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Saat ini Pemerintah Kabupaten (Pem-
kab) Bogor memiliki 199 inovasi, salah 
satunya inovasi layanan Drive Thru milik 
DPMPTSP Kabupaten Bogor. Kami 
berkomitmen untuk mendorong dan 
membangun budaya inovasi melalui 
kolaborasi dan kompetisi di berbagai 
sektor, kata Bupati Bogor, Ade Yasin.

Layanan Drive Thru DPMPTSP Kab. Bogor
Permudah Penyerahan SK Perizinan

BOGOR (IM)- Inovasi 
layanan Drive Thru yang dihad-
irkan oleh Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabu-
paten Bogor, mempermudah 
dan mempercepat pelaksanaan 
penyerahan SK Perizinan dan 

Non Perizinan di tengah pan-
demi Covid-19.

Bupati Bogor, Ade Yasin 
menjelaskan inovasi layanan 
Drive Thru dapat menjadi 
solusi dalam melaksanakan 
protokol kesehatan untuk 
menjaga jarak dan menghindari 

mudah dan memudahkan pemo-
hon untuk mengetahui kapan 
harus mengambil produk per-
izinan dan non perizinan yang 
sudah jadi. Artinya optimalisasi 
layanan menjadi meningkat.

Kepala DPMPTSP Kabu-
paten Bogor, Dace Supriadi 
menerangkan, inovasi ini di-
latarbelakangi adanya kebijakan 
pemerintah terkait peningkatan 
kualitas pelayanan publik dan 
juga penerapan Prokes di masa 
pandemi. Sebelumnya banyak 
terjadi kerumunan di ruang 
layanan yang menyebabkan ja-
rak yang tidak terjaga sehingga 
mengakibatkan risiko terjadinya 
penularan virus menjadi besar.

“Atas dasar itulah, kami 
berusaha semaksimal mung-
kin mewujudkan layanan 
prima bagi masyarakat peng-
guna layanan perizinan di 

BOGOR (IM)- Dinas Ling-
kungan Hidup (DLH) Kota Bo-
gor mencatat, timbunan volume 
sampah di Kota Bogor meningkat 
50 ton per hari sejak Mei 2021. Di-
perkirakan, meningkatnya timbulan 
sampah dikarenakan banyaknya 
orang yang bekerja dari rumah atau 
work from home (WFH).

Kabid Persampahan pada 
DLH Kota Bogor, Febi Dar-
mawan, memaparkan, dari Janu-
ari hingga Februari sampah 480 
hingga 500 ton per hari, pada Mei 
hingga Agustus 2021 timbulan 
sampah di Kota Bogor mencapai 
500 hingga 550 ton per hari. “Mei 
hingga Agustus rata-rata naik 50 
ton per hari. Kenaikan sampah 
lebih banyak dari rumahan, dik-
arenakan mungkin banyak orang 
WFH,” ujar Febi (11/10).

Tutupnya pusat perbelanjaan 
dan mal pada masa Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) pada awal Juli lalu, tidak 
memberi pengaruh signifi kan ter-
hadap timbulan sampah. Sebab, 
sampah paling besar berasal dari 
sampah rumah tangga.

Febi menyebutkan, sampah-
sampah tersebut nantinya diolah 
di 29 Tempat Pengelolaan Sam-
pah Reuse, Reduce, dan Recycle 
(TPS3R) yang tersebar di Kota Bo-
gor. Sebelumnya, sampah-sampah 
tersebut dipisahkan dulu antara 
sampah organik dan anorganik.

 “Nanti residunya, sisanya, itu 
yang kita angkat. Sisanya yang ter-
pilah bisa dimanfaatkan organik 
jadi budi daya maggot, kompos. 
Plastik kertas dimanfaatkan daur 
ulang sampah,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, 

residu yang dihasilkan dari 29 
TPS3R itu akan dibuang ke Tem-
pat Pembuangan Akhir Sampah 
(TPAS) Galuga di Kabupaten Bo-
gor. Di samping itu, DLH Kota 
Bogor juga tengah mensosialisa-
sikan budidaya maggot kepada 
masyarakat. Sebab, dari ratusan 
ton sampah tersebut didominasi 
oleh sampah organik yang dapat 
diurai oleh ulat maggot.

