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Nantinya, skybridge itu terbentang dari 
Stasiun Bojonggede ke Terminal Bo-
jonggede. Sehingga, penumpang kereta 
yang hendak keluar atau masuk stasiun 
bisa langsung melewati skybridge dari 
terminal. Rencananya, pembangunan 
skybridge itu dilelang Maret mendatang, 
kata Bupati Bogor, Ade Yasin.

Stasiun Bojonggede Bakal
Dibangun Jembatan Layang

C I B I N O N G  ( I M ) - 
Pemerintah Kabupaten (Pemk-
ab) Bogor bersama Badan 
Pengelola Transportasi Jabo-
detabek (BPTJ) bakal memba-
ngun skybridge atau jembatan 

layang di Stasiun Bojonggede.
Proyek untuk mengatasi 

kesemrawutan lalu lintas di 
sekitar stasiun itu diperkirakan 
menelan anggaran hingga Rp 
16 miliar.

naik turun penumpang,” ujar 
Ade Yasin.

Ade Yasin meyakini pem-
bangunan skybridge ini dapat 
menjadi solusi kemacetan di 
sekitar Stasiun Bojonggede. 
Sebab, tak dipungkiri, kawasan 
tersebut memang menjadi 
langganan macet setiap harin-
ya.

Dengan dibangunnya sky-
bridge, diharapkan tak ada lagi 
angkutan yang berhenti di sisi 
jalan. Semua akan berkumpul 
di satu titik yaitu di Terminal 
Bojonggede.

“Itu ditarget selesai tahun 
itu juga. Maret nanti sudah 
lelang di BPTJ,” terangnya.

Direktur Sarpras BPTJ, 
Jumardi menuturkan, sebelum 

BOGOR (IM)- Satpol 
PP Kota Bogor menyegel eks 
gedung Presiden Theater di Jalan 
Merdeka, Kecamatan Bogor 
Tengah, Kota Bogor. Penyegelan 
itu dilakukan karena gedung 
tersebut diketahui disewakan 
untuk lapak pedagang kaki lima 
(PKL) tanpa izin atau ilegal.

”Penyegelan gedung 
ini karena ketidaksesuaian 
peruntukan kegiatan usaha 
yang ada di lahan parkir ge-
dung dipakai usaha lain yakni 
disewakan untuk jadi lapak 
PKL,” kata Kabid Penegakan 
Produk Hukum Daerah Sat-
pol PP Kota Bogor, Asep 
Setia Permana, Jumat (7/1).

Penyegelan sudah me-
lalui tahapan sesuai SOP 
Satpol PP Kota Bogor, mulai 
dari pemanggilan, peringatan 
1,2 dan 3, serta pemberi-
tahuan untuk pelaksanaan 
penyegelan. Hal itu juga ses-
uai dengan Peraturan Wali 
(Perwali) Kota Bogor No 69 

Tahun 2018.
”Hasil pemberian ket-

erangan dari penanggung 
jawab pada saat memenuhi 
surat panggilan tanggal 26 
Oktober 2021, yang ber-
sangkutan mengakui telah 
menyewakan lahan tersebut 
kepada para PKL yang mau 
berjualan dengan pungutan 
harian,” jelasnya.

Selama berjalan perin-
gatan, kata dia, kegiatan sewa 
lapak tersebut masih berja-
lan dan pada saat sebelum 
penyegelan pun masih ada 
beberapa pedagang yang 
masih menyimpan barang 
dagangannya di lokasi. ”Itu 
melanggar Perda Kota Bogor 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
perizinan dan pendaftaran 
di bidang perindustrian dan 
perdagangan serta Perda 
Kota Bogor Nomor 2 Ta-
hun 2019 tentang bangunan 
gedung dan ijin mendirikan 
bangunan,” tutup Asep.  gio

Satpol PP Segel Gedung
Presiden Theater Kota Bogor

Nantinya, skybridge itu ter-
bentang dari Stasiun Bojonggede 
ke Terminal Bojonggede. Se-
hingga, penumpang kereta yang 
hendak keluar atau masuk stasiun 
bisa langsung melewati skybridge 
dari terminal.

