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Keberadaan RSUD di Bogor Utara itu 
sangat dibutuhkan oleh masyarakat, di 
mana selama ini mereka kerap memilih 
berobat ke rumah sakit yang ada di 
Kota Depok atau Serpong, ketimbang 
ke RSUD Cibinong atau RSUD Leuwil-
iang, karena waktu tempuh lebih cepat.

Pembangunan RSUD Bogor Utara
Baru Dikerjakan 16 Persen

PARUNG (IM)- Di sisa 
waktu hingga akhir 2021, proyek 
pembangunan RSUD Bogor 
Utara yang dikerjakan PT Jaya 
Semanggi Enjiniring masih minim 
progres dan hingga kini baru dik-
erjakan sekitar 16 persen.

Selama 84 hari ke depan, 
penyedia jasa asal Kota Suraba-
ya tersebut harus menuntaskan 
84 persen sisa pembangunan 
rumah sakit yang anggaran 
atau biaya pembangunannya 

mencapai Rp96,3 miliar.
“Di sisa 84 hari kerja, kami 

minta setiap harinya mereka 
setidaknya mencapai 1 persen 
perhari hingga proyek pemban-
gunan RSUD Bogor Utara tidak 
meluncur pekerjaannya pada 
2022 mendatang,” ucap pejabat 
pembuat komitmen proyek 
pembangunan RSUD Bogor 
Utara, Ani Bersari Harahap 
kepada wartawan, Kamis (7/10).

Dia menegaskan, jika pe-

tus lalu, mereka menunggu 
lahannya clear and clean secara 
hukum dan setelah akses ma-
suk ke lokasi selesai dibangun 
Satpol PP. Dinas PUPR juga 
butuh waktu 3 minggu untuk 
land clearing, karena akses ma-
suknya adalah rawa sedalam 2 
meter hingga butuh pekerjaan 
penimbunan,” jelas Ani.

Ia melanjutkan karena ken-
dala atau keadaan lapangan di 
atas, pihaknya pun melakukan 
contract change order (CCO) 
atau revisi perencanaan awal, 
hingga pekerjaan kontruksi yang 
dananya bersumber dari ban-
tuan keuangan Pemprov Jawa 
Barat tersebut hanya mengalami 
defi asi negatif  0,5 persen dari 
rencana kerja yang baru.

“Defi asi proyek pemban-
gunan RSUD Bogor Utara 
yang luas lahannya mencapai 
1,6 hektare ini cuma minus 
0,5 persen, mudah-mudahan 
proyek ini kedepannya lancar 

C I B I N O N G  ( I M ) - 
Pemerintah Kabupaten Bogor, 
Jawa Barat mendorong Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) 
mendirikan kantor perwakilan 
di zona barat, demi tercapainya 
target seluruh bidang tanah 
bersertifi kat pada 2024.

“Kantornya sudah dipersiap-
kan, kami ingin segera berdiri di 
sana untuk melayani masyarakat 
Bogor barat. Jadi untuk kepent-
ingan rakyat, apapun akan kami 
lakukan,” ungkap Sekretaris Dae-
rah (Sekda) Kabupaten Bogor, 
Burhanudin di Cibinong, Bogor, 
Rabu malam (6/10).

Pasalnya, masyarakat di 
wilayah barat Kabupaten Bogor 
hingga saat ini masih harus men-
gakses ke kantor BPN di Cibinong 
dengan jarak tempuh mulai dari 
dua hingga empat jam untuk 
melakukan pengurusan sertifi kat.

Belakangan, BPN Kabupat-
en Bogor juga telah mendirikan 
kantor perwakilan di zona timur, 
tepatnya di Cileungsi yang dir-
esmikan langsung oleh Menteri 
Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional 
(ATR/BPN), Sofyan Djalil ber-
sama Bupati Bogor, Ade Yasin 
pada pertengahan Februari 2021.

