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Sebagian pengelola hotel masih mena-
han jumlah pekerja yang bekerja penuh 
waktu selama enam hari dalam seming-
gu, karena jumlah kunjungan pada akhir 
pekan pun baru mencapai 75-83 persen. 
Bagi hotel yang masih menerapkan 
waktu kerja proporsional, maka kary-
awan hotel masih mendapatkan jam 
shift kerja.

PHRI: 75 Persen Pekerja Hotel
di Bogor Kembali Bekerja

BOGOR (IM)-  Perhim-
punan Hotel dan Restoran 
Indonesia (PHRI) Kota Bogor, 

Jawa Barat mencatat telah ada 
75 persen atau sekitar 1.500 
orang pekerja hotel yang aktif  

kerja yang bekerja penuh wak-
tu selama enam hari dalam 
seminggu, karena jumlah kun-
jungan pada akhir pekan pun 
baru mencapai 75-83 persen.

Bagi hotel yang masih 
menerapkan waktu kerja pro-
porsional, maka karyawan 
hotel masih mendapatkan jam 
shift kerja, dengan mengikuti 
arahan penyesuain prosedur 
kerja selama PPKM level 3 ini.

Konsentrasi karyawan, 
kata Yuno, difokuskan pada 
akhir pekan saat hotel-hotel 
digunakan sebagai tempat 
kumpul keluarga (family gath-
ering) yang mulai mendominasi 
kunjungan sebanyak 83 persen, 
seiring anak 12 tahun juga 
mulai boleh masuk mal. “Ya 

BANDUNG (IM)- Pemer-
intah Provinsi Jawa Barat (Pem-
prov Jabar) mengetuk pintu 
para investor dari dalam dan 
luar negeri untuk melihat berb-
agai prospek investasi di Jabar. 
Promosi investasi itu terhimpun 
dalam acara West Java Investment 
Summit (WJIS) 2021 yang digelar 
pada 21-22 Oktober 2021.

Gubernur Jabar, Ridwan 
Kamil mengatakan WJIS 2021 
merupakan salah satu upaya Pem-
prov untuk memulihkan ekonomi 
yang babak belur terhantam pan-
demi Covid-19. Menurutnya, un-
tuk memulihkan perekonomian 
Jabar tak bisa mengandalkan 
prinsip ‘jaga warung’. “Kalau 
ekonomi mau bangkit, teori pe-
milihan ekonomi kita tidak boleh 
pakai ekonomi jaga warung. 
Tunggu orang beli, tapi harus 
ekonomi door to door, WJIS itu 
contoh kita proaktif  menyebar-
luaskan promosi investasi,’’ kata 
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil 
Minggu (10/10).

Menurut gubernur, dirinya 
sering datang ke dubes-dubes, bikin 
forum WJIS agar Jabar nomor 
satu dan terbukti beberapa tahun 
terakhir ranking satu itu Jabar. 
Jabar sedang dijaga dan investasi 
harus juara satu dan PON juga 
juara satu, caranya adalah promosi 
door to door dan momennya pas. 
‘’Komitmen kita tahun lalu investasi 
yang masuk Rp 300an triliun, 
mudah-mudahan sama atau lebih 
dibandingkan tahun lalu,” ucap 
pria yang akrab disapa Kang Emil.

Sebelumnya, Presiden RI 
Joko Widodo telah menandatan-
gani Peraturan Presiden (Perpres) 
Nomor 87 Tahun 2021 tentang 

Percepatan Pembangunan Ka-
wasan Rebana (Cirebon - Sub-
ang - Majalengka) dan Kawasan 
Jawa Barat Bagian Selatan pada 9 
September 2021. Kang Emil pun 
mengatakan, dalam WJIS nanti 
ada sejumlah prospek investasi 
untuk ditawarkan kepada investor 
bagi Jabar Selatan.

“Kita ini dihadiahi satu Per-
pres percepatan pembangunan di 
Rebana dan Jabar selatan, nilainya 
hampir Rp 400 triliun. Komitmen 
pemerintah pusat untuk mem-
bangun Rebana sebagai lompatan 
di Utara dan Jabar Selatan sebagai 
kesetaraan, sehingga tawaran di 
WJIS ingin kita seimbangkan agar 
tidak semuanya di utara karena 
memang daerah industri, tapi tiga 
ekonomi di selatan pariwisata, 
pertanian dan maritim itu lagi kita 
dorong,” jelasnya lagi.

