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Kementerian PUPR Bangun
Rusun Ponpes di Tasikmalaya
JAKARTA (IM)- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun
rumah susun (Rusun) Pondok
Pesantren Hidayatul Uluum, Kota
Tasikmalaya, Jawa Barat, senilai Rp
2,5 miliar yang rencananya akan
selesai Desember 2021.
“Kami harap para santri
yang sedang menuntut ilmu di
Pondok Pesantren bisa belajar
tinggal di hunian vertikal. Fasilitas yang disediakan Kementerian PUPR di Rusun Pondok
Pesantren kini juga sangat baik
sehingga para santri nyaman
tinggal di Rusun tersebut,” kata
Direktur Jenderal Perumahan
Kementerian PUPR, Khalawi
Abdul Hamid, Rabu (13/10).
Menurut Khalawi, pembangunan Rusun juga diperuntukkan bagi para milenial seperti
para santri agar bisa lebih bersemangat dalam menuntut ilmu
agama. Selain itu, pemerintah
juga tidak hanya membangun
Rusun untuk para santri di
Ponpes, tapi juga di seminariseminari sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata dan berkeadilan.
“Keterbatasan lahan untuk
perumahan semakin nyata dan
Rusun merupakan salah satu
solusi agar pemanfaatan lahan
yang ada bisa optimal,” katanya.
Untuk Rusun Ponpes Hidayatul
Uluum juga dilengkapi dengan

fasilitas lengkap, agaf para santri
bisa fokus dan lebih bersemangat dalam belajar.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II
Direktorat Jenderal Perumahan
Kementerian PUPR, Kiagoos
Egie Ismail menyatakan pembangunan Rusun Pondok Pesantren
Hidayatul Uluum 2 dilaksanakan
secara Single Years Contract
(SYC) tahun 2021 dengan masa
kontrak 180 Hari kalender.
Kiagoos Egie Ismail memaparkan, progres pembangunannya sudah mencapai 40,53
persen dengan Kontraktor pelaksana PT. Rimba Raya Utama dan
Kosultan Mk PT. Marina Widya
Karsa. Sedangkan lokasinya berada
di Pondok Pesantren Hidayatul
Uluum 2 di Kampung Rancabogo,
Kelurahan Gununggede, Kota
Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan data yang dimiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II, spesifikasi bangunan Rusun Pondok
Pesantren Hidayatul Uluum 2 ini
tipe Barak, 2 lantai super mini,
Jumlah Unit Hunian 4 Barak
dan dapat menampung 56 Santri.
“Rusun Ponpes ini juga kami
lengkapi dengan meubelair di
setiap hunian berupa tempat tidur
susun dan lemari agar para santri
tinggal membawa pakaian dan
belajar agama dengan semangat,”
katanya. pur

Gubernur Jabar Ridwan Kamil
Pindah Kantor ke Bekasi
BEKASI (IM)- Gubernur
Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil akan berkantor di kompleks
Pemkab Bekasi di Cikarang Pusat,
untuk beberapa waktu ke depan.
Kegiatan tersebut sudah tradisi
yang dilakukan Ridwan Kamil
untuk memberikan dukungan
kepada pemkab setempat.
“Itu tradisi Beliau. Kalau
ada Pj Bupati dari pemerintahan
provinsi maka akan berkantor di pemerintahan itu untuk
memberikan dukungan, juga
memberikan solusi terhadap
persoalan yang paling mencuat
di Kabupaten Bekasi,” ujar Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani
Ramdan, Rabu (13/10).
Meski begitu, Dani belum
bisa memastikan kapan waktu kedatangan Ridwan Kamil berkantor di Kabupaten Bekasi. Sebab
Ridwan Kamil masih akan menghadiri penutupan Pekan Olahraga
Nasional (PON) yang digelar di
Papua. ”Sepertinya setelah penu-

