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Solusi terbaik permasalahan  kemacetan 
di kawasan Puncak adalah dengan 
 membangun Jalan Puncak II atau  Jalan 
Poros Tengah Timur. Hanya  dengan 
 begitu, kemacetan di akhir pekan 
akan bisa dihindari secara permanen. 
 Sayangnya, rencana pembangunan Jalan 
Puncak II itu terus terkatung-katung.

Solusi Kemacetan Puncak, Bukan Gage,
One Way, atau 4 In 1, Tapi Puncak II

PUNCAK (IM) - Bupati 
Bogor, Ade Yasin buka suara 
soal sistem pencegahan ke-

macetan di Kawasan Puncak. 
Menurut dia, solusi terbaik 
bukan Gage, One Way, atau 4 

RK Targetkan 4,2 Juta Warga Kab. Bogor 
Tuntas Divaksin Desember 2021

PMI Banten Bantu Korban 
Bencana di Kabupaten dan Kota

In 1, tapi Jalan Puncak II.
Bupati Bogor, Ade Yasin 

berpendapat bahwa sistem 
ganjil genap kendaraan di 
Kawasan Puncak dan Sen-
tul bukan solusi yang tepat 
dalam mengurai kemacetan 
lalu lintas.

“Selama lebar Jalan Raya 
Puncak dan lainnya masih 
kurang, maka upaya sistem 
ganjil genap atau one way 
kendaraan di Kawasan Pun-
cak akan kurang efektif,” 
katanya.

Menurut dia, solusi terbaik 
permasalahan kemacetan di 
kawasan Puncak adalah den-

KEDATANGAN VAKSIN PFIZER DI JAWA TENGAH
Petugas melakukan bongkar muat paket berisi vaksin Pfi zer dari sebuah pesawat kargo yang tiba di Bandara Internasional 
Jenderal Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (16/9). Sekitar 200 ribu dosis vaksin yang datang tersebut  selanjutnya 
didistribusikan ke gudang Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta guna mendukung 
 program pemerintah dalam menyediakan serta mempercepat vaksinasi Covid-19 dengan target 2 juta orang per hari.
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JONGGOL (IM) - Gu-
bernur Jawa Barat, Mochamad 
Ridwan Kamil menargetkan 4,2 
juta warga Kabupaten Bogor 
divaksin akhir Desember 2021. 
Target ini merupakan bagian dari 
kampanye 37 juta warga Jawa 
Barat divaksin untuk mencapai 
kekebalan komunal (herd im-
munity).

“Target dari Kabupaten Bo-
gor juga Jawa Barat adalah bulan 
Desember. Sebanyak 70% warga 
Jabar kalau ditotal adalah 37 juta 
jiwa, terbesar di Indonesia, itu ha-
rus selesai. Bogor juga sama 70% 
nya adalah 4,2 juta ditargetkan 
juga selesai di bulan Desember,” 
ujarnya dikutip dari laman resmi 
Pemprov, Kamis (16/9).

Adapun kecepatan rata-rata 
harian vaksin di Kabupaten Bo-
gor sekitar 50.000 per hari. Jika 
langkah ini konsisten dilakukan, 
maka target 4,2 juta masyarakat 
divaksin pada akhir tahun bisa 
tercapai.

“Kecepatan di Kabupaten 
Bogor sekitar 50.000 per hari. 
Kalau itu dilakukan per tiga 
puluh hari kan 1,5 juta, masih 
ada waktu di bulan Oktober No-
vember, Desember kali tiga bulan 
4,2 juta itu bisa,” imbuhnya saat 
meninjau pelaksanaan vaksinasi 
massal Covid-19 dengan 10.000 
dosis di Jonggol, Kabupaten 
Bogor.

Dia menyatakan untuk me-
nyukseskan target tersebut semua 
pihak harus ikut bergerak, karena 
jika hanya pemerintah saja tidak 
akan cukup untuk mengejar 
target tersebut.

“Syaratnya semua bergerak. 
Siapa itu semua, ada institusi 
dari pemerintah daerah, puskes-
mas, rumah sakit. Ada institusi 
TNI/Polri, dan juga ada pihak 
ketiga seperti kelompok usaha, 
partai politik silakan. Organisasi 
masyarakat kita motivasi, juga 
organisasi profesi,” sebutnya.