Ia pun mengungkap sejum-
lah prospek investasi di Jabar 
Selatan mulai dari KEK Bukit 
Algoritma, kemudian jalur kereta 
api sepanjang jalur selatan yang 
terhubung dari Pangandaran 
hingga Provinsi Banten via Cis-
olok Sukabumi. “Masterplan su-
dah disetujui, kita lagi sounding-
sounding. Kita tahu pangan lagi 
naik selama covid, maritim udang 
kita tawarkan industrinya ke ban-
yak tempat, saya kira itu memang 
ekonominya sama pengemban-
gan pariwisata,” tambahnya.

Khusus untuk program Met-
ropolitan Rebana, kata Kang 
Emil, merupakan satu dari sekian 
banyak upaya membangkitkan 
ekonomi yang bertujuan menin-
gkatkan daya saing investasi dan 
percepatan pertumbuhan ekonami 
di wilayah pantura Jabar  pur

Jemput Investasi, Jabar
Gelar WJIS 2021

kembali bekerja, setelah satu 
bulan pelonggaran aktivitas 
ekonomi pada pemberlakuan 
pembatasan kegiatan masyara-
kat (PPKM) level 3.

“Mereka sudah ada yang 
kerja full, ada juga yang masih 
proporsional,” kata Ketua 
PHRI Kota Bogor, Yuno 
Abeta Lahay di Kota Bogor, 
Minggu (10/10).

Menurut Yuno, saat ini ada 
59 anggota PHRI Kota Bogor, 
dari 110 hotel yang ada di “kota 
hujan” itu. Jika jumlah karyawa-
nnya digabung, dia menyebut 
ratusan hotel itu sanggup mem-
perkerjakan hingga 2.000 orang 
dalam keadaan normal.

Sebagian pengelola kini 
masih menahan jumlah pe-

PENTAS NGARUWAT LEMBUR
Seniman karinding Kasalur yang tergabung dalam Komunitas Cermin Tasikmalaya (KCT) tampil pada acara Ngaruwat Lembur 2 
di Bukit Lestari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (9/10) malam. Ngaruwat Lembur 2 bertujuan untuk melestarikan kesenian 
tradisional sunda khas Tasikmalaya yang nyaris punah dan menyambut Hari Jadi Kota Tasikmalaya ke-20. 

IDN/ANTARA

TANGERANG (IM)- Seb-
agai bentuk tanggung jawab sosial 
perusahaan, PT Wahana Ottomitra 
Multiartha Tbk (WOM Finance) 
bekerja sama dengan Badan Amil 
Zakat Nasional (Baznas), meny-
elenggarakan khitanan massal un-
tuk anak kurang mampu di wilayah 
Kota Tangerang.

Program khitanan mas-
sal yang diikuti 100 peserta 
penerima manfaat ini, bertujuan 
untuk meringankan beban ma-
syarakat kurang mampu dalam 
memperoleh layanan kesehatan, 
khususnya untuk mencegah 
meningkatnya risiko penyakit.

Acara khitanan massal ber-
langsung di Gedung MUI, Kota 
Tangerang, Minggu (10/10), dilak-
sanakan dengan menerapkan serta 
mematuhi protokol kesehatan ketat 
dengan membuat jadwal bertahap 
bagi anak yang dikhitan untuk 
datang, memakai masker, mencuci 
tangan dan menjaga jarak.

Pimpinan WOM Finance 
Kantor Cabang Mauk, Djoko 
Purnomo, mengatakan kegiatan 
khitanan massal ini merupakan 
wujud rasa syukur dan ucapan 
terima kasih kepada seluruh stake-
holder terutama kepada masyarakat 
yang telah memberikan dukungan 
kepada WOM Finance untuk terus 
berkontribusi dalam pembangunan 
negeri ini. “Kami mengucapkan 
terima kasih kepada Baznas yang 

telah memfasilitasi kegiatan khita-
nan massal untuk masyarakat yang 
kurang mampu ini,” ujar Djoko.