Burhan menyebutkan Pemk-
ab Bogor mendukung program 
pemerintah pusat mengenai target 
seluruh bidang tanah di Indonesia 
bersertifi kat pada 2024. Dukun-
gan tersebut telah dilakukan oleh 

Pemkab Bogor dengan cara men-
gadakan rapat koordinasi bersama 
BPN Kabupaten Bogor.

“Karena tanah itu, kalau 
sudah bersertifi kat secara hukum 
sudah bisa dipertanggungjawab-
kan, karena kepemilikan tanah itu 
secara hukum harus bersertifi kat. 
Kemudian dengan sertifi kat ten-
tunya ada nilai, dan tentunya ada 
kepastian pajak,” kata Burhan.

Menurutnya, ketika semua 
tanah di Kabupaten Bogor telah 
tersertifi kasi, maka secara tidak 
langsung Pemkab Bogor akan 
diuntungkan penghasilannya 
dari sektor pajak.

Burhan mengatakan, den-
gan kepastian pajak khususnya 
untuk desa, Bagi Hasil Pajak 
dan Retribusi Daerah (BHPRD) 
akan bertambah. Tentunya, nilai 
besarannya tergantung pajak 
dan retribusi yang ditarik oleh 
pihak desa. Selain itu, keuntun-
gan lainnya ketika tanah sudah 
bersertifi kat adalah peluang kalah 
dari sengketa itu akan berkurang.

“Sesuai amanat KPK, sek-
arang ini pemerintah daerah 
yang baik itu nilai asetnya harus 
dihitung. Itulah kenapa Kabu-
paten Bogor mendapatkan WTP 
berturut-turut karena salah satu 
penilaiannya aset kita sudah bisa 
dihitung. Dengan adanya sertifi -
kat dan NJOP, maka kekayaan 
pemerintah daerah bisa dihitung,” 
demikian Sekda Kabupaten Bo-
gor itu menambahkan.  gio

Kab. Bogor Dorong BPN Dirikan
Kantor Perwakilan di Zona Barat

kerjaan proyek tidak selesai 
sesuai rencana kerja maka sesuai 
regulasi mereka diberikan waktu 
tambahan hingga 50 hari kerja.

“PT Jaya Semanggi En-
jiniring bisa saja diberikan 
waktu tambahan, tetapi kan 
bakal dikenai sanksi denda 
1/1.000 × nilai anggaran 
proyek. Kami optimistis 
proyek ini tidak bakal mang-
krak karena masih ada sisa 
waktu kerja,” tambahnya.

Dia menjelaskan, alasan 
defi siasi negatif  progrek proyek 
pembangunan RSUD Bogor 
Utara karena harus ada per-
setujuan dari PT Karunia Mina 
Sejahtera dan menunggu land 
clearing yang dilaksanakan Di-
nas Pekerjaan Umum dan Pena-
taan Ruang Kabupaten Bogor.

“PT Jaya Semanggi En-
jiniring baru bisa memulai 
pekerjaannya sebulan setelah 
ditetapkan sebagai pemenang 
lelang berkontrak pada Agus-

PENDANGKALAN TELUK KENDARI
Foto udara kondisi air laut yang keruh akibat material lumpur di Teluk Kendari, Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (7/10). Pemer-
intah setempat masih melakukan penyedotan lumpur sejak empat tahun lalu tapi pendangkalan Teluk Kendari belum bisa diatasi 
dikarenakan volume sampah dan tanah kiriman dari tambang galian C dari daratan terus terjadi dan bertambah. 

IDN/ANTARA

BANDUNG (IM)- Sete lah 
hadir di Paskal Shopping Center 
pada beberapa waktu lalu, kehadi-
ran pasar kreatif di Paris Van Java 
(PVJ) mendapat respons positif  
dari masyarakat Kota Bandung.

Kepala Dinas Perdagangan 
dan Perindustrian (Disdagin) 
Kota Bandung, Elly Wasliah 
mengatakan, pasar kreatif  di 
titik kedua tersebut berhasil 
meraih omset dengan total 
mencapai Rp880 juta rupiah.

