantuan 
bibit apapun yang mereka bu-
tuhkan,” terang Nuriyanti.

Alumni IPB University 
ini menjelaskan akibat alih 
profesi, lingkungan hidup atau 
khususnya Sungai Cikaniki 
yang dulu tercemar zat kimia 
mercury kini sudah bersih 
kembali seperti sedia kala.

“Alih profesi dari gurandil 
menjadi petani, peternak hing-
ga pelaku usaha agroedut-
ourisme telah membersihkan 
aliran air di Sungai Cikaniki 
hingga saat ini banyak ragam 
ikannya, bahkan daerah pen-
golahan emas yang dulu airnya 
berwarna cokelat kehijauan 
dan berantakan karena banyak 
tong gelundungan bekas kini 
malah menjadi objek wisata,” 
jelasnya. gio

AJAK MASYARAKAT NIKMATI AKTIVITAS TANPA BATAS BERSAMA INDIHOME

Mikha Tambayong, Titi Kamal dan
Christian Jadi Brand Ambassador

BANDUNG (IM) - In-
diHome sebagai layanan fixed 
broadband milik PT Telkom In-
donesia (Persero) Tbk (Telkom) 
mengumumkan Mikha Tambay-
ong serta keluarga Titi Kamal dan 
Christian Sugiono sebagai brand 
ambassador.

Ketiga sosok ini dinilai me-
miliki semangat positif  dalam 
menjalani aktivitas khususnya di 
era pandemi saat ini, selaras dengan 
tagline terbaru IndiHome yaitu 
“Aktivitas Tanpa Batas”.

“Tahun ini IndiHome mem-
punyai tagline terbaru, “Aktivitas 
Tanpa Batas”. Kami melihat Mikha 
serta keluarga Titi dan Christian 
adalah sosok-sosok yang memiliki 
visi serta misi yang sama dengan 
kami.

Semangat mereka yang positif  
sejalan dengan keinginan kami 
yang ingin terus berkarya dan 
berinovasi, menyebarkan inspirasi 
serta harapan lewat aktivitas tanpa 
batas dari rumah,” ungkap E. Kur-
niawan, Vice President Marketing 
Management Telkom.

Mikha Tambayong dikenal 
sebagai gadis muda yang telah 

mengukir sejumlah prestasi mem-
banggakan, baik secara akademis 
maupun non-akademis.

Kerja keras serta dedikasinya 
untuk menggapai cita-cita telah 
dibuktikannya, salah satunya den-
gan meraih gelar S2 dari Harvard 
University.

Hal ini tentu dapat menjadi 
sumber inspirasi masyarakat In-
donesia, khususnya generasi muda 
yang sedang berjuang belajar dari 
rumah secara virtual.

Merupakan suatu kebanggaan 
buat aku saat ditawarkan menjadi 
brand ambassador IndiHome. 
Karena semua juga tahu IndiHome 
merupakan sebuah brand internet 
terbesar di Indonesia.

Selain itu, aku memang 
pelanggan IndiHome sejak lama. 
Aku merasakan sekali manfaat 
layanan internet IndiHome dalam 
mendukung aktivitasku di rumah, 
mulai dari urusan pekerjaan, kuliah, 
bahkan main game sekalipun.

Koneksi internet IndiHome, 
top banget!” jelas pemilik nama 
lengkap Maudy Mikha Maria 
Tambayong ini.

Dalam kesempatan yang sama, 

Titi Kamal pun turut menyam-
paikan rasa bahagianya menjadi 
keluarga baru IndiHome. “Ya, 
kami juga senang dan bangga sekali 
bisa menjadi brand ambassador 
IndiHome.

Kita tahu IndiHome adalah 
layanan internet terbaik, terpercaya, 
terbesar, dan tersebar paling luas 
di seluruh wilayah Indonesia. Di 
tengah situasi pandemi yang meng-
haruskan kita tetap berkreasi dan 
kreatif  meski stay di rumah, Indi-
Home adalah pilihan tepat keluarga 
Indonesia dengan jaringan dan 
layanannya yang prima,” katanya.

Pasangan Titi Kamal dan 
Christian Sugiono telah lama 
dikenal sebagai keluarga harmonis 
yang terus menginspirasi keluarga 
milenial Indonesia.

Sebagai pasangan muda yang 
aktif  dan modern, keduanya men-
emani serta mengayomi setiap 
langkah anak mereka untuk terus 
maju, kreatif, serta produktif  den-
gan segala aktivitasnya di rumah 
melalui layanan internet dan bera-
gam konten digital dari IndiHome.

“Kami bangga bisa berkolab-
orasi dengan sosok-sosok in-
spiratif  ini,” pungkas E. Kurni-
awan, Vice President Marketing 
Management Telkom.Melalui 
kolaborasi dengan para brand 
ambassador ini, dia menambah-
kan, IndiHome berharap dapat 
terus membangkitkan semangat 
masyarakat untuk tetap produktif  
dan terus beraktivitas tanpa batas 
dari rumah.