“Contohnya, Grup Cipu-
tra yang berulang tahun ke-40 
ternyata mau membantu Pemkab 
Bogor dan daerah lain di Indone-
sia untuk mempercepat vaksinasi. 

Lebih lanjut, dia menyatakan 
setelah vaksinasi rampung ma-
syarakat dapat hidup berdamai 
dengan Covid-19 dan beberapa 
aktivitas bisnis dan ruang publik 
sudah bisa kembali dibuka.

Penerapan protokol kes-
ehatan ini harus tetap dilakukan 
sampai Presiden Joko Widodo 
mengumumkan Indonesia sudah 
bebas dari Covid-19.

“Mudah-mudahan dengan 
begitu, setelah vaksin beres kita 
tinggal hidup berdamai. Segala 
boleh tapi 5M dan terpenting 
memakai masker karena itu 
menjauhkan 80 persen dari kena 
Covid-19,” pungkasnya. pur

BANTEN (IM) - Palang 
Merah Indonesia teruji dalam 
melaksanakan tanggap darurat 
penanggulangan bencana. Ter-
bukti, saat sejumlah kabupaten/
kota di Banten diguyur hujan, dan 
terjadi bencana banjir, pengurus 
PMI bersama relawan langsung 
turun tangan. 

Bahkan Ketua PMI Provinsi 
Banten, Ratu Tatu Chasanah 
memerintahkan jajaran pen-
gurus dan markasnya untuk 
segera melakukan asesmen dan 
menurunkan bantuan. “Atas 
arahan dan perintah Ibu Ketua 
provinsi, kami sudah menu-
runkan bantuan untuk korban 
bencana. Termasuk para relawan 
sudah siaga sejal awal di lokasi 
bencana,” kata Pengurus PMI 
Banten Bidang Penanggulangan 
Bencana, Maryani, Kamis (16/9). 

Ia mengungkapkan, ber-
dasarkan asesmen dari PMI ka-
bupaten/kota, pada Rabu (14/9) 
lalu, terjadi bencana banjir di 
sejumlah kecamatan wilayah Ka-
bupaten Lebak dan Kabupaten 

Serang. “Pada hari yang sama, 
bantuan langsung diturunkan 
bersama para relawan untuk 
membantu masyarakat korban 
bencana,” ujarnya.

Bantuan yang diturunkan 
berupa baby kit 60 box, terpal 
570 pcs, selimut 100 pcs, hygent 
kit 136 box, dan matras 120 pcs. 
Maryani mengaku, ia menurunk-
an bantuan di Kecamatan Kibin, 
Kabupaten Serang. “Anggaran 
bencana kami juga turunkan. 
Sesuai arahan Ibu Ketua PMI 
Banten, bantuan yang diberikan 
harus tanggap, cepat, dan tepat 
sasaran. Para pengurus dan re-
lawan harus memastikan semua 
berjalan baik,” ujarnya. 

Maryani mengatakan, dalam 
penanggulangan bencana, pen-
gurus PMI Banten dan kabu-
paten/kota berkoordinasi den-
gan pemerintah daerah hingga 
pemerintah desa. “Semua harus 
dimulai dari masyarakat, bers-
ama-sama mencegah bencana. 
Tidak lupa, tetap menjaga kes-
ehatan,” ujarnya. pra

Yana Optimistis Pertumbuhan
Ekonomi Kota Bandung Positif

BANDUNG (IM) - Wakil 
Wali Kota Bandung, Yana Mu-
lyana optimistis, laju pertum-
buhan ekonomi Kota Bandung 
akan positif  pada kuartal ke-4 
2021. Pada kuartal keempat, 
pertumbuhan ekonomi di Kota 
Bandung diproyeksikan tumbuh 
satu persen.

Perlu diketahui, akibat pan-
demi Covid-19, pertumbuhan 
ekonomi Kota Bandung minus 
0,4 persen di kuartal pertama 
2021 lalu.

Laju ekonomi bisa tumbuh 
karena pemerintah telah mem-
berikan sejumlah relaksasi seiring 
menurunnya status risiko pan-
demi Covid-19 di Kota Bandung.

“Kami akan terus memberi-
kan relaksasi ekonomi. Mudah-
mudahan ini membawa kebaikan 
bagi masyarakt Kota Bandung. 
Selama kita semua tidak euforia, 
itu bisa tercapai. Karena sesung-
guhnya pandemi ini belum sele-
sai, sehingga kita harus jaga terus 
kondisi ini,” kata Yana membuka 
acara Indonesia Marketeers Festi-
val secara virtual, Kamis (16/9).