“Selama 10 hari peny-
elenggaraan, kurang lebih 
Rp 880 juta bahkan ham-
pir menyentuh Rp900 juta. 
Tentunya hal ini memberi-
kan semangat kepada pelaku 
UMKM, bahwa geliat eko-
nomi sudah mulai nampak,” 
kata Elly, Kamis (7/10).

Menurutnya, kesuksesan 
pasar kreatif  di PVJ Kota 
Bandung tidak terlepas adanya 
kebijakan dari pemerintah yang 
telah mengizinkan anak usia 12 

tahun untuk kembali berkun-
jung ke pusat perbelanjaan.

“Omset pasar kreatif  
di Paskal hanya mencapai 
Rp 740 juta. Karena pada 
waktu itu, pemerintah belum 
mengizinkan anak usia 12 
tahun. Dan saat usia 12 tahun 
diizinkan, ternyata mampu 
meningkatkan pengunjung 
secara signifi kan,” ucapnya.

Elly menambahkan, gelaran 
pasar kreatif  di Kota Bandung 
adalah salah satu upaya pemer-
intah dalam mengakselerasi 
pertumbuhan ekonomi yang 
tengah terpuruk akibat pan-
demi Covid-19. “Tujuannya 
pemulihan ekonomi. Pelaku 
UMKM kita coba permudah. 
Mulai dari perizinan, distribusi 
dan lain-lain. Kita beri akses 
semudah-mudahnya agar pelaku 
UMKM terus tumbuh dan dapat 
bersaing. Maka kita berencana 
pasar kreatif  hadir di sembilan 
titik,” ujar dia.  pur

SUKABUMI (IM)- Seban-
yak dua inovasi Pemkot Sukabumi 
masuk dalam top 45 inovasi Jawa 
Barat 2021. Nantinya ke 45 inova-
si ini akan dinilai untuk masuk ke 
dalam 10 besar top inovasi Jabar.

Dua inovasi Pemkot Sukabumi 
yang masuk top 45 inovasi Jawa 
Barat 2021 yakni Inovasi Sistem 
Cepat Penanganan ODGJ Ter-
padu (Sicepot) Puskesmas Tipar 
Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. 
Sementara inovasi kedua yakni 
Strategi One Roof atau one region 
one offtaker dari Dinas Ketahanan 
Pangan, Pertanian dan Perikanan 
(DKP3) Kota Sukabumi.

‘’ Dalam Top 45 Inovasi 
Jabar ini ada dua inovasi Pemkot 
Sukabumi yang masuk,’’ ujar 
Wali Kota Sukabumi, Achmad 
Fahmi, Kamis (7/10).

Hal ini disampaikan di sela-
sela Kick Off  penilaian presen-
tasi dan wawancara 45 fi nalis 
Top Inovasi Jawa Barat 2021 
secara virtual di Balai Kota 
Sukabumi, Kamis (7/10).

Harapannya kata Fahmi, ino-
vasi ini bisa masuk dalam top 10 
inovasi Jabar. Digulirkannya inovasi 
ini dalam memberikan kemudahan 
pelayanan kepada warga.

Fahmi mengatakan, Layan-
an Inovasi Sistem Cepat Penan-
ganan ODGJ Terpadu (Sicepot) 
ini digagas Puskesmas Tipar Di-
nas Kesehatan Kota Sukabumi. 
‘’ Kami melaksanakan vaksinasi 
bagi ODGJ yang baru pertama 
kali dilakukan,’’ kata Fahmi.

Hal ini sebagai bentuk du-
kungan kepada ODGJ dan juga 

warga sekitar yang belum di-
vaksin. Fahmi mengatakan, ino-
vasi puskesmas Si Cepot adalah 
sistem pelayanan penanganan 
ODGJ secara terpadu sehingga 
dijaminkan ketika ada ODGJ 
di Kota Sukabumi mampu ter-
tangani dengan baik dari sisi 
kesehatan, mentalitas, dan sosial.