Rencananya, pembangu-
nan skybridge itu dilelang 
Maret mendatang. Semua ang-
garan berasal dari BPTJ.

Hal itu disampaikan Bupati 
Bogor Ade Yasin seusai rapat 
koordinasi rencana pemban-
gunan skybridge Bojonggede 
bersama BPTJ di ruang rapat 
1 Setda Kabupaten Bogor, 
Cibinong, Kamis (6/1) kemarin.

“Insya Allah di tahun ini 
bakal dibangun skybridge di 
Bojonggede. Untuk mengatur 

BANJIR MERENDAM PASAR YOUTEFA ABEPURA
Suasana Pasar Youtefa yang terendam banjir di Abepura, Jayapura, Papua, Jumat (7/1). Berdasarkan data BNPB hujan lebat 
dan tanah longsor di sejumlah wilayah Jayapura telah mengakibatkan enam orang meninggal dunia. 
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BOGOR (IM)- Perhimpu-
nan Hotel dan Restoran Indo-
nesia (PHRI) Kota Bogor siap 
mengikuti pembatasan okupansi 
50 persen. Hal itu selama per-
panjangan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) dua pekan 
dengan penyesuaian Pember-
lakukan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) level 2.

Ketua PHRI Kota Bogor, 
Yuno Abeta Lahay mengatakan, 
para pengusaha hotel di dae-
rahnya sudah terbiasa dengan 
tarik ulur aturan PPKM. “Ya 
kami pada dasarnya akan patuh 
dan tetap menjalankan aturan 
yang berlaku dan kita sudah ter-
biasa,” kata Yuno, Jumat (7/1).

Yuno memastikan pem-
batasan okupansi tersebut tidak 
terlalu berpengaruh terhadap 
pemesanan penginapan atau 
ruang rapat yang biasa digunakan 
oleh kementerian, instansi dan 
organisasi lain. Sejak surat nomor 
440/Kep.3-Hukham/2022 yang 
diterbitkan Bima Arya, Selasa (4/1), 
tentang perpanjangan keempat 
puluh lima PSBB Berbasis Mikro 
dan Komunitas dalam Penanga-
nan Corona Virus Disease 2019 
di Kota Bogor, menurut Yuno, 
PHRI sudah terbiasa menerapkan 
poin-poin aturan di dalamnya.

Dalam perpanjangan itu, 
Pemerintah Kota Bogor mem-
pertimbangkan bahwa berdasar-

kan evaluasi pengendalianPen-
anganan Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) di Kota Bogor 
oleh Satgas Covid-19 menun-
jukkan angka penyebaran Co-
vid-19 masih perlu dikendalikan 
terutama antisipasi terhadap 
varian Omicron yang disesuai-
kan dengan status PPKM level 
2 oleh Menteri Dalam Negeri.

Kemudian, pada surat edaran 
mengenai keputusan tersebut 
okupansi hotel mendapat batasan 
50 persen dengan ketentuan 
menerapkan protokol kesehat-
an seperti 5M yakni memakai 
masker, mencuci tangan, menjaga 
jarak, menghindari kerumunan 
dan membatasi mobilitas. Selain 
itu, PHRI juga telah mengi-
kuti aturan menggunakan aplikasi 
Pedulilindungi untuk mendeteksi 
bukti vaksinasi pengunjung sesuai 
arahan pemerintah.

Para pengunjung hotel di 
Kota Bogor, dia mengatakan, 
kebanyakan dari kegiatan rapat 
pemerintahan yang merupakan 
pelayanan publik. Rata-rata 
mereka sudah melaksanakan 
vaksinasi dan terbiasa meng-
gunakan aplikasi Pedulilindungi 
dan jadwalnya pun menyesuai-
kan aturan yang berlaku. “Jadi 
sejauh ini tidak ada pembatasan 
pemesanan hotel, berjalan sep-
erti biasa saja di masa Pandemi 
Covid-19 ini,” katanya.  jai

BANDUNG (IM)- Akh-
irnya ada titik terang terkait pele-
baran jalur alternatif  di Puncak. 
Keran kucuran dana APBN 
bakal mengalir. Pembenahan 
kemacetan lalu lintas di kawasan 
puncak terbantu dengan terbitnya 
Rancangan Undang-Undang 
(RUU) tentang perubahan kedua 
atas Undang-Undang nomor 38 
Tahun 2004 tentang Jalan.