tupan PON di Papua,” katanya.
Meski begitu, Dani telah
mempersiapkan dengan matang
penyambutan kedatangan Gubernur Jawa Barat itu. Bahkan
beberapa program unggulan
Pemkab Bekasi telah dipersiapkan agar Ridwal Kamil bisa
memberikan masukan dan arahannya. “Kami sudah kumpulkan seluruh dinas untuk
menyampaikan kegiatan yang
potensial dihadiri Pak Gubernur
atau diluncurkan programnya
saat gubernur berkantor di sini,”
ungkapnya.
Hasil temu rapat dengan dinas, sebanyak 15 program Pemkab
Bekasi bakal diluncurkan saat
Ridwal Kamil berkantor di Bekasi.
Salah satunya peresmian Gedung
Baznas Kabupaten Bekasi yang
dibangun di area Pemkab Bekasi.
”Nanti yang meresmikan langsung Pak Gubernur. Ini bentuk
kepedulian Jabar kepada Bekasi,”
pungkasnya. pur
IDN/ANTARA

SELEKSI KOMPETENSI DASAR CPNS
Peserta seleksi kompentensi dasar CPNS melakukan registrasi ulang sebelum mengikuti tes di
gedung PGRI, Indrmaayu, Jawa Barat, Rabu
(13/10). Sebanyak 3776 orang mengikuti seleksi
kompentensi dasar CPNS dan PPPK tersebut.

Pandemi Membuat Kualitas
Pendidikan Menurun

BANDUNG (IM)- Pandemi
Covid-19 yang berlangsung hampir
dua tahun lamanya membuat kualitas pendidikan terjadi penurunan.
Siswa ikut pembelajaran daring
dikhawatirkan bakal terjadi learning loss atau istilah yang mengacu
pada hilangnya pengetahuan dan
keterampilan baik secara umum
atau spesifik. Atau terjadinya kemunduran proses akademik karena
suatu kondisi tertentu.
Melihat hal tersebut, Kepala
SMP Persatuan Guru Islam Indonesia (PGII) 1 Kota Bandung,
Irwan Andriawan mengatakan
semua sekolah dipaksa harus melaksanakan proses belajar
mengajar secara online. Metode
tersebut dinilai kurang optimal,
lantaran siswa dengan guru tak
bisa tatap muka di sekolah secara
langsung. “Sementara di sisi lain,
siswa membutuhkan pengawasan
langsung dari sang guru,” kata
Irwan Andriawan saat ditemui di
sekolahnya, Rabu (13/10).
Menurut dia, materi-materi
yang diberikan kepada siswa menggunakan kurikulum darurat. Di
mana, metode tersebut menyebabkan siswa dan guru tak bisa bertatap
muka langsung di sekolah. Sehingga pengawasan guru pun terhadap
siswa kurang optimal. “Memang
metode kurikulum darurat itu
merupakan instruksi dari Dinas
Pendidikan Kota Bandung yang
harus diterapkan sekolah-sekolah
selama pandemi,” ucapnya.
Selain itu, yang menjadi persoalan krusial selama pendemi
ini mengenai pendidikan karakter
bagi siswa. Apalagi, SMP PGII
Kota Bandung merupakan sekolah bernuansa Islami yang lebih

menekankan pada pendidikan
karakter bagi siswa. “Karena tidak
bisa melaksanakan pembelajaran
secara normal, otomatis kualitas
pendidikan karakter juga menurun. Karena para guru enggak
bisa mengawasi dan memberikan
pembinaan langsung,” paparnya.
Upaya yang bisa dilakukan
adalah, dengan memaksimalkan
komunikasi kepada orang tua siswa
selama pandemi ini. Pihaknya, harus memastikan siswa tetap mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ)
di rumah, dengan pendampingan
orang tua. “Peran orang tua sangat
penting selama pembelajaran jarak
jauh,” terangnya.
Kata Irwan Andriawan,
kondisi pandemi saat ini berangsur membaik, walau belum
tuntas. Maka dari itu, pemerintah
membuat regulasi yang membolehkan sekolah melaksanakan
pembelajaran tatap muka (PTM)
terbatas. SMP PGII Kota Bandung sendiri, kata dia, melaksanakan PTM terbatas dengan
tetap protokol kesehatan (prokes)
ketat. Di antaranya, sekolah hanya
menampung siswa sebanyak 50
persen selama PTM terbatas
tersebut. Itu pun, siswa dan guru
harus sudah divaksin.
“Di SMP PGII Kota Bandung sendiri, vaksinasi siswa sudah
mencapai 90 persen lebih. Selain
itu, proses belajar mengajar dilaksanakan dengan singkat. Maksimal
dua jam lamanya di sekolah. Itu pun
siswa masuk sekolah secara bergantian yang sudah diatur sekolah. Bahkan kami tidak membolehkan siswa
masuk sekolah jika ada gelaja-gejala
sakit. Lebih baik siswa yang sakit di
rumah saja,” paparnya. pur
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SANDIAGA UNO KUNJUNGI DESA WISATA CIKAKAK