Pembukaan kegiatan Kick 
OfF Top 45 inovasi Jabar 2021 
dilakukan Wakil Gubernur Jawa 
Barat Uu Ruzhanul Ulum. ‘’ 
Inovasi dalam menjalani ke-
hidupan untuk ke arah peruba-
han lebih baik,’’ ujar Wagub 
Jabar Uu Ruzhanul Ulum.

Bukan hanya inovasi di bidang 
ekonomi, pendidikan dan lainnya 
tapi inovasi dalam reformasi bi-
rokrasi. Dalam artian reformasi pe-
rubahan penyelenggaraan pemer-
intahan seperti prinsip efi siensi, 
perbaikan, efektivitas, kualitas baik 
pelayanan, juga hindari konflik 
kepentingan di antara birokrasi ter-
masuk keterbukaan nilai kepatutan 
dan nilai tanggungjawab yang kuat. 
Hal ini untuk kepentingan bangsa 
dan negara.

‘’ Pemprov mendukung 
kegiatan ini akan lahir inovator 
baru membawa kebaikan pada 
Jabar, karena kabupaten kota 
baik maka Jabar akan baik dan 
hebat,’’ ungkap Uu.

Sehingga pemprov mendo-
rong bupati/wali kota melahir-
kan inovasi terbaik. Sehingga ia 
mengucapkan selamat kepada 
fi nalis yang akan jalani seleksi 
dan wawancara mulai 7-15 
Oktober 2021.  pur

Dua Program Pemkot Sukabumi
Masuk Top 45 Inovasi Jabar 2021

UJI EMISI GRATIS
Petugas melakukan uji emisi kendaraan roda 
empat di Jalan Tole Iskandar, Depok, Jawa 
Barat, Kamis (7/10). Dinas Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (DLHK) Kota Depok meng-
gelar uji emisi secara gratis untuk kendaraan 
roda empat guna mengetahui tingkat efek-
tifi as proses pembakaran bahan bakar pada 
mesin serta gas buang yang tidak menyebab-
kan polusi untuk lingkungan. 

IDN/ANTARA

RELAKSASI MUSEUM DI KOTA BANDUNG
Pekerja membersihkan etalase ruang pamer di Museum Geologi, Bandung, 
Jawa Barat, Kamis (7/10). Pemerintah Kota Bandung memberikan relaksasi atau 
kelonggaran kembali terhadap sektor kegiatan usaha dan sosial yakni pembu-
kaan aktivitas di museum serta tempat kebugara di masa PPKM level 3. 

IDN/ANTARA

CIBINONG (IM)- Bupati 
Bogor, Ade Yasin meminta para 
kepala desa dalam penggunaan 
anggaran satu miliar satu desa 
(Sami Sade) juga mementingkan 
pembangunan mandi cuci kakus 
(MCK) umum.

Hal itu karena status Kabu-
paten Bogor masuk ke dalam 
wilayah atau rawan pembuangan 
air besar secara sembarangan, 
seperti ke aliran sungai atau be-
lum open defecation free (ODF).

“Pembangunan insfrastruk-
tur itu bukan hanya jalan dan 
jembatan, tetapi peruntukannya 
juga bisa untuk membangun 
MCK umum. Hingga kedepan, 
Kabupaten Bogor tidak lagi 
menjadi wilayah yang termasuk 
wilayah rawan pembuangan air 
besar secara sembarangan,” kata 
Ade Yasin kepada wartawan, 
kemarin.

Ade Yasin berharap para 
kades menjalani amanah dalam 
melayani masyarakat di desanya 
serta juga mampu berinovasi 
dalam penggunaan anggaran 
Sami Sade, anggaran dana desa 
dan lainnya.

“Penggunaan anggaran Sami 
Sade untuk membangun MCK 
umum plus tempat penampun-
gan ‘limbahnya’ tersebut diper-
bolehkan, karena Pemkab Bogor 
sudah membuat rambu-rambu 
hukumnya. Saya minta para 
Kades membantu program kerja 
diatas, karena kita mendapatkan 
penilaian dari Pemprov Jawa 
Barat maupun beberapa kemen-
terian,” ujar Ade Yasin.