Dengan RUU tentang pe-
rubahan kedua atas Undang-
Undang nomor 38 Tahun 2004 
tentang Jalan, maka persoalan 
ketiadaan pembebasan lahan dan 
pembangunan jalan desa, kabu-
paten dan provinsi, bisa diinter-
vensi dengan anggaran pendapa-
tan belanja negara (APBN).

“Pembenahan kemacetan lalu 
lintas di Kawasan Puncak akan bisa 
dibenahi dengan menggunakan 
APBN, pembebasan lahan dan 
pembangunan jalan alternatif  utara 
dan selatan, kedepan bisa diban-
gun oleh Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
(KemenPU-PR),” kata Anggota 
Komisi V DPR RI, Mulyadi kepada 
wartawan, Kamis (6/1).

Politisi Partai Gerindra ini 
meminta Pemkab Bogor meng-
inventarisasi titik-titik kemacetan 
dan volume kendaraannya. Lalu 
apa usulan solusi untuk membe-
nahi kemacetan lalu lintas. “Tidak 
hanya pembebasan lahan untuk 
pelebaran jalur alternatif  utara 

dan selatan ataupun demi peleba-
ran Jalan Raya Puncak, tetapi juga 
bisa Pemkab Bogor membangun 
fl y over di titik kemacetan lalu 
lintas seperti di Simpang Pasar 
Cisarua, Simpang Cipayung Me-
gamendung dan titik kemacetan 
lainnya,” pintanya.

Mulyadi menjelaskan, pem-
benahan lalu lintas yang bisa di-
intervensi dengan APBN, bukan 
hanya yang berada di Kawasan 
Puncak tetapi juga di Kecamatan 
Sukamakmur. “Kalaupun proyek 
Jalan Raya Puncak II belum dise-
rujui, namun pembebasan lahan 
dan pelebaran jalan menuju objek 
wisata yang ramai dikunjungi 
wisatawan juga bisa diusulkan, hal 
itu sesuai RUU tentang peruba-
han kedua atas Undang-Undang 
nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan,” jelas Mulyadi.

Ia yang masuk dalam rapat 
kerja RUU tentang perubahan 
kedua UU Jalan inimelanjutkan, 
dirinya sebagai wakil rakyat dari 
daerah pemilihan (Dapil) Kabu-
paten Bogor siap mengawal per-
mohonan pembenahan kemac-
etan lalu lintas di Kawasan Puncak. 
“Saya sudah bilang ke Sekda 
Kabupaten Bogor, Burhanudin, 
agar secepatnya dikirim feasibility 
study (FS) pembenahan kemac-
etan lalu lintas di Kawasan Puncak. 
FS tersebut, siap saya perjuangkan 
dalam rapat bersama KemenPU-
PR,” lanjutnya.  pur

Ada Titik Terang, Pelebaran Jalur
Alternatif di Puncak Dibiayai APBN

Ridwan Kamil Bantu Pelaku Industri
Kulit Garut Gaet Pasar Luar Negeri

BANDUNG (IM)- Gu-
bernur Jawa Barat, Ridwan Ka-
mil terus mendorong pelaku 
industri kulit di Garut. Ridwan 
Kamil menilai, pasar generasi 
Z atau milenial dan luar negeri 
adalah prospek pasar yang 
menjanjikan bagi pelaku indus-
tri perkulitan di Garut.

Untuk menggaet pasar 
yang lebih luas ini, kata Rid-
wan Kamil, para pelaku usaha 
harus mulai menggunakan 
teknologi informasi sebagai 
alat pemasaran.