“Kami berharap dengan pro-
gram khitanan massal ini, dapat 
meringankan beban masyarakat 
yang kurang berkecukupan dalam 
melaksanakan khitanan dan ke 
depannya WOM Finance men-
argetkan lebih banyak lagi jumlah 
peserta yang ikut dan menerima 
manfaat dari CSR kami,” tambahnya.

Sementara itu, pimpinan 
Baznas, Rizaludin Kurniawan 
mengapresiasi kerja sama yang 
dilakukan dengan WOM Finance 
melalui khitanan massal ini. Pasal-
nya, khitanan merupakan tahapan 
penting bagi anak laki-laki sebagai 
bagian dari upaya menyempur-
nakan ajaran agama, sekaligus me-
ningkatkan kesehatan anak-anak. 
“Untuk itu, Baznas dan WOM 
Finance menyediakan bantuan 
khitan yang aman, sesuai protokol 
kesehatan di masa pandemi serta 
tanpa biaya bagi masyarakat kurang 
mampu,” kata Rizal.

Rizal menambahkan, keg-
iatan ini bertujuan untuk mem-
berikan kesejahteraan yang baik 
agar anak-anak tumbuh dengan 
sehat dan saleh, sesuai dengan 
syariat Islam yang mewajib-
kan khitan bagi setiap muslim. 
“Semoga kegiatan ini dapat 
berlangsung dengan lancar dan 
berkah,” jelasnya.  pp

CILEUNGSI (IM)- Diang-
gap melanggar peraturan daerah 
(Perda) Jawa Barat Nomor 5/2021 
Tentang Penyelenggaraan Keten-
teraman, Ketertiban Umum dan 
Pelindungan Masyarakat, Satpol 
PP Kabupaten Bogor akan me-
manggil tempat karaoke Queen. 
Arena bernyanyi yang berada di 
kawasan perumahan Metland 
Cileungsi tersebut nekat berop-
erasi di saat pemerintah masih 
melakukan aturan pemberlakuan 
pembatasan kegiatan masyarakat 
(PPKM) Level 3.

“Selain akan memanggil pemi-
lik atau manajemen arena bernyanyi 
Queen, kami juga akan memberi-
kan sanksi denda Rp10 juta karena 
mereka dianggap melanggar aturan 
PPKM level 3 dan Perda Jawa 
Barat Nomor 5 tahun 2021,” tegas 
Sekretaris Satpol PP Kabupaten 
Bogor, Iman Wahyu Bidiana ke-
pada wartawan, Minggu (10/10).

Ia menerangkan dalam op-
erasi ketertiban umum (Tibum) dan 
yustisi dua pekan lalu, selain nekat 
beroperasi, tempat karaoke Queen 
juga kedapatan menyediakan minu-
man berakohol atau minuman 
keras kepada para pengunjungnya. 
“Dalam giat Operasi Tibum dan 
Yustisi dua pekan atau minggu yang 
lalu, kami mengamankan dua kerat 
minuman alkohol atau minuman 
keras, selanjutnya barang bukti 
tersebut akan dikumpulkan dan 
akan dimusnahkan. Dalam kesem-

patan ini, kami menegaskan bahwa 
dalam aturan PPKM level 3, arena 
bernyanyi masih belum diperbo-
lehkan beroperasi hingga kalau 
mereka masih nekat beroperasi, 
kami tak degam akan melakukan 
penertiban,” terangnya.

Dia menuturkan, berdasar-
kan pengaduan masyarakat, 
tempat karaoke Queen juga 
menyediakan pemandu lagu 
berbaju seksi hingga meresahkan 
masyarakat sekitar. “Sayangnya 
dalam kegiatan Operasi Tibum 
dan Yustisi beberapa waktu lalu, 
kami terlalu sore hingga kami tidak 
menemukan adanya pemandu lagu 
berbaju seksi tersebut, sesuai pen-
gaduan masyarakat,” tutur Iman.

