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Bima Arya: Jangan Ada Lagi
Proyek Mepet di Akhir Tahun
BOGOR (IM)- Wali
Kota Bogor, Bima Ar ya
menegaskan kepada jajaran
Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kota Bogor, untuk tidak menumpuk proyek-proyek besar
di akhir tahun.
Kegiatan tahun sebelumnya, menurut Wali Kota Bogor, Bima Arya harus dijadikan
pelajaran. Dengan demikia
semua program pembangunan
insfratruktur harus dijalankan
sesuai dengan jadwal.
“Kemarin saya briefing
staf di Alun-alun Kota Bogor,
saya ingatkan sangat keras.
Tidak ada lagi kegiatan yang
mepet di akhir tahun. Jadi,
semua pelaksanaan tender
dimulai Januari. Tidak ada lagi
yang mepet di akhir tahun,”
kata Bima Arya, Selasa (4/1).
Bima meminta, Bagian
Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
dan Badan Perencanaan
dan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kota Bogor untuk
segera menyusun jadwal lelang kegiatan-kegiatan besar.
“Ya, kami tegur keras
PBJ, PUPR dan dinas lainnya.

Kemarin telat karena lambat
untuk proses perencanaan,
lelang, perbaikan, dan lain
sebagai,” ujarnya.
Bima membeberkan, tahun ini ada beberapa pengerjaan, yakni pembangunan
jalan R3 senilai Rp5 miliar,
trotoar pedestrianisasi senilai
Rp6 miliar, pembangunan
Masjid Agung senilai Rp26
miliar, trotoar Alun-alun
Kota Bogor Rp2 miliar, pembangunan GOR dan pusat
kuliner di Kecamatan Bogor
Selatan dan Kecamatan Bogor Utara masing-masing
Rp10 miliar.
“Kemudian perpustakaan
kota Rp10 miliar, drainase Taman Persada Rp1,8 miliar, kemudian ada unit sekolah baru
senilai Rp9,6 miliar. itu contohnya beberapa,” bebernya.
“Jadi, kami benahi secara
total. Tolong diingatkan ini
semua. Rabu ini saya minta
Kabag PBJ bersama Bappeda
sudah presentasi di ruangan
saya terkait jadwal kegiatan
lelang awal tahun,” pungkasnya. gio

2022, Pemkot Bogor Fokuskan
Pembangunan Berbasis Kelurahan
BOGOR (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan
memfokuskan pembangunan
berbasis kelurahan di tahun
anggaran 2022. Pembangunan
berbasis kelurahan dilakukan
Pemkot Bogor agar nanti saat
Bima Arya - Dedie A Rachim
habis masa jabatannya tidak
ada lagi persoalan infrastruktur di wilayah pinggiran dan
perbatasan.
“Ya, begini. Tahun 2022 ini
dicanangkan sebagai tahun pembangunan berbasis kelurahan,
jadi saya ingin tahun 2024 nanti
tidak ada persoalan infrastruktur
di pinggiran, perbatasan dan
wilayah,” kata Wali Kota Bogor,
Bima Arya, Selasa (4/1).
Bima melanjutkan, infrastruktur yang dimaksud seperti
jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Kemudian masalah
stunting, Open Defecation Free
(ODF) dan masalah sanitasi,
semua digarap dari sekarang.
Jadi tahun 2022 itu dicanangkan
pembangunan berbasis kelurahan. “Ya, untuk anggaran sudah
ada semua, setiap kelurahan tidak
ada anggaran khusus. Ya, itu kan
ada anggaran Sarana dan Prasarana (Sarpras), insentif, RW siaga,
kalau pasca pandemi Covid-19
dana RW siaga dialihkan ke pembangunan infrastruktur semua.