Hal tersebut diungkapkan 
Ridwan Kamil saat melakukan 
kunjungan ke Satuan Pelay-
anan (Satpel) Pengembangan 
Industri Perkulitan yang dike-
lola Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Jawa Barat di 
Sukaregang Kabupaten Garut.

Dalam kunjungan yang 
disertai dialog dengan para 
pelaku usaha kulit tersebut, 
Ridwan Kamil mengatakan, 
dengan bantuan digitalisasi 
teknis pemasaran, maka bisa 
menggerakan roda perekono-
mian yang sempat lesu akibat 
pandemic Covid-19.

Menurutnya, industri kera-
jinan kulit di Kabupaten Ga-
rut memiliki potensi bisnis 
yang besar. Tapi sayangnya, 
selama ini industri itu justru 
tak banyak berkembang. Dia 
mencatat, setidaknya ada lima 
masalah utama yang menye-
babkan pengembangan indus-

tri kerajinan kulit di Kabupaten 
Garut stagnan.

Pertama, bahan baku un-
tuk membuat kerjinan kulit 
masih belum layak untuk diek-
spor. “Bahannya ternyata tidak 
exportable. Karena saat diuji di 
laboratorium, kadar ini itu-nya 
tidak memadai,” kata Ridwan 
Kamil.

Permasalahan kedua, kata 
dia, desain produk kerajinan 
kulit di Sukaregang tak banyak 
inovasi. Ini bisa dilihat dari de-
sain untuk produk yang sama 
di beberapa toko kerajinan 
kulit hampir semuanya mirip.

Salah satu persoalan dalam 
penjualan, kata Emil, adalah 
produk yang tidak sesuai den-
gan selera pasar saat ini. “Saya 
tawarkan kalau ada pengusaha 
kulit yang mau berkolaborasi 
memproduksi desain Ridwan 
Kamil, saya tunggu,” katanya.

Dia mengatakan, dirinya 
tak akan memungut biaya 
sepeser pun bagi pelaku usaha 
kulit yang ingin produknya ia 
desain. “Kalau mau silakan, 
saya minta daftarnya berapa 
toko yang mau memproduksi 
barang yang saya buat desain-
nya mulai dari dompet, tas 
wanita, sepatu, jaket yang 
semuanya berbahan dasar kulit 
garut,” katanya.

Tak hanya itu, Ridwan Ka-
mil yang jumlah pengikutnya 
di media sosial sampai saat ini 
sekitar 15 juta orang juga siap 

mempromosikan produk kulit 
yang ia desain. “Saya juga siap 
untuk memasarkan produknya, 
tapi tentunya produk itu harus 
sesuai dengan selera pasar. 
Nanti saya posting, pengikut 
saya sudah ada 15 juta orang,” 
katanya.

Pemerintah Provinsi (Pem-
prov) Jabar,  berencana akan 
membentuk lembaga yang 
bertugas mengembangkan 
tren desain produk kerajinan 
kulit. “Kalau perajin kompak, 
setiap tahun akan ada tren 
berbeda. Tidak berulang terus. 
Jadi membuat trendsetter,” 
paparnya.

Masalah ketiga, kata dia, ter-
dapat masalah limbah dalam 
pasca produksi kerajinan kulit di 
Kabupaten Garut yang menjadi 
faktor penyebab pencemaran 
lingkungan. Masalah keempat, 
menurut Emil, adalah para pelaku 
usaha kerajinan kulit di kawasan 
Sukaregang masih kurang me-
mahami bagaimana memasarkan 
produk secara digital.

Mayoritas pelaku usaha 
masih menjual produknya 
secara konvensional. Dia juga 
meminta pengusaha meman-
faatkan bahan dari limbah 
tumbuhan untuk membuat 
sebagian produknya.

Bahan yang dimaksud 
adalah dari limbah kopi dan 
jamur untuk dijadikan kulit, 
yang saat ini sedang diminati 
merk fesyen dunia.  pur

CIBINONG (IM)- Bupati 
Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin, 
kembali