Sementara itu, Kabid Kes-
ehatan Masyarakat Dinas Kes-
ehatan Kabupaten Bogor, Intan 
Widayarti menuturkan pada 2021 
ini jajarannya sudah mencanang-
kan 48 desa di 13 kelurahan untuk 
menjadi wilayah ODF dengan 
membangun MCK umum atau 
sanitasi total berbasis masyarakat 
(STBM).

“Tahun ini kami sudah 
mencanangkan 48 desa menjadi 
wilayah ODF, di desa-desa terse-
but Pemkab Bogor memban-
gunkan MCK umum atau STBM. 
Semoga dengan langkah ini, 
masyarakat paham pentingnya 
air bersih, pola hidup bersih sehat 
(PHBS) dan bahayanya buang air 
besar (BAB) secara sembarangan 
terhadap kesehatan,” tutur Intan.

Ia menjelaskan, dampaknya 
pelaksanaan BAB sembarang 
misal di kebun, nantinya akan 
bercampur tanah lalu berpotensi 
menyebabkan anak-anak yang 
bermain menjadi kontaminasi 
penyakit infeksi pencernaan.

“Kalau BAB-nya di sungai 
atau saluran air, maka air tersebut 
bisa menjadi sumber penyakit. 
Untuk menyukseskan pencangan 
ODF, Dinas Kesehatan, Puskes-
mas, tim Kabupaten Sehat dan 
Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang, selain menso-
sialisasikan PHBS dan pemban-
gunan MCK umum, kami juga 
membangun tempat penampun-
gan air bersih di banyak desa yang 
sudah kami tentukan dan juga 
sesuai kebutuhan masyarakat,” 
jelasnya.  gio

Masyarakat Kab. Bogor Masih BAB
Sembarangan di Aliran Sungai

BANDUNG (IM)- Ke-
pala Dinas Pendidikan (Kadis-
dik) Jawa Barat (Jabar), Dedi 
Supandi menjadi narasumber 
dalam “Sosialisasi Penggunaan 
Produk Dalam Negeri ke-
pada Anak Didik dan Generasi 
Muda” yang diselenggarakan 
di Hotel Mercure Bandung, 
Jln. Lengkong Besar No.8, 
Kota Bandung, Kamis (7/10).

 Kegiatan ini diinisiasi 
oleh Direktorat Penggu-
naan dan Pemasaran Produk 
Dalam Negeri Kementerian 
Perdagangan Republik In-
donesia dalam rangka meng-
galakkan “Gerakan Nasional 
Bangga Buatan Indonesia”.

 Kadisdik pun mendu-
kung penuh program terse-

but. Menurutnya, ada banyak 
program yang diluncurkan Dis-
dik Jabar yang tujuannya selain 
mengasah potensi siswa di bi-
dang wirausaha, juga mengem-
bangkan produk dalam negeri.

Beberapa program terse-
but, di antaranya Sekolah 
Pencetak Wirausaha dengan 
peluncuran 50.000 start up 
digital, SMK Membangun 
Desa, dan penetapan 35 SMK 

Dalam Negeri Kemendag 
RI,  Ida Rustini mengatakan, 
kegiatan ini bertujuan menin-
gkatkan wawasan, pengeta-
huan, sekaligus kepekaan ten-
tang pentingnya penggunaan 
produk dalam negeri.

“Kegiatan ini juga diharap-
kan mampu memberikan in-
spirasi, motivasi, membeli, dan 
menggunakan produk dalam 
negeri,” ujarnya.

Kegiatan tersebut juga 
dihadiri Kepala Dinas Per-
industrian dan Perdagangan 
Provinsi Jabar, Arifi n Soed-
jayana serta siswa dan guru 
SMAN 1 Bandung, SMAN 
3 Bandung, SMAN 7 Band-
ung, SMKN 1 Cimahi, dan 
SMKN 3 Cimahi.  lys

sebagai Badan Badan Layanan 
Umum Daerah (BLUD).