Dirinya pun mengapresiasi 
upaya-upaya para pelaku bisnis 
di Kota Bandung yang terus 
berinovasi dan tetap kreatif  
menumbuhkan ekonomi di Kota 
Bandung.

“Saya sampaikan penghar-

gaan yang tinggi dalam upaya 
membantu pertumbuhan eko-
nomi di Kota Bandung. Salah 
satunya seperti yang dilakukan 
oleh Markplus dengan menggelar 
Indonesia Marketeers Festival 
sebagai salah satu upaya mencari 
solusi inovasi dan kreativitas di 
bidang marketing,” ucapnya.

Menurut Yana, inovasi, 
kreativitas dan kolaborasi di 
segala sektor merupakan kunci 
penting di masa pandemi teru-
tama di dunia usaha dan bidang 
marketing.

“Dengan bertemunya para 
pebisnis, industri dan pemerin-
tah, bisa membahas dan men-
emukan terobosan-terobosan 
yang baik untuk tetap memutar-
kan roda ekonomi di Indonesia 
khususnya di Kota Bandung,” 
ujar dia.

Dalam gelaran Indonesia 
Marketeers Festival ini, Dinas 
Penanaman Modal dan Periji-
nan Terpadu Satu Pintu Kota 
Bandung menerima penghargaan 
sebagai Public Service of  The 
Years Jawa Barat.

“Kepada para pihak yang 
berhasil meraih penghargaan 
di antaranya penghargaan Pub-
lic Service of  The Years dan 
Industry Marketing Cham-
pion, saya ucapkan selamat,” 
tandasnya. pur

gan membangun Jalan Puncak 
II atau Jalan Poros Tengah 
Timur. 

Hanya dengan begitu, 
kemacetan di akhir pekan 
akan bisa dihindari secara 
permanen.

S a y a n g n y a ,  r e n c a n a 
pembangunan Jalan Pun-
cak II itu terus terkatung-
katung. 

Keinginan Pemkab Bogor 
untuk mewujudkannya sep-
erti bertepuk sebelah tangan 
karena kurang mendapat 
dukungan penuh dari pemer-
intah pusat.

 “Kami terus berjuang agar 
pemerintah pusat membangu 
Jalan Puncak II atau Jalan 
Poros Tengah Timur (PTT),” 
ungkap Ade Yasin.

Direktorat Jenderal Per-
hubungan Darat Kementerian 
Perhubungan sendiri kini ma-
sih menunggu fi nalisasi aturan 
ganjil-genap menuju Kawasan 
Puncak.

Setelah menerima ha-
sil evaluasi uji coba sistem 
ganjil genap kendaraan yang 
menuju Kawasan Puncak 
dan Sentul dan juga berau-
duensi dengan perwakilan 
organisasi Puncak Ngahiji, 
Dirjen Perhubungan Darat 
pun menunggu finalisasi per-

aturannya dari Kementerian 
Hukum dan HAM (Kemen-
kumham).

“Hasil evaluasi uji coba 
sistem kendaraan yang menu-
ju Kawasan Puncak dan Sen-
tul dan juga berauduensi 
dengan perwakilan organisasi 
Puncak Ngahiji, sudah kami 
himpun dan kita serahkan 
ke Kemenkumham untuk 
dibuatkan peraturannya,” 
kata Direktur Lalu Lintas 
Ditjen Perhubungan Darat 
Kementerian Perhubungan, 
Suharto kepada wartawan, 
Kamis (16/9).

Pria yang merupakan 
mantan Kepala DLLAJ Kota 
Bogor ini menambahkan, pi-
haknya menunggu terbitnya 
Peraturan Menteri Perhubun-
gan terkait sistem ganjil genap 
kendaraan lalu lintas baik di 
Kawasan Puncak dan Sentul, 
Kabupaten Bogor maupun 
di Kota Bogor, Kabupaten 
Cianjur, Kota dan Kabupaten 
Sukabumi.