Menparekraf Sandiaga Uno (tengah) mengikuti kirab gunungan yang terbuat dari buah-buahan untuk memberi makan kera
liar pada Festival Rewanda Bojana di Desa Cikakak, Wangon, Banyumas, Jateng, Rabu (13/10). Sandiaga Uno melakukan
proses peninjauan dan penilaian langsung di Desa Cikakak, Banyumas, Jateng, yang masuk dalam 50 Besar Desa Wisata
Terbaik pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021.

TENAGA NAKES MINIM

Vaksinasi Covid-19 di Kab. Bogor
Belum Sampai ke Pelosok
Kendala di atas terjadi di Kecamatan Sukajaya, wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lebak, Provinsi
Banten. Keadaan itu diperparah, karena
sebelum pandemi Covid-19 kecamatan
itu hancur lebur insfrastrukturnya
karena terdampak bencana alam banjir
bandang dan tanah longsor.
CIBINONG (IM)- Jumlah tenaga kesehatan (Nakes)
yang kurang, ditambah susahnya akses transportasi karena
banyak kampung yang berada

di pelosok, menjadi kendala
atas rendahnya vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bogor.
Contoh kendala di atas
terjadi di Kecamatan Suka-

jaya, wilayah yang berbatasan
langsung dengan Kabupaten
Lebak, Provinsi Banten. Keadaan itu diperparah, karena
sebelum pandemi Covid-19
kecamatan itu hancur lebur
insfrastrukturnya karena terdampak bencana alam banjir
bandang dan tanah longsor.
“Masih rendahnya presentase progres vaksinasi Covid-19
di Kecamatan Sukajaya sebesar
24,39 persen, karena minimnya
tenaga Nakes dan minimnya
akses transportasi , sementara
jumlah desanya cukup banyak
yaitu 11 desa,” kata Camat Sukajaya, Rosyidin, Rabu (13/10).
Mantan Camat Pamijahan
ini menambahkan kabar hoaks
tentang vaksin Covid-19 me-

Pemkot Bogor Inventaris
Pohon-pohon Rawan Tumbang

BOGOR (IM)- Dinas
Perumahan dan Permukiman
(Disperumkim) Kota Bogor
menargetkan untuk menginventaris pohon-pohon rawan
patah dan tumbang di sepanjang Jalan Pemuda dan Jalan
Ahmad Yani dan sekitarnya
dalam dua minggu ke depan
dengan menurunkan empat
tim pemangkas.
Kepala Disperumkim Kota
Bogor, Juniarti Estiningsih
saat meninjau pemangkasan
pohon di Jalan Dadali tepat di
depan SMPN 5 Kota Bogor,
Rabu (13/10) mengatakan
penyisiran pohon dilakukan
agar menghindari terulang kasus masyarakat yang tertimpa
pohon hingga tewas di tempat,
beberapa hari lalu.
Pohon-pohon di Jalan
Dadali pun telah memasuki
kategori rawan atau ber-KTP
kuning sehingga perlu pemangkasan.
Kawasan di sekitar Jalan
Dadali, Jalan Pemuda dan
Jalan Ahmad Yani, kata dia,
diketahui memang rimbun
oleh pohon beringin, kenari
dan ketapang mengelilingi
sejumlah gedung dinas hingga
gedung DPRD Kota Bogor.