Apalagi, 70 persen sampah 
yang dihasilkan masyarakat Kota 
Bogor berasal dari rumah tangga. 
Sementara 30 sisanya merupakan 
sampah dari tempat usaha seperti 
pedagang, penyedia jasa, komer-
sil, dan perkantoran. “Sekarang 
kita lagi sosialisasikan budidaya 
maggot. Karena memang tim-
bulan sampah yang dihasilkan 
itu paling banyak di Kota Bogor 
dari sampah organik,” jelas Febi.

Dia menambahkan, untuk 
rencana penggunaan Tempat Pem-
rosesan dan Pengolahan Akhir 
Sampah (TPPAS) Nambo, Febi 
mengatakan, Pemkot Bogor akan 
menggunakan TPPAS tersebut 
sebagai komitmennya kepada Pem-
prov Jawa Barat. Pemkot Bogor 
sendiri mendapat jatah atau kuota 
pembuangan dan pemrosesan 
sampah sebesar 400 ton per hari.

Namun, sambung Febi, be-
lum ditentukan apakah Pemkot 
Bogor akan menggunakan seluruh 
kuota tersebut, atau tidak. Hal 
itu nantinya akan ditentukan ke-
tika TPPAS Nambo benar-benar 
beroperasi pada 2022. Sambil me-
nyiapkan anggaran untuk tipping 
fee, yang akan dibebankan di Ang-
garan Pendapatan Belanja Daerah 
(APBD) Kota Bogor.  gio

WFH, Sampah Rumahan Kota
Bogor Meningkat 50 Ton Per Hari

adanya kerumunan dalam pen-
gambilan SK yang sebelumnya 
diambil dengan mengantre di 
loket pengambilan SK yang 
ada di dalam ruangan pelay-
anan DPMPTSP.

“Saat ini Pemerintah Kabu-
paten (Pemkab) Bogor memiliki 
199 inovasi, salah satunya ino-
vasi layanan Drive Thru milik 
DPMPTSP Kabupaten Bo-
gor. Kami berkomitmen untuk 
mendorong dan membangun 
budaya inovasi melalui kolab-
orasi dan kompetisi di berbagai 
sektor, salah satunya dengan 
kebijakan one institution, one 
innovation dan one village, one 
innovation,” tandas Ade Yasin.

Ade menambahkan, den-
gan didukung kemampuan 
sistem yang ada di DPMPTSP, 
maka pelaksanaan Drive Thru 
Penyerahan SK menjadi lebih 

BANGUNAN SEKOLAH AMBRUK DI KARAWANG
Foto udara kondisi ruang kelas yang ambruk di SDN Bayur Kidul I, Cilamaya Kulon, Karawang, Jawa Barat, Senin (11/10). Am-
bruknya atap bangunan sekolah tersebut terjadi pada Sabtu (9/10) akibat kondisi bangunan yang sudah lapuk dan tidak terawat, 
sementara siswa diliburkan dan kembali belajar secara daring.

IDN/ANTARA

BANDUNG BARAT 
(IM)- Tiga orang oknum warga 
di kawasan wisata Lembang, 
Kabupaten Bandung Barat, dia-
mankan dan diminta keterangan 
oleh pihak kepolisian lantaran 
telah meresahkan wisatawan den-
gan melakukan getok tarif  parkir 
kendaraan wisatawan. Aksi getok 
tarif  parkir yang dilakukan KA 
(29), MJ (23), dan YC (41) itu viral 
di media sosial. Dalam keteran-
gannya, rombongan wisatawan 
asal Lamongan yang baru selesai 
berwisata diminta membayar 
parkir bus seharga Rp 150 ribu.

Kanit Reskrim Polsek Lem-
bang, Ipda Yana Suryana men-
gatakan berawal dari viralnya vid-
eo getok tarif  parkir itu, pihaknya 
kemudian mengamankan ketiga 
oknum warga itu pada Minggu 
(10/10) siang saat tengah men-
jaga parkir liar tersebut. “Kami 
amankan pada hari Minggu, 
berawal dari adanya video viral 
tersebut. Mereka diamankan saat 
menjaga parkir,” ungkap Yana 
kepada wartawan, Senin (11/10).

Yana menjelaskan peris-
tiwa itu bermula ketika dua bus 
yang mengangkut wisatawan dari 
Lamongan hendak berwisata ke 
salah satu objek wisata di Lem-
bang. Lantaran parkir objek wisa-
ta sudah penuh mereka diarahkan 
mencari parkir di lokasi lain.