Tidak ada anggaran khusus tapi
komitmen diperkuat di wilayah,”
tegasnya.
Bima memaparkan, tahun
2022 ini sebagai komitmen
Pemkot Bogor untuk terus
melakukan akselerasi pembangunan. Tidak ada lagi pengaduan jalan rusak di wilayah,
dan tidak ada lagi persoalan
infrastruktur terbengkalai di
perbatasan, tidak ada lagi warga
di wilayah yang merasa tidak
tersentuh dan lain sebagainya.
“Karena itu, 2022 kita
teruskan komitmen kita untuk penguatan di wilayah. Itu
paradigma besarnya, pembangunan berbasis kelurahan.
Pimpinan aparatur wilayah,
siap-siap kita akan melakukan
penataan ulang,” terangnya.
Bima juga meminta, Diskominfo dan Bappeda untuk
memperbaiki dan membangun integrasi data terpadu kesejahteraan
sosial serta mengkoordinasikan
dengan dinas terkait. Data yang
dimaksud di antaranya stunting,
disabilitas, ODF dan lainnya.
“Aktivasi lainnya yang saya minta
adalah aplikasi dasawisma secara
digital untuk mendukung pembangunan berbasis kelurahan agar
didapat data dan angka terbaru
secara real time serta terpantau,”
pungkasnya. jai/gio
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KELAHIRAN DUA ANAK SINGA DI KEBUN BINATANG BANDUNG
Dua anak singa (Panthera leo) bermain bersama induknya di dalam kandang satwa di
Kebun Binatang Bandung, Jawa Barat, Selasa
(4/1). Koleksi binatang di Kebun Binatang
Bandung bertambah setelah dua ekor anak
singa yang diberi nama Baha dan Gia lahir
dengan normal pada 28 November 2021.

Langgar Prokes, Panitia Puncak Berzikir
dan Milad FPI Bakal Dikenakan Denda
CIBINONG (IM)- Panitia acara Puncak Berzikir
dan Milad Front Persaudaraan
Islam (FPI) ke-1 di area parkir
Masjid Attaawun, Minggu
malam kemarin akan diberikan
sanksi denda. Hal itu karena
acara Puncak Berzikir dan
Milad FPI dianggap melanggar
protokol kesehatan (Prokes)
Covid-19, seperti telah terjadi
kerumunan massa yang diluar
batas kapasitas area parkir Masjid Attaawun, Desa Tugu Utara,
Cisarua, Kabupaten Bogor.
“Kami berencana akan
memberikan sanksi denda
kepada pantitia acara Puncak
Berzikir dan Milad FPI ke-1
dengan alasan terjadi kerumunan massa yang diluar batas
kapasitas. Apalagi, sebelumnya
kami tidak memberikan izin
lepada panitia untuk menggelar
acara tersebut,” kata Ketua Tim
Satgas Penanganan Covid-19
Kabupaten Bogor, Ade Yasin
kepada wartawan, Selasa (4/1).
Politisi PPP ini menerangkan, walaupun tetap berlangsung. Namun jajarannya berhasil
menekan peserta acara acara
Puncak Berzikir 10 dan Milad ke1. “Walaupun kita bisa menekan

jumlah peserta atau jamaah yang
hadir di acara Puncak Berzikir
10 dan Milad ke-1, namun tetap
terjadi kerumunan karena area
parkirnya kan kecil kapasitasnya,” terangnya.
Sebelumnya, dengan bantuan Kodim 0621 dan Polres
Bogor. Bupati Bogor, Ade Yasin berhasil membatasi waktu
acara Puncak Berzikir dan
Milad FPI ke-1, di mana yang
kerap selesai pukul 03.00 dini
hari menjadi pukul 22.00 WIB.
Upaya itu dilakukan, karena Tim Satgas Penangganan
Covid-19 Kabupaten Bogor
tidak berhasil menunda lagi
acara Puncak Berzikir dan
Milad FPI ke-1 tersebut.
“Ketimbang situasi tidak kondusif, apalagi masyarakat atau
jamaah sudah banyak yang
datang. Akhirnya kami hanya
membatasi waktu acara Puncak Berzikir ke-10 dan Milad
FPI ke-1 dari setelah Maghrib
hingga pukul 22.00 WIB. Ini
waktu tercepat karena acara
Puncak Berzikir sebelumnya
ketika sebelum pandemi Covid-19, berlansung hingga
pukul 03.00 WIB,” papar Ade
Yasin. jai/gio
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HARI BRAILLE

Pengajar dan pegawai SLB A/YKAB menyelesaikan pembuatan buku dengan naskah braille di ruang percetakan buku sekolah setempat, di Solo, Jawa Tengah, Selasa (4/1). Tanggal 4 Januari diperingati sebagai World Braille Day atau Hari Braille
Sedunia untuk menghormati kelahiran penemu huruf braille, Louis Braille.