Sebelumnya, pada Minggu
(10/10) seorang pengendara
bernama M Genta Dedi (17),
tewas di tempat sekitar pukul
17.00 WIB, diduga akibat tertimpa dahan pohon di depan
sebuah cafe di Jalan Ahmad
Yani, Kelurahan Tanah Sareal,
Kecamatan Tanah Sareal, Kota
Bogor.
Kepala Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Disperumkim Kota Bogor, Irfan Zacky Faisal yang dihubungi usai kejadian mengatakan
Genta tertimpa dahan Pohon
Beringin yang masih berkategori sehat dengan tingkat
keroposnya berada di angka
nol hingga 30 persen.
“Seperti dilihat di sebelah
kiri Jalan Dadali sudah ditebang PT KAI, tapi sebelah
kanan masih rindang sehingga
dikhawatirkan topangan pohon tidak kuat bisa menyebabkan roboh ke badan jalan,”
kata Juniarti.
Disperumkim, kata dia,
telah memetakan titik-titik
strategis yang padat lalu lalang
masyarakat seperti di jalanjalan protokol yang disinyalir
mengkhawatirkan keselamatan
pengguna jalan.

0621 sendiri siap menerjunkan
Nakes yang ada di lingkungan
Kodim untuk bertugas di Kecamatan Sukajaya.
“Camat Sukajaya saya
minta terus berkordinasi dengan Komandan Koramil dan
Kepala Polsek Sukajaya serta
Ketua MUI maupun budayawan, setiap kendala harus dicari solusinya agar terjadi peningkatan vaksinasi Covid-19,
baik di Kecamatan Sukajaya
maupun di 39 kecamatan lainnya di Kabupaten Bogor. Untuk masalah kurangnya Nakes
maupun tenaga vaksinator,
kami akan menerjunkan personel TNI ke kampung-kampung
yang ada di pelosok,” ujar Letkol (Inf) Sukur. gio

Bandung Gelar Pilkades
Serentak di 49 Desa

Pohon-pohon akan didata
untuk mendapatkan perawatan
yang diperlukan sesuai status
KTP-nya, baik hijau yang
berarti sehat, kuning berarti
rawan, maupun merah yang
tergolong sudah keropos parah
dan harus segera ditebang.
Tindakan itu berkaitan
dengan wilayah Kota Bogor yang memasuki musim
penghujan yang berpotensi
menyebabkan angin kencang
sehingga pohon akan rawan
roboh.
“Pohon yang kami pangkas
itu ber-KTP kuning, hijau juga
kita pangkas kalau disinyalir
menjadi ancaman dan bahaya,
kalau pohon ber-KTP merah
itu sudah banyak ditebang,”
katanya.
Selain itu, dikatakannya penyisiran perlu dilakukan karena
banyak juga kabel listrik PLN
yang menyangkut di dahan
pohon, dapat menyebabkan terjadinya korsleting akibat banyak
faktor yang mungkin terjadi.
“Kami akan berkoordinasi
dengan PLN, pohon ini bukan
untuk jadi sasaran topangan
kabel ya, lebih fokus pada
pelindung atau penghijauan,”
ujarnya. gio

UJI COBA PEMBUKAAN KAWASAN BATAM DAN BINTAN BAGI WISATAWAN MANCA

nambah kendala jajarannya,
ia pun melakukan tindakan
persuasif dengan cara bersilaturrahmi dengan tokohtokoh masyarakat yang ada di
perkampungan.
“Kami terus melakukan
‘perlawanan’ kabar hoaks tentang negatifnya vaksin Covid-19, ‘perlawanan’ tersebut
dengan cara bersilaturrahmi
dan berkomunikasi dengan tokoh masyarakat maupun kepala
desa setempat,” tambahnya.
Komandan Kodim 0621,
Letkol (Inf) Sukur Hermanto
meminta Komandan Koramil
dan Kepala Polsek Sukajaya serta
Ketua MUI maupun budayawan
bisa membantu percepartan vaksinasi Covid-19, pihak Kodim
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Pengunjung berjalan di kawasan wisata Pantai Bale Bale ,Batam ,Kepulauan Riau, Rabu (13/10). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan melakukan uji coba pembukaan akses masuk kawasan
wisata Batam dan Bintan bagi wisatawan mancanegara (wisman)pada
14 Oktober 2021 dengan menerapkam protokol kesehatan yang ketat.