“Rencananya peraturan 
sistem ganjil genap kendaraan 
lalu lintas ini tidak hanya di 
Kabupaten Bogor, tetapi juga 
di kota atau kabupaten seki-
tarnya hingga tercipta efektifi -
tas dalam mengurai kemacetan 
lalu lintas,” tambahnya. gio

Dharma Wanita Ajak
DWP Latihan E-Reporting

BOGOR (IM) - Dhar-
ma Wanita Persatuan (DWP) 
Kabupaten Bogor mengajak 
DWP Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) dan DWP Ke-
camatan melakukan pelatihan 
e-reporting dan pengenalan 
buku administrasi DWP Ka-
bupaten Bogor secara virtual 
di Ruang Rapat Kepala Dis-
kominfo Kabupaten Bogor, 
Rabu (15/9). 

Ini dalam rangka memberi-
kan kemudahan dalam pelapo-
ran, dan tertib administrasi di 
tengah pandemi Covid-19.

Turut menjadi narasumber 
dalam kegiatan pelatihan e-re-
porting dan pengenalan buku 
administrasi DWP Kabupaten 
Bogor secara virtual, yakni 
Sekretaris I DWP Kabupaten 
Bogor, Rini Otje, dan Sekre-
taris II Lia Irwan.

Ketua DWP Kabupaten 
Bogor, Nurhayati mengatakan, 
pelatihan e-reporting dilaku-
kan dalam rangka pengemban-
gan administrasi DWP Kabu-
paten Bogor, bukan hanya unit 
dinas dan kecamatan tetapi 
seluruh DWP Kabupaten Bo-
gor. Selain itu juga pelatihan 
e-reporting dilakukan melihat 
situasi dan kondisinya, saat 
ini sudah berjalan 2 tahun 

Kabupaten Bogor mengalami 
musibah Covid-19. 

“Salah satu cara menertib-
kan administrasi serta pelapo-
ran, kita lakukan dengan e-
reporting. Tentunya tujuannya 
untuk sistem pelaporan ele-
ktronik dalam melaksanakan 
program kerja kita, agar bisa 
tetap berjalan yakni dengan 
cara seperti ini, salah satunya 
e-reporting,” ungkap Ketua 
DWP Kabupaten Bogor itu.

Menurut Nurhayati, den-
gan adanya kegiatan, meskipun 
ada musibah Covid-19 bu-
kan berarti kegiatan-kegiatan 
khususnya DWP baik tingkat 
Kabupaten Bogor, Kecamatan 
dan SKPD tidak ada kegiatan. 
Kegiatan harus tetap berjalan 
tetapi disesuaikan dengan situ-
asi dan kondisi, dan Protokol 
Kesehatan ketat, Pola Hidup 
Bersih dan Sehat dan lainnya.

“Melalui e-reporting ini 
kegiatan kita bisa terlapor-
kan dengan baik, jadi semua 
bisa menginventarisi program 
kegiatan atau program kerja 
pada unitnya masing-masing. 
Setelah program kerja diketa-
hui, dibuat, dan dilaksanakan 
dan dibuatlah untuk pelapo-
ran secara elektronik,” kata 
Nurhayati.

Katanya, tujuan adanya 
e-reporting ini selain akan 
memiliki data terpilah dan data 
kegiatan, juga akan tersimpan 
dengan baik. Selain itu juga 
pengumpulan data akan lebih 
efektif  dan efi sien, serta ingin 
tertib administasi terlebih di 
tengah kondisi dan situasi 
Covid-19.

“Kita akan melihat dan 
evaluasi , melaporkan dan 
merangking dari 40 kecamatan 
berapa yang melaporkan keg-
iatannya. Nanti akan terlihat 
kecamatan mana yang aktif, 
kita akan ada perangkingan, 
pada saat HUT DWP akan kita 
umumkan kira-kira kecamatan 
dan SKPD mana yang banyak 
melakukan kegiatan dan mel-
aporkan,” terangnya.

Ia juga mengingatkan 
meskipun pelaporan sudah 
dilakukan secara elektronik 
tetapi catatan tertulis juga 
masih harus dilakukan dengan 
cara mencatatnya di buku ad-
ministrasi. 