Tentunya bersama layanan 
internet, TV interaktif  dan bera-
gam konten digital lainnya dari 
IndiHome. lys

KAWASAN CFD DI MADIUN DIBUKA KEMBALI
Sejumlah warga berkunjung ke lokasi kawasan hari bebas kendaraan atau 
car free day (CFD) Taman Lalu Lintas Bantaran Sungai Madiun di Kota 
Madiun, Jawa Timur, Minggu (12/9). Pemkot Madiun membuka kembali 
kawasan tersebut setelah sebelumnya ditutup selama beberapa bulan 
akibat penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) guna mencegah penularan Covid-19. 

IDN/ANTARA 

MAKASSAR SALAH SATU KOTA LAYAK ANAK 2021
Sejumlah anak menikmati wahana permainan 
mobil “remote control” di Makassar, Sulawesi 
Selatan, Minggu (12/9). Kota Makassar menjadi 
salah satu dari 275 kabupaten dan kota yang 
ditetapkan sebagai Kota Layak Anak 2021 oleh 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (Kemen PPPA). 

IDN/ANTARA 

Kota Bogor Enggan
Buru-buru Gelar PTM

BOGOR (IM) - Wakil 
Wali Kota Bogor, Dedie A. 
Rachim membeberkan hasil 
rapat koordinasi (rakor) mem-
bahas terkait persiapan Pembe-
lajaran Tatap Muka Terbatas 
(PTM) Terbatas di Paseban Sri 
Bima, Balai Kota Bogor pada 
Jumat (10/9).Percepatan vak-
sinasi merupakan salah satu hal 
penting yang harus dilakukan.

Dedie mengatakan, kondisi 
pendidikan di Indonesia khu-
susnya di Kota Bogor, memiliki 
ekosistem yang cukup baik 
dibanding kota lain. Sebab Pem-
kot Bogor terus mematangkan 
dan menyiapkan teknis secara 
maksimal sebelum benar - benar 
membuka PTM Terbatas.

“Dengan percepatan vak-
sin, alhamdulillah ini menjadi 
suatu kesempatan untuk me-
langkah lagi dalam persiapan 
PTM Terbatas ini,” ungkap 
Dedie, kemarin.

Dedie melanjutkan, urusan 
mengawasi siswa saat PTM 
Terbatas dimulai, harus dilaku-
kan secara sungguh-sungguh 
dan berkolaborasi. Bagaimana 
mobilisasi para siswa harus dia-
tur skenarionya. “Ya, mulai dari 
naik angkutan umum, berjalan di 
kawasan sekolah, hingga jajanan 
mereka,” tambahnya.

Masih kata Dedie, selain 
itu, seharusnya lingkungan 
sekolah juga bisa steril dari 
Pedagang Kaki Lima (PKL), 
karena berpotensi jajan sem-
barangan. Sejak tahun lalu 
memang Pemkot fokus untuk 
mensterilkan PKL dari ling-
kungan sekolah.

“PKL di Jalan Pengadilan 
sekarang sudah clear, kemu-
dian di Malabar sudah clear, 
di Papandayan sudah clear, 
dan Bangbarung sudah clear. 
Yang masih belum, harus 
kita clearkan. Tidak ada pili-
han, karena keselamatan siswa 
adalah tujuan utama kita untuk 
melaksanakan pembelajaran 
tatap muka,” bebernya.

Menurut Dedie, persiapan 

PTM Terbatas ini harus dilaku-
kan di semua jenjang. Tidak 
hanya SD, SMP, dan SMA 
namun juga dengan perguruan 
tinggi hingga pesantren.

“Saya mendapatkan in-
formasi dari Forum Rektor 
Kota Bogor menginginkan 
juga dilakukan koordinasi ber-
sama. Kenapa, karena di dalam 
syarat membuka pendidikan 
tatap muka perguruan tinggi 
diperlukan juga koordinasi 
dengan pemerintah daerah,” 
jelas mantan pejabat KPK ini.

Di tempat yang sama, Ke-
pala Dinas Pendidikan (Disdik) 
Kota Bogor, Hanafi men-
gatakan, dalam rapat koordi-
nasi memunculkan masukan-
masukan yang akan menjadi 
bahan sebelum PTM Terbatas 
dilangsungkan.

Menurutnya, PTM Ter-
batas ini bukan hanya tugas 
dari Disdik. Urusan sekolah 
tatap muka, bukan hanya dari 
rumah ke sekolah, namun juga 
sebaliknya. Sehingga perlu 
dipikirkan pula, bagaimana 
mobilisasi siswa dan memasti-
kan siswa langsung kembali ke 
rumah masing-masing.

“Bahkan ada masukan dari 
Kapolresta, tentang ada be-
berapa sekolah yang relatif  dekat 
pasar. Itu kan masuk ke pusat 
keramaian, seperti apa kemudian 
partisipasi dari tokoh masyara-
kat, ormas, hingga RT dan RW 
bisa terlibat,” ungkap Hanafi .

Untuk kapan waktu pelak-
sanaan PTM Terbatas ini 
diberlakukan, Hanafi men-
gatakan, Pemkot Bogor tak 
ingin terburu-buru sebelum 
semua teknis dipenuhi. Akan 
tetapi, terus diupayakan untuk 
secepatnya dilangsungkan.

“PTM Terbatas ini untuk 
kelas 4, 5, dan 6 SD, SMP 
dan SMA. Makanya kami un-
dang juga KCD dan Kemenag 
tadi. Karena PTM ini juga 
provinsi menyerahkan ke-
pada daerah masing-masing,” 
pungkasnya. gio