BANDUNG (IM)- Pelaksanaan pemilihan kepala desa
(Pilkades) serentak di Kabupaten Bandung akan digelar
20 Oktober mendatang setelah
sempat tiga kali mengalami penundaan. Sebanyak 49
desa akan menyelenggarakan
pilkades pada tanggal tersebut.
“Intinya pilkades akan
dilaksanakan 20 Oktober,”
ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Bandung, Tata Irawan saat
dihubungi, Rabu (13/10).
Ia mengungkapkan, pelaksanaan pilkades sempat tertunda beberapa kali di masa
pandemi Covid-19 hingga
akhirnya ditetapkan pada 20
Oktober. Diharapkan kegiatan
pilkades dapat berjalan dengan
lancar dan tanpa dampak.
“Udah tiga kali tertunda,
harusnya bulan Juli tanggal 14
tahun 2021, geser lagi, geser

lagi,” katanya. Ia menuturkan,
para calon dapat berkampanye mulai besok, 14 Oktober
hingga 16 Oktober 2021.
Selanjutnya, masa tenang
dimulai pada 17 hingga 19 Oktober dan dilanjutkan pada 20
Oktober kegiatan pencoblosan. Total daftar pemilih tetap
dalam pelaksanaan pilkades
mencapai 414.316 orang dengan tempat pemungutan suara
sebanyak 1.203 titik.
Tata mengatakan, pihaknya
memberikan pendampingan
kepada pemerintah desa terkait
pelaksanaan pilkades, termasuk memfasilitasi anggaran.
Pemda juga menjamin kondusifitas lingkungan bekerja
sama dengan TNI dan Polri.
“Harapannya pilkades berjalan
sukses tanpa ekses,” katanya.
Saat ini tahapan yang sedang
dijalani yaitu kampanye dan dilanjutkan pencoblosan. pur

Awal Musim Hujan di Bandung
Raya Terjadi Akhir Oktober
BANDUNG (IM)- Badan
Meteorologi Klimatologi dam
Geofisika (BMKG) Bandung
memprediksi awal musim hujan
di wilayah Bandung Raya di mulai
pada akhir Oktober mendatang.
Sedangkan puncak musim hujan
diprediksi akan terjadi pada bulan
Januari tahun 2022.
“Musim hujan untuk
wilayah Bandung Raya diprediksi akan di mulai pada akhir
dasarian II Oktober 2021 sedangkan puncak musim hujan
diprediksi akan terjadi pada
bulan Januari 2022,” ujar Kepala BMKG Bandung, Teguh
Rahayu, Rabu (13/10).
Ia menuturkan saat ini
Bandung Raya sudah memasuki
musim peralihan pada September hingga awal Oktober 2021.
Kondisi curah hujan musim
peralihan diprediksi akan mengalami peningkatan dan akan
meningkatkan potensi bencana
di wilayah Bandung Raya.
Selanjutnya, Bandung Raya
yang berada di wilayah Cekungan Bandung memiliki potensi
bencana seperti banjir, tanah
longsor. Selain itu, masih terdapat potensi bencana lainnya
seperti hujan es, angin kencang

dan puting beliung.
Teguh melanjutkan, curah
hujan diprediksi meningkat antara
15 sampai 60 persen dari kondisi
normal. Hal tersebut akan memicu peningkatan potensi bencana.
“Kondisi peningkatan potensi
bencana tersebut diprediksi akan
mulai terjadi sejak pertengahan
dasarian II September hingga
puncak musim hujan di bulan
Januari 2022,” katanya.
Pihaknya mengimbau masyarakat untuk mewaspadai
potensi bencana selama peralihan musim hingga masuk
musim hujan pada Oktober.
Masyarakat yang berada di
wilayah perbukitan, sekitar
DAS Citarum, dan perkotaan
diharapkan meningkatkan
kewaspadaan. “Masyarakat
diimbau untuk selalu menjaga
kesehatan agar tingkat imunitas
tetap terjaga di masa pandemi
Covid-19,” katanya.
Selain itu, masyarakat yang
tinggal atau mengunjungi kawasan pesisir Selatan Jawa
Barat untuk selalu waspada
dan berhati-hati sebab potensi
gelombang tinggi diperkirakan
masih terjadi 1 minggu ke depan. pur