Ia menjelaskan, walaupun 
anggaran minim atau sangat 
terbatas, kegiatan Operasi Tibum 
dan Yustisi masih dilaksanakan 
para petugas penegak Perda 
Kabupaten Bogor. “Dalam giat 
Operasi Tibum dan Yustisi di 
Kecamatan Cibungbulang Sabtu 
malam kemarin, di sebuah kafe 
yang kami duga dijadikan tempat 
prostitusi, kami mengamankan 
minuman keras atau minuman 
beralkohol, 4 orang wanita pe-
mandu dan lelaki hidung belang-
nya serta kondom. Kami juga 
akan melakukan tindakan tegas 
kepada kafe tersebut, baik den-
gan penyegelan larangan berop-
erasi dan juga sanksi denda,” 
jelasnya.  gio

Langgar Perda dan Aturan PPKM,
Karaoke dan Kafe Bakal Didenda

WISATA BAHARI PULAU SABANG
Wisatawan melewati celah lereng batu karang 
di lokasi menyelam Batee Tokong, Sabang, 
Aceh, Sabtu (9/10). Kemenparekraf menyatakan 
Sabang merupakan salah satu destinasi wisata 
bahari terbaik dengan keindahan alam bawah 
laut yang ada di Indonesia dengan beberapa lo-
kasi penyelaman di antaranya The Canyon, Batee 
Tokong, Pulau Rondo dan Arus Balee. 

IDN/ANTARA

LAHAN PERTANIAN DIJADIKAN TEMPAT WISATA
Pengunjung berada di kawasan pertanian sayuran di kawasan lereng gu-
nung Sumbing, Dusun Nampan, Sukomakmur, Kajoran, Magelang, Jateng, 
Sabtu (9/10). Kawasan pertanian sayuran yang mempunyai pemandangan 
yang indah dan udara sejuk tersebut dikelola masyarakat setempat menjadi 
tujuan wisata alam yang mampu meningkatkan perekonomian warga desa. 

IDN/ANTARA

BOGOR (IM)- Pemerintah 
Kota (Pemkot) Bogor memberikan 
keringanan pajak berupa pengha-
pusan denda PBB untuk pelaku 
usaha dan masyarakat. Kebijakan 
ini diperpanjang hingga 24 De-
sember 2021.

Kebijalan penghapusan denda 
PBB tercantum dalam Peraturan 
Wali Kota Bogor nomor 111 tahun 
2021 tentang Penghapusan Sanksi 
Administratif  Pajak Daerah Seb-
agai Dampak Status Kejadian Luar 
Biasa Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) di Kota Bogor.

“Jadi, bagi yang akan mem-
bayar PBB. Sampai tanggal 24 
Desember nanti tidak akan kena 
denda. Termasuk piutang yang 
mulai dari tahun 1992. Masyarakat 
hanya cukup bayar pokoknya saja,” 
ungkap Kepala Bapenda Kota Bo-
gor, Deni Hendana pada Minggu 
(10/10).

Deni menuturkan, kebijakan 
ini sudah berlaku sejak 1 Oktober 
lalu dan akan berjalan hingga 24 
Desember mendatang. Selain 
pajak PBB, beberapa sektor pajak 
juga dikenai kebijakan yang sama.

“Di antaranya Pajak Hotel, 
Restoran, Parkir, Pajak Hiburan, 
Reklame dan Air Tanah. Untuk 

masa pajak hingga Agustus 2021, 
dendanya akan dihapus jika mem-
bayar pajak pada periode hingga 
akhir tahun ini,” terangnya.

Sementara itu, Kabid Penagi-
han dan Pengendalian di Bapenda 
Kota Bogor, Anang Yusuf  me-
nambahkan, kebijakan ini dilaku-
kan untuk membantu para wajib 
pajak dalam melunasi kewajiban 
mereka. 

“Apalagi, berkaca pada tahun 
lalu yang juga sempat mener-
apkan kebijakan yang sama, 
kebijakan ini disebut efektif  men-
dorong jumlah setoran pajak,” 
ungkapnya.

Anang menjelaskan, untuk 
mempermudah masyarakat dalam 
membayar pajak PBB pemerintah 
kota Bogor bekerjasama dengan 
bank Bjb telah menyediakan 16 
channel pembayaran di antaranya 
buka lapak, qris Bjb, Bjb digi, 
Gopay, OVO, Shopee, blibli.com, 
linkaja, PT.Pos Indonesia, Masago, 
Bayarain dan Bank Kota Bogor. 