“Yang sudah kita buat 
buku-bukunya jangan lupa 
setelah pelaporan e-reporting 
juga harus ada catatan di buku 
administrasi kegiatan bidang 
sekretariat dan lain-lain,” im-
buhnya. gio

AKSI BEBERSIH SUNGAI CILIWUNG
Sejumlah petugas gabungan dan Satgas Naturalisasi Ciliwung bersama 
relawan membersihkan sampah di sungai Ciliwung, Bendung Katulampa, 
Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/9). Aksi tersebut merupakan rangkaian 
kegiatan World Cleanup Day.
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UJI COBA DRONE UNTUK PERTANIAN
Petani melihat pesawat tanpa awak (Drone) 
yang digunakan untuk menyemprotkan  cairan 
pestisida di areal sawah desa Krangkeng, 
 Kecamatan Krangkeng, Indramayu, Jawa 
Barat, Kamis (16/9). Pemerintah kecamatan 
setempat melakukan uji coba penggunaan 
drone untuk membantu mengurangi beban 
para petani dan meningkatkan efisiensi 
 pertanian. 
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Siswa SD di Cianjur Sulap Sampah
Plastik Jadi Taman-Furnitur

CIANJUR (IM) - Ada 
pemandangan unik di saat jam 
masuk sekolah di salah satu 
Sekolah Dasar (SD) di Keca-
matan Cibeber, Kabupaten 
Cianjur, Jawa Barat. Para siswa 
di SDN Sukatani tersebut den-
gan semangat masuk sambil 
membawa botol plastik bekas.

Ternyata para siswa terse-
but diajak untuk memilah dan 
memanfaatkan sampah plastik 
menjadi taman hingga berb-
agai furniture Ecobrick.

Program kepedulian ling-
kungan itu sukses menarik 
antusias siswa untuk semangat 
belajar di awal pelaksanaan 
kembali tatap muka, serta 
menanamkan kepedulian ling-
kungan pada anak sejak dini.

Kepala SDN Sukatani, 
Nurhayati, mengatakan pro-
gram tersebut merupakan pro-
gram unggulan sekolah yang 
dinamai Gerclin atau gerakan 
cinta lingkungan, salah satunya 
melalui metode ecobrick.

“Kita jalankan program 
kepedulian lingkungan ini 
dengan metode ecobrik, di-
mana sampah plastik yang 
seharusnya dibuang ke tempat 
sampah, kali ini dimasukan ke 
dalam botol hingga padat,” 
ujar dia, Kamis (16/9).

Ia mengaku awalnya kha-
watir program tersebut akan 
menghadapi berbagai kendala, 
namun setelah dicoba ternyata 
para siswa sangat antusias. 
Bahkan kini saat masuk seko-
lah, tidak hanya buku dan 
alat tulis, siswa sudah terbiasa 
membawa satu botol plastik 
berisi sampah yang dipadatkan.

“Saya mengira ket ika 
menerapkan program ini akan 
mengalami kesulitan tapi di 
perjalanan mereka tadinya ti-

dak biasa, dibiasakan, akhirnya 
jadi terbiasa. Kebiasaan ini 
membuat siswa berebut ke-
tika menemukan sampah plas-
tik lalu dimasukan ke dalam 
botol,” ujar dia.

Menurutnya para siswa 
juga semangat mengumpulkan 
sampah dan botol plastik lan-
taran dari setiap botol yang di-
kumpulkan akan menjadi poin.

“Poin tersebut nantinya 
akan dimasukkan dalam nilai 
siswa, jadi mereka lebih seman-
gat,” ucapnya.

Dia menjelaskan setiap 
botol ecobrick yang dikumpul-
kan siswa kemudian dijadikan 
bahan utama untuk pembuatan 
fasilitas di sekolah, mulai dari 
kursi hingga sofa. “Sebagian 
juga kita coba untuk menyang-
ga tembok bangunan serta 
gapura sekolah,” tuturnya.

Tah hanya itu, lahan be-
lakang sekolah pun juga di-
sulap menjadi taman eco-
brick, dengan setiap bagiannya 
dibangun menggunakan botol 
plastik padat. Taman yang kini 
juga ditanami berbagai bunga 
dengan aneka warna itu pun 
mempercantik sekolah.

“Sekarang kita punya ta-
man, ruang baca, hingga ber-
bagai furniture yang artistik, 
unik, serta ramah lingkungan 
karena menggunakan bahan 
Ecobrick. Siswa pun jadi me-
miliki rasa tanggungjawab 
untuk menjaga karena mereka 
sadar untuk membuat semua 
itu mereka juga terlibat di 
dalamnya,” ucap dia.

“Diharapkan tidak han-
ya di lingkungan sekolah, 
kepedulian lingkungan juga 
dilakukan para siswa di ling-
kungan tempat tinggalnya,” 
tambahnya. pur