“Ada dua bus masuk area 
parkir wisata tapi penuh kemudian 
ada yang menggiring ke lahan ko-
song tempat parkir liar oleh warga 
dan parkir lah di sana,” tutur Yana.

Saat hendak pulang, pihak 
travel yang membawa rombongan 
tersebut kaget saat ditagih tarif  
parkir sebesar Rp 150 ribu padahal 
biasanya tak pernah semahal itu. 
“Sempat ada tawar-menawar antara 
pengelola parkir sama pihak travel. 
Tapi travel akhirnya menyerah dan 
membayar uang parkir Rp 150 ribu 
per bus,” ucap Yana.

Oknum warga tersebut me-
mang memberikan karcis parkir 
pada rombongan wisatawan itu. 
Namun karcis parkir itu juga 
merupakan sisa dari karcis parkir 
yang pernah mereka gunakan ta-
hun 2019 lalu. “Karena pihak bus 
minta karcis buat bukti ke travel-
nya, di situ tertulis harganya Rp 
150 ribu. Tapi karcis ini juga sisa 
yang tahun 2019,” terang Yana.

Namun kasus tersebut ti-
dak berlanjut setelah adanya 
proses mediasi yang dilakukan 
antara petugas parkir tersebut 
dengan perwakilan bus. “Al-
hamdulillah pihak dari bus dan 
petugas parkir sudah datang 
dan membuat pernyataan sele-
sai secara kekeluargaan. Kami 
sudah dapat surat pernyataan 
bersama,” tegas Yana.  pur

BANDUNG (IM)- Wali 
Kota Bandung, Oded Muham-
mad Danial menyesalkan telah 
terjadi aksi perundungan yang 
melibatkan siswa dan siswa SMP di 
Kota Bandung serta viral di media 
sosial. Ia meminta kepada seluruh 
pihak agar peristiwa tersebut tidak 
terulang kembali. “Ya yang per-
tama seharusnya yang begitu tidak 
terjadi, oleh karena itu Mang Oded 
mengimbau kepada orang tua kalau 
urusan budi pekerti, urusan karakter 
kalau di sekolah ada guru tapi tidak 
bisa melepaskan ke guru semua, tapi 
tanggung jawab ada di orang tua,” 
ujarnya, Senin (11/10).

Ia meminta seluruh orang tua 
siswa untuk memerhatikan dan 
mendampingi anak saat berkeg-
iatan. Oded meminta agar peristiwa 
tersebut tidak terulang dan dapat 
dicegah oleh lingkungan sekitar. 
“Saya berharap para orang tua pu-
nya perhatian khusus mendampingi 
anaknya jangan sampai terjadi 
seperti itu,” ungkapnya. Meski 
belum secara detail memahami 
permasalahan tersebut, ia menilai 
peristiwa perundungan terjadi aki-
bat budi pekerti yang luntur.

“Saya belum tahu kasusnya 
seperti itu motifnya bagaimana, 
ini adalah sebuah kasus yang ter-
jadi tentang ahklak anak tergerus, 
oleh karena itu orang tua harus 
bertanggung jawab,” katanya.

Sebelumnya, video tentang 

aksi seorang siswa SMP merund-
ung seorang siswi SMP di Kota 
Bandung viral di media sosial akhir 
pekan kemarin. Peristiwa tersebut 
diketahui telah terjadi di wilayah 
Kelurahan Sarijadi, Kecamatan 
Sukasari pada Minggu (4/10) lalu.

Informasi yang diterima 
permasalahan tersebut telah 
diselesaikan secara kekeluar-
gaan. Aksi perundungan yang 
dilakukan pelajar SMP kepada 
siswi SMP tersebut terjadi aki-
bat salah paham antar ked-
uanya. Siswi SMP yang tinggal 
di wilayah Buah Batu itu tengah 
bermain ke rumah neneknya.

Kapolsek Sukasari, Kompol 
M Darmawan membenarkan 
telah terjadi aksi perundungan 
yang dilakukan seorang siswa 
SMP kepada siswa SMP pada 4 
Oktober lalu di Sarijadi. Pelaku 
dan korban diketahui merupakan 
teman bermain. “Ada satu kejadian 
perundungan, korban dan pelaku 
ini masih di bawah umur. Kejadi-
annya pada 4 Oktober 2021, di 
Sarimanah, Sarijadi. Korban sama 
pelaku ini teman bermain,” ujarnya 
kepada wartawan, Senin (11/10).