Selain itu, Disdik Jabar 
pun sudah menerapkan kuri-
kulum Shopee sebagai upaya 
mendukung usaha mikro kecil 
menengah (UMKM) di Jabar.

“Sebanyak 200 sekolah ini 
terdiri dari 35 SMK BLUD dan 
165 sisanya adalah SMK dengan 
pusat keunggulan. Dengan 100 
siswa dari satu sekolah maka 
akan ada 200 ribu siswa yang 
mengikuti pembelajaran dengan 
melibatkan 400 guru,” tuturnya.

Kadisdik pun menegaskan, 
siswa harus menjadi bagian yang 
mampu mendorong gerakan 
cinta produk dalam negeri.

Sementara itu, Direktur Peng-
gunaan dan Pemasaran Produk 

Kadisdik Jabar Dukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Peneliti Beri 5.000 KTP Pohon di Kebun Raya Bogor 
BOGOR (IM)- Peneliti 

Badan Riset dan Inovasi Nasion-
al bekerja sama PT Mitra Natura 
Raya (MNR) melakukan inovasi 
dalam pemberian identitas 5.000 
tumbuhan secara digital yang 
disebut dengan KTP Pohon.

Kepala Konservasi MNR, 
Junaedi di Bogor, kemarin men-
gatakan pemberian nama pohon 
yang terkoneksi langsung den-
gan website Kebun Raya Bogor 
secara digital menggunakan 
QR barcode itu ditargerkan 
berkembang hingga mencapai 
15.000 pohon.

Dengan ada KTP Pohon 
itu pengunjung bisa mendapat-
kan informasi mulai dari nama 
tanaman, jenis, famili, hingga 
manfaat tanaman. “Ribuan KTP 
pohon digagas supaya memu-
dahkan pengunjung mengetahui 
informasi pohon yang dilihat, itu 
datanya bukan kami, tapi dari 
BRIN, kami yang menyediakan 
inovasinya,” katanya.

Junaedi menuturkan dalam 
melakukan identifikasi tana-
man tersebut, MNR dibantu 
oleh lima peneliti yang akhirnya 
menghasilkan KTP Pohon. 

Identitas digital itu berfungsi un-
tuk mempermudah pengunjung 
melihat dan membaca informasi 
tumbuhan secara detail.

Dibandingkan dengan sebel-
umnya yang hanya ditulis meng-
gunakan cat di dalam papan nama, 
KTP Pohon terbagi atas warna 
merah untuk tanaman berasal dari 
daerah panas atau kering, warna 
biru untuk jenis tanaman air, dan 
warna putih untuk jenis tanaman 
daerah lembab. “Ke depan kita 
akan kembangkan lagi warnanya 
sesuai asal dan jenis pohon,” 
kata Jaenal.  gio

tanpa kendala yang berarti,” 
lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi 
Partai Demokrat DPRD Jawa 
Barat, Asep Wahyuwijaya ber-
harap di siswa waktu pekerjaan 
proyek pembangunan RSUD 
Bogor Utara, PT Jaya Semanggi 
Enjiniring bisa menuntaskan 
pekerjaannya hingga tidak perlu 
ada tambahan waktu.

“Mudah-mudahan sisa 
waktu 84 hari itu mereka man-
faatkan untuk menyelesaikan 
pekerjaan yang tersisa, karena 
bagaimanapun keberadaan 
RSUD di Bogor Utara itu 
kan sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat, di mana selama ini 
mereka kerap memilih berobat 
ke rumah sakit yang ada di 
Kota Depok atau Serpong, 
ketimbang ke RSUD Cibinong 
atau RSUD Leuwiliang karena 
berbagai alasan, salah satu-
nya waktu tempuh yang lebih 
cepat,” harap Asep.  gio
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