ADE YASIN RESMIKAN KANTOR KODIM 0621

Kolaborasi Pemkab, TNI/Polri, Kejari dan PN,
Dorong Suksesnya Pembangunan Kab. Bogor
Bupati Bogor, Ade Yasin mengungkapkan, kolaborasi dan kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Bogor
dengan TNI/Polri, juga peran serta Korem
061/SK, termasuk Kejaksaan, Pengadilan
Negeri dan DPRD, sangat besar dalam
mendorong suksesnya berbagai pelaksanaan kegiatan dan program Pemerintah
Kabupaten.
BOGOR (IM)- Bupati
Bogor, Ade Yasin bersama
Danrem 061/SK, Brigjen TNI
Achmad Fauzi dan Dandim
0621 Kabupaten Bogor, Letkol
Syukur Hermanto melakukan
peninjauan sekaligus meresmikan Rehab dan Pembangunan serta Rehab Infrastruktur
Kodim 0621/Kabupaten Bogor, yang diselenggarakan di
Makodim 0621/Kabupaten
Bogor, Selasa (4/1).

Turut hadir di kegiatan
itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ketua Pengadilan
Negeri Cibinong, Kapolres
Bogor, Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong, Kasrem 0621,
Kasdim, Kasirem, Kasiops,
jajaran Kodim 0621 dan Kepala Bakesbangpol.
Bupati Bogor, Ade Yasin
mengungkapkan, kolaborasi
dan kerjasama yang terjalin
antara Pemerintah Kabupaten

Bogor dengan TNI/POLRI,
juga peran serta Korem 061/
SK, ter masuk Kejaksaan,
Pengadilan Negeri (PN) dan
DPRD ini sangat besar dalam
mendorong suksesnya berbagai pelaksanaan kegiatan dan
program Pemerintah Kabupaten. Pemkab Bogor tidak
bisa berjalan sendiri kalau
tidak ada kolaborasi dan dibantu
semua pihak untuk bisa melaksanakan berbagai kegiatan.
“Banyak kegiatan cukup
krusial berjalan sangat kondusif Pilkada 2018, Pileg 2019
kemudian tahun 2020 penanganan bencana termasuk
Pilkades baik tahun 2020-2021.
Lalu penanganan pandemi di
Kabupaten Bogor walaupun
jumlah penduduknya banyak
tetapi berjalan kondusif tidak
ada masalah. Tanpa kolaborasi
dan Kerjasama, mana mungkin kita bisa mencapai 70%
vaksinasi dengan besarnya
jumlah penduduk Kabupaten
Bogor,” ungkap Ade Yasin.
Danrem 061/SK, Brigjen

TNI Achmad Fauzi menuturkan bahwa kegiatan hari ini
adalah melaksanakan peresmian pembangunan beberapa
rumah dan renovasi yang ada
di Kodim 0621 di antaranya
renovasi rumah dinas Dandim
0621, rumah Dinas Kasiops,
Rumah Dinas Kasi intel dan
rumah penjagaan termasuk
juga melaksanakan pembangunan
pagar, gudang amunisi, DPM,
termasuk pengerasan jalan.
“Ini hasil sinergitas dan
perhatian terutama Bupati
Bogor, Ade Yasin dan Ketua
DPRD Kabupaten Bogor
beserta Forkopimda, tentunya
pembangunan dan renovasi ini
untuk kesejahteraan prajurit di
Kodim 0621. Kita akan semakin semangat menjalankan tugas untuk NKRI, kita berjanji
akan merawat dan menjaga
dengan sebaik-baiknya bangunan dan fasilitas yang ada,
yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor,” tegas
Danrem 061/SK.
Di tempat yang sama,