Ia menuturkan, peristiwa 
perundungan terjadi bermula 
dari korban yang salah mengirim 
stiker kepada pelaku di aplikasi 
whatsapp. Pelaku merasa pesan 
stiker yang dikirim korban meru-
pakan tantangan.  pur

Oded Minta Kasus Perundungan
Siswi SMP tak Terulang Lagi

PENERTIBAN PAPAN REKLAME
Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP) menurunkan papan reklame yang menung-
gak pajak saat penertiban papan reklame di 
Indramayu, Jawa Barat, Senin (11/10). Petugas 
menurunkan paksa ratusan papan reklame 
yang menunggak pajak setelah sebelumnnya 
sudah mendapat peringatan dari dinas terkait. 

IDN/ANTARA

PEMASANGAN REL KERETA CEPAT
Pekerja melakukan pemasangan rel untuk kereta cepat di depo Tegalluar, Ka-
bupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (11/10). PT KCIC mencatat, progres pem-
bangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung per minggu keempat September 2021 
sudah mencapai 79 persen dengan memprioritaskan percepatan pembangunan 
untuk mengejar ketertinggalan progres akibat dampak dari COVID-19. 

IDN/ANTARA

BANDUNG (IM)- Dinas 
Kesehatan Jawa Barat (Dinkes 
Jabar) menyebutkan, selama pan-
demi Covid-19 melanda, terjadi 
lonjakan jumlah orang dengan 
gangguan jiwa ( ODGJ ) di Provin-
si Jawa Barat. Untuk mengatasi 
persoalan itu, Pemprov Jabar siap-
kan konsultasi jiwa online (KJOL) 
yang diintegrasikan dengan aplikasi 
Pusat Informasi dan Koordinasi 
Covid -19 Jabar (Pikobar).

Mengacu pada data tahun 2020, 
jumlah ODGJ yang dirawat di 
Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Cisarua di 
Kabupaten Bandung Barat mening-
kat hingga 20 persen. Pasien ODGJ 
ini berasal dari berbagai daerah di 
Jabar, di antaranya kabupaten yang 
memiliki sentra industri besar. Se-
hingga, sangat dimungkinkan ada 
korelasi antara kehilangan penghasi-
lan dengan bertambahnya ODGJ 
tersebut. “Bahkan, kunjungan 
pasien cemas di RSJ milik Pemprov 
Jabar di Cisarua hingga Agustus 
2020 meningkat 14 persen diband-
ing tahun sebelumnya,” ungkap 
Direktur RSJ Provinsi Jabar, dr Elly 
Marliyani, Senin (11/10).

Menurutnya, pandemi Covid 
-19 tidak hanya menyerang secara 
ekonomi, namun juga psikologis 
masyarakat. Kondisi pandemi 
mengakibatkan tekanan psikolo-
gis yang berat di berbagai sektor. 

“Banyak masyarakat yang cemas 
dan khawatir dengan kondisi 
pandemi Covid -19,” ungkapnya.

Selain itu, stigma terhadap 
fasilitas kesehatan jiwa masih kerap 
ditemui di masyarakat. Dia menilai, 
hal itu berdampak pada masyarakat 
yang kesulitan mengenali masalah 
kesehatan jiwanya. Pihaknya sendiri 
sudah melakukan respons cepat un-
tuk menangani persoalan itu, salah 
satunya menyediakan konsultasi jiwa 
online (KJOL) yang diintegrasikan 
dengan aplikasi Pusat Informasi dan 
Koordinasi Covid -19 Jabar (Piko-
bar) milik Pemprov Jabar.

“KJOL akan mengakomodasi 
kebutuhan masyarakat akan akses 
kesehatan jiwa secara daring dan 
gratis. Dapat diakses pada jam kerja 
petugas medis berupaya memberi-
kan layanan maksimal,” jelasnya. 