“Selain itu kami juga melak-
sanakan kegiatan mobil keliling 
di kelurahan untuk menjemput 
wajib pajak yang akan mem-
bayar kewajibannya,” pungkas 
Anang.  gio

Penghapusan Denda Pajak di Kota Bogor
Diperpanjang Sampai 24 Desember

Ridwan Kamil Apresiasi Disparbud
Jabar Gelar Mojang Jajaka 2021

BANDUNG (IM)- Gu-
bernur Jawa Barat, M Ridwan 
Kamil atau Kang Emil men-
gapresiasi Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan (Disparbud) 
Jabar yang menggelar kembali 
ajang Pasanggiri Mojang Jajaka 
(Moka) Jawa Barat Tahun 2021 
setelah terhenti setahun karena 
pandemi Covid-19.

“Anda semua adalah pemu-
da Jabar yang terpilih. Masyara-
kat akan bercermin terhadap 
perilaku tindakan. Tunjukkan 
kalian memiliki ketaqwaan, 
akhlak yang baik, cerdas secara 
intelektual, harus rancage, ka-
lau kerja harus keras cerdas dan 
ikhlas, harus waringkas badan-
nya sehat,” kata Kang Emil 
seusai menyerahkan langsung 
piala kepada para pemenang 
Mojang Jajaka Tahun 2021 di 
Bandung, Minggu (10/10).

Berdasarkan penilaian para 
juri, Siti Ulfa Atamimi dari 
Kota Bogor dan Mahathir 
Mohammad dari Kota Depok 
terpilih sebagai Mojang Jajak 
Pinilih Tahun 2021.

M Ridwan Kamil meny-
erahkan langsung piala ke-
pada para pemenang dan acara 
tersebut dilaksanakan terbatas 
di Hotel Preanger, Kota Band-
ung, dengan menerapkan pro-
tokol kesehatan ketat.

Ridwan Kamil menilai 
semua fi nalis adalah perwakilan 
dari daerah adalah pemenang 

dan mereka harus membuk-
tikan layak sebagai idola baru 
bagi para anak muda lain di 
Jabar.

Kang Emil berpesan seka-
ligus menitipkan para mojang 
jajaka kepada Kepala Disbud-
par Jabar, Dedi Taufi k untuk 
dilibatkan secara maksimal 
dalam mempromosikan ke-
budayaan, pariwisata dan eko-
nomi kreatif  di Jabar.

“Jadikan Jabar paling cepat 
pulih perekonomiannya. Al-
hamdulillah Moka bisa dis-
elenggarakan lagi setelah satu 
tahun vakum di tahun 2020. 
Menandakan normalitas se-
dang kita proses kembali,” 
kata dia.

“Moka ini acara sangat 
baik, selama prokes dijalankan 
dengan baik. Kita berproses, 
tidak bereuforia. Ini salah 
satunya. Acara dibatasi tapi ‘hy-
brid’, panggungnya sederhana, 
tapi tampilan di youtubenya 
keren,” kata dia.

Sementara itu, istri Ridwan 
Kamil, Atalia Praratya yang 
didapuk menjadi salah satu 
juri kehormatan mengatakan 
semua finalis memiliki ke-
percayaan diri, kemampuan 
berbahasa asing dan daerah 
sangat baik.

“Dalam penilaian tidak 
hanya fisik semata. Dari 
sisi inteligensia, bagaimana 
cara berperilaku itu satu pa-

ket penilaian. Tentu harus ada 
pemenang meski semua sangat 
baik. Saya berharap mereka 
bisa menjadi idolanya anak 
muda,” kata Atalia.

Kepala Disbudpar Provin-
si Jawa Barat, Dedi Taufik 
menyatakan tahun ini Moka 
diikuti oleh perwakilan dari 
24 kabupaten/kota dan peny-
elenggaraan Moka edisi kali ini 
tidak diikuti oleh Kabupaten 
Pangandaran, Kabupaten Ga-
rut dan Kota Bandung.

Pihaknya memastikan bah-
wa semua fi nalis akan menjadi 
duta pariwisata, budaya dan 
ekonomi kreatif  sebagaimana 
amanat dari Ridwan Kamil.

Pihaknya juga berharap 
pasar anak muda bisa dimaksi-
malkan dengan kehadiran para 
mojang jajaka tersebut.