Dandim 0621 Letkol Syukur
Hermanto mengaku berterimakasih dan apresiasi setinggitingginya kepada Pemerintah
Kabupaten Bogor dalam hal
ini Bupati Bogor Ade Yasin
dan Ketua DPRD yang telah
memberikan kesempatan kepada Kodim 0621 dengan
mengakomodir pengajuan
khususnya untuk kegiatan
perehaban dan penambahan
bangunan di lingkup perkantoran Kodim 0621 Kabupaten
Bogor, sehingga hari ini bisa
dilaksanakan peresmian sekaligus syukuran atas selesainya
kegiatan rehab dan pembangunan di Komplek Kantor
Kodim 0621 Kabupaten Bogor,” imbuh Dandim 0621.
“Ini merupakan penghargaan yang luar biasa kepada
kami, di mana satuan kami
walau kondisinya cukup tua
dan lama akhirnya bisa kami
perbaiki dan bisa mendirikan
kembali, dan kondisinya. jauh
lebih baik dari sebelumnya, “
ujarnya. gio

Warga Berharap Jembatan Jembalas Bupati Bogor Terima
Peneliti IPDN
Segera Beroperasi Kembali
BANDUNG BARAT
(IM)- Keberadaan Jembatan
Jembalas yang memecah Sungai
Citarum dan menghubungkan
Kecamatan Cihampelas dan Kecamatan Batujajar, Kabupaten
Bandung Barat (KBB), saat ini
sangat dibutuhkan khususnya
bagi pengguna sepeda motor.
Penyebabnya karena bisa
menghemat waktu dan lebih
cepat jika harus melalui jalan
arteri biasa melalui citapen dan
Jembatan BBS. Terlebih saat ini
ruas Jalan Cihampelas-Citapen
sedang diperbaiki dengan proses pengecoran.
Otomatis jalan di kawasan
itu selalu macet akibat proyek
perbaikan jalan yang belum
selesai sehingga harus diberlakukan buka tutup jalan.
Hal tersebut memakan
waktu lama, sehing ga keberadaan Jembatan Jembalas
menjadi rute alternatif paling cepat bagi pemotor dari
Cihampelas ke Batujajar atau
sebaliknya. “Kalau saya jelas

diuntungkan adanya Jembatan
Jembalas karena kalau mau ke
Batujajar jadi lebih cepat daripada harus muter ke jalan utama lewat jembatan BBS,” kata
warga Mekarjaya, Cihampelas,
Nurdin (39), Selasa (4/1).
Warga lainnya, Dadang
(43) mengaku merasa terbantu
dengan kehadiran Jembatan
Jembalas walaupun sekali
melintas harus bayar Rp3.000.
Sebab yang diperlukan dirinya
adalah waktu tempuh yang
cepat dari rumah di Cililin ke
tempat kerjanya di kawasan
Industri Cimareme.
“Untuk sekarang saya pengen jembatan itu berfungsi lagi
biar akses jadi cepat. Kalau
lewat BBS kan lama jalannya
lagi dicor dan buka tutup,
lagian muter jalannya sekitar
8-10 km,” sebutnya.
Sementara pengelola Jembatan Jembalas, Cecep Sumanta menyebutkan, sedang berupaya memperbaiki kerusakan
yang terjadi. Salah satunya

KERAJINAN MAINAN FIGUR

dengan penguatan beberapa
tiang dan balok kayu dolken
agar jembatan kokoh. Selain
itu drum penyangga jembatan
juga akan ditambah agar kuat
meski dihempas angin.
“Kita sedang perbaiki dan
perkokoh di bagian bawahnya
dengan kayu dolken agar tahan
meski di dalam air,” ucapnya.
Dirinya memprediksi perbaikan jembatan akan memakan waktu sekitar satu pekan.
Selama proses perbaikan jembatan ditutup sementara dan
warga diarahkan melewati jalan
Jembatan BBS Cipatik. Ketika
beres diperbaikiz dirinya optimis konstruksi jembatan jadi
lebih kuat dan pemeliharaan
juga lebih diintensifkan.
“Jembatan ini memang
sangat dibutuhkan warga untuk
memangkas waktu perjalanan
antara Batujajar-Cihampelas.
Adanya jembatan ini juga bisa
menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar yang awalnya
sepi,” kata dia. pur
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Pengrajin menyusun mainan figur atau urban toys art di Surabaya, Jawa Timur,
Selasa (4/1). Mainan figur tersebut terbuat dari barang-barang bekas dan dipasarkan ke luar negeri melalui media sosial dengan harga Rp2 juta hingga Rp4 juta.