Elly menambahkan, melalui 
Pikobar KJOL, masyarakat bisa 
berkonsultasi dengan tim psikolog 
dan psikiater dari RSJ Cisarua. Tim 
ini akan membantu mengidentifi -
kasi kepribadian dan gejala gangguan 
kesehatan jiwa yang dirasakan oleh 
warga. “KJOL bisa memudahkan 
masyarakat dalam mengakses pelay-
anan kesehatan jiwa. Kami berharap, 
masyarakat bisa lebih menyadari 
dan memahami pentingnya pemeli-
haraan kesehatan jiwa lewat layanan 
ini,” katanya.  pur

Jumlah ODGJ di Jabar
Melonjak Selama Pandemi

Pengeroyokan Pelajar, Pemkot Bogor
Perlu Melakukan Langkah Solutif

BOGOR (IM)- Tewasnya 
pelajar SMAN 7 Kota Bogor 
akibat pembacokan, mem-
buat Pemerintah Kota (Pem-
kot) Bogor perlu melakukan 
langkah solutif, terkait tindak 
kekerasan. Mulai dari solusi 
jangka pendek, juga strategi 
penanganan secara kompre-
hensif, agar kejadian serupa 
tidak terulang kembali.

“Kita semua perlu duduk 
bersama dan secara bersama-
sama pula melakukan langkah-
langkah solutif  terhadap ma-
salah tawuran dan kekerasan 
pelajar di Kota Bogor. Tidak bisa 
sendirian, harus semua pihak 
dan komprehensif,” ujar Ketua 
DPRD Kota Bogor, Atang 
Trisnanto, Senin (11/10).

Di samping itu, Atang turut 
menyampaikan beberapa langkah 
untuk penanganan masalah yang 
sudah mengakar di pelajar Kota 
Bogor ini. Sebab, menurutnya 
masalah kekerasan pelajar yang 
memakan korban jiwa adalah 
masalah yang sangat serius.

Sehingga juga harus di-
tangani dengan sangat serius, 
tidak hanya sekadar langkah 
taktis ataupun reaktif. Lang-
kah pertama, menurut Atang 
yakni dilakukannya pendekatan 
hukum. Di mana, tindakan hu-
kum kepada pelaku kekerasan 
harus ditegakkan.

Tidak hanya kepada pelaku 
kekerasan, tetapi juga kepada 

orang-orang yang membantu 
pelaku dalam tindak keketasan 
juga perlu dikenakan huku-
man. “Perlu efek jera dengan 
hukum yang berat dan tegas. 
Menghilangkan nyawa orang 
lain atau mengakibatkan orang 
lain terluka adalah tindakan 
kriminal serius,” tegasnya.

Kedua, pendekatan pola 
pembelajaran. Atang men-
gatakan, Kantor Dinas Pendidi-
kan (KCD) Provinsi Jawa Barat, 
Dinas Pendidikan Kota Bogor, 
dan sekolah perlu merumuskan 
satu pola pembelajaran, yang 
menjadikan siswa disibukkan 
dengan kegiatan yang ada di 
sekolah baik akademik mau-
pun non akademik. Misalnya, 
melalui olahraga, kegiatan seni, 
pramuka, dan ekstrakulikuler.

Kemudian, sambung dia, di-
adakan pendekatan pembinaan. 
Bagaimanapun, pola pendidikan 
tidak bisa hanya bertumpu pada 
pembelajaran pengajaran saja. 
Perlu pembinaan intens terha-
dap kepribadian pelajar.

“Kita bisa mencontoh pola 
pembinaan yang dilakukan 
oleh sekolah-sekolah yang 
menghasilkan anak didik yang 
berperilaku baik. Memiliki 
mental karakter dan pribadi 
yang bagus. Success story ini 
bisa direplikasi,” ujar Atang.

Untuk pendekatan keem-
pat, politisi PKS ini menilai 
pola komunikasi anak, orang-

tua, dan sekolah perlu diting-
katkan. Sebab menurutnya, 
di era digital ini, komunikasi 
seharusnya bisa dilakukan se-
cara lebih baik.

Selanjutnya, Atang men-
gatakan, sebaiknya dilakukan 
pendekatan reward dan pun-
ishment. Misalnya, sekolah 
yang pelajarnya sering terlibat 
tawuran dan kekerasan diberi-
kan sanksi yang berjenjang. 
Apalagi terhadap sekolah yang 
terlibat secara berulang.

“Sehingga lebih mudah un-
tuk melakukan monitoring dan 
penerapan sanksi jika diperlu-
kan. Agar masalah ini ditangani 
secara serius oleh masing-mas-
ing sekolah. Banyak instrumen 
yang bisa digunakan. Sanksi 
dana BOS, sanksi administratif, 
sanksi hibah, atau sanksi bentuk 
lain,” tuturnya.