“Kita harus membuat mer-
eka sebagai agen perubahan. 
Pemuda ini nanti terlibat dalam 
kampanye vaksin, prokes, cara 
adaptasi baru termasuk promosi 
pariwisata. Kita ingin mening-
katkan kunjungan wisatawan, 
kita sudah punya ‘branding’ dan 
akan dikolaborasikan dengan 
moka ini,” kata dia.

“Pendekatan kita selain bu-
daya jadi kekuatan, juga SDM 
Pasanggiri ini mulai ‘attitude’ 
dan lain sebagainya. Paham 
tentang budaya, paham tentang 
pariwisata, tentang bahasa,” 
kata Dedi.  pur

market family sudah mulai 
ramai di akhir pekan,” ujarnya.

Dikatakannya juga, kini 
sebagian hotel di Kota Bo-
gor telah melengkapi fasilitas 
protokol kesehatan dengan 
menerapkan QR barcode ap-
likasi Pedulilindungi.

Hotel-hotel yang tergabung 
dalam PHRI pun telah berserti-
fi kat untuk jaminan kebersihan 
(cleanliness), kesehatan (health), 
keamanan (safety), dan keber-
langsungan lingkungan (envi-
ronmental sustainability) atau 
CHSE. Sehingga pengunjung 
pun telah difasilitasi sejumlah 
protokol kesehatan yang ber-
standar CHSE, dengan panduan 
karyawan hotel yang sedang 
bertugas.  gio

BOGOR (IM)- Wakil Ketua 
Umum DPP Partai Amanat 
Nasional (PAN), Bima Arya me-
nyebut partainya melirik empat 
tokoh eksternal untuk pemilihan 
presiden (pilpres) 2024. Empat 
tokoh yaitu Menteri BUMN 
Erick Thohir, Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan, Guber-
nur Jawa Timur Khofi fah Indar 
Parawansa, dan Gubernur Jawa 
Barat Ridwan Kamil (RK).

Dia mengungkapkan partain-
ya tertarik kepada keempat tokoh 
tersebut lantaran menduduki 
puncak hasil survei pilpres.

“Mereka yang diambil ini 
kan karena menduduki puncak 
survei-survei pilpres,” ujarnya 
dilansir Antara, Minggu (10/10).

Bima Arya melihat keempat-
nya dapat diusung untuk berkom-
binasi dan saling berpasangan, 
atau bisa saja malah dipasangkan 
dengan tokoh-tokoh lainnya.

Sebab sosok Erick Thohir, 
Khofi fah Indar Parawansa, Anies 
Baswedan dan Ridwan Kamil 
memiliki banyak fans tersendiri 
di internal PAN.

“Ada yang suka presentasi 
Mas Anies, ada yang lebih senang 
ke RK, ada yang bersimpatik 

sama Erick Thohir, ada yang 
ngefans sama Bu Khofi fah gitu 
ya,” katanya.

Mereka adalah tokoh yang 
berprestasi, inspiratif  dan memu-
kau bagi penggemarnya masing-
masing, sehingga berpotensi 
untuk menjadi pemimpin masa 
depan bagi Indonesia.

Namun, kata dia, perjala-
nan masih panjang mengingat 
masih ada dua tahun lebih bagi 
PAN untuk bisa menjajaki so-
sok tokoh-tokoh nasional dalam 
menghadapi Pilpres 2024.

PAN pun masih terbuka 
menjalin komunikasi dengan par-
tai lain dalam menentukan calon 
yang tepat dalam pertarungan 
politik tersebut.

Bima juga menyampaikan 
partai berlambang matahari putih 
itu memiliki tokoh internal yang 
dijagokan untuk Pilpres 2024, 
yakni ketua umumnya Zulkifli 
Hasan, Ketua Dewan Kehor-
matan PAN Soetrisno Bachir 
yang saat ini masih mengisi kepe-
mimpinan nasional. “Tentu pada 
saatnya PAN akan menentukan, 
bisa salah satu dari mereka atau 
bahkan di luar dari mereka, masih 
panjang, “ katanya.  yan

Bima Arya Bocorkan 4 Tokoh Eksternal
yang Dilirik PAN jadi Capres 2024