BOGOR ( IM)- Bupati
Bogor, Ade Yasin menerima
audiensi praja Sekolah Kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
dalam rangka persiapan untuk melakukan penelitian di
Perangkat Daerah lingkup
Pemerintah Kabupaten Bogor,
bertempat di Kantor Bupati
Bogor, Selasa (4/1).
Ade Yasin meminta kepada
para praja Sekolah kedinasan
Institut Pemerintahan Dalam
Negeri itu untuk semangat
membangun Kabupaten Bogor jika lulusan IPDN ditugaskan di Kabupaten Bogor.
“Karena pendidikan yang
diberikan di IPDN sangat
baik, maka lulusan IPDN harus lebih menonjol daripada
lulusan lainnya,” tuturnya.

Menurutnya, selain itu
lulusan IPDN juga harus bisa
berbaur dengan masyarakat
dan semua kalangan dengan
berbagai latar belakang pendidikan berbeda, tidak boleh
eksklusif, karena akan menghasilkan perbedaan dengan
yang lain.
“Kuncinya melayani masyarakat bukan dilayani masyarakat, semoga sukses di
mana pun ditempatkan bila
sudah lulus,” tandasnya.
Sebagai informasi, siswa
IPDN yang melakukan audiensi dengan Bupati Bogor,
Ade Yasin berjumlah 14 orang.
Kegiatan penelitian akan dilaksanakan oleh 7 orang tingkat
IV, mulai tanggal 6 Januari 2022
di 5 Perangkat Daerah lingkup
Kabupaten Bogor. gio

PTM di Tangerang 100%
dengan Sistem Bergilir
TANGERANG (IM)Kapasitas Pembelajaran Tatap
Muka (PTM) di Kota Tangerang
mulai dari tingkat PAUD, TK,
SD hingga SMP saat ini sudah
berlaku 100 persen. Namun
praktiknya masih berlaku pembelajaran secara daring untuk
sebagian siswa.
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Tangerang, Jamaluddin
mengungkapkan, pada tataran kebijakan kapasitas kelas
memang sudah 100 persen.
Namun dalam pelaksanaannya
masih dilakukan secara bergiliran antarkelas, yaitu seminggu
dua sampai tiga kali. Sisanya,
pembelajaran masih dilakukan
secara daring seperti biasa.
“Secara teknis sebenarnya
diatur masing-masing sekolah.
Misalnya, dua hari pertama kelas IX dan selanjutnya. Sedangkan untuk fasilitas penerapan
prokes masih sama seperti biasanya. Kabijakan kantin juga
masih sama, ditutup. Istirahat
atau makan minum masih

dilakukan di masing-masing
kelas,” ungkap Jamal, Selasa
(4/1).
Tak hanya kapasitas kelas yang sudah boleh penuh,
aktivitas ekstrakurikuler juga
sudah boleh digelar. Namun,
secara teknis aktivitasnya hanya diperbolehkan di ruang
kelas masing-masing. Untuk
ke depannya kebijakan ini akan
dievaluasi kembali.
“Minggu pertama ini masih akan kita evaluasi bagaimana dengan konsep dua hari
dan kapasitas 100 persen ini.
Selanjutnya, tidak menutup
kemungkinan harinya bisa ditambah hingga berstatus normal kembali,” paparnya.
Sekolah yang menggelar
PTM terbatas dengan kapasitas
100 persen di Kota Tangerang
ada sebanyak 420 TK, PAUD dan
KB, serta 445 SD dan 201 sekolah
tingkat SMP. Salah Satunya SMP
Negeri 24 Kota Tangerang, yang
hari pertama dimulai dengan siswa
kelas IX. pp