Selain lima hal tersebut, 
Atang menyebutkan, yakni 
peran orangtua untuk menga-
wasi anak menjadi hal yang pal-
ing utama. Menurutnya, orang 
tua harus mampu menjalankan 
pendidikan dan pengawasan 
bagi anak-anaknya. Sehingga, 
penguatan peran orang tua 
harus menjadi konsern utama.

“Pendidikan parenting, 
kelas pendampingan psikologi, 
dan pembentukan komunitas 
orang tua bisa menjadi sarana 
penguatan peran orang tua,” 
pungkasnya.  gio

DPMPTSP Kabupaten Bogor. 
Pelaksanaan Inovasi Drive 
Thru adalah salah satu jalan 
keluar yang diharapkan oleh 
masyarakat. Semoga ini adalah 
sebuah langkah maju guna 
peningkatan pelayanan publik 
yang sangat ditunggu oleh ma-
syarakat,” terang Dace.

Dace mengungkapkan, 
dalam rangka memperlancar 
pelaksanaan dan meningkatkan 
pemahaman terhadap inovasi 
yang ada, maka DPMPTSP 
Kabupaten Bogor melak-
sanakan beberapa kali kegiatan 
sosialisasi yang disampaikan 
kepada dinas teknis, asosiasi 
profesi, dan masyarakat peng-
guna layanan publik.

Diharapkan dengan sosia-
lisasi ini akan lebih membantu 
dan mempercepat peningkatan 
layanan public, katanya.  gio

BOGOR (IM)- Wali Kota 
Bogor, Bima Arya meninjau pem-
bangunan jembatan penghubung 
yang sebelumnya amblas karena 
longsor di Kelurahan Mekarwangi, 
Tanah Sareal pada Minggu (10/10) 
sore WIB. Bima Arya menyebut 
secara keseluruhan proyek tersebut 
masih on the track dan akan ram-
pung akhir Oktober 2021.

“Jembatan ini adalah akses 
warga yang betul-betul harus 
dipercepat pelaksanaannya. Pro-
gres sudah 85 persen, kemarin 
saya cek memang agak terlambat, 
ada deviasi sekitar 5 persen. Insya 
Allah Oktober ini ditargetkan 
selesai,” ungkap Bima kepada 
wartawan pada Senin (11/10).

Bima menambahkan, keter-
lambatan pengerjaan itu karena 
persoalan teknis. Ada beberapa 
persoalan terkait dengan titik-ti-
tik yang longsor ketika dikerjakan 
karena struktur tanah labil. “Ada 
juga persoalan utilitas bawah ta-
nah. Tapi secara keseluruhan saya 
lihat on the track,” terang Bima.

Bima membeberkan, setelah 
jembatan ini selesai, juga akan di-
lakukan pengerjaan peningkatan 
jalan yang sebagai akses menuju 

Cilebut ini dari Kayumanis. “Akh-
ir tahun ini bersamaan dengan 
pekerjaan peningkatan jalan dari 
perempatan Kayumanis. Insya 
Allah akhir tahun ini sudah bisa 
dinikmati oleh warga,” bebernya.

Di tempat yang sama, Kabid 
Pembangunan Kebinamargaan 
pada Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang (PUPR) Kota Bo-
gor, Dadan Hamdani mengatakan, 
pihaknya akan terus mengebut 
pengerjaan jembatan tersebut meski 
ada beberapa kendala di lapangan. 
“Kendala yang pertama ada utilitas. 
Jadi pada kedalaman dua meter ban-
yak utilitas Telkom, Listrik, PDAM, 
dan lainnya sehingga saat dilakukan 
penggalian dengan beko harus dip-
indahkan dulu,” bebernya.

Dadan melanjutkan, hal kedua, 
tanah dibawah memang labil, dan 
sempat longsor. Ketiga, lokasi kerja 
sempit, memutar alat kurang bebas 
saat melakukan manuver. “Karena 
itu, maka rencana kami di awal men-
galami penyesuaian dan perubahan. 
Sehingga kami berulang kali mem-
buat rencana ulang. Pengerjaanya 
sejak 4 Juni, Oktober ini diusahakan 
untuk menyelesaikan pekerjaan,” 
pungkasnya.  gio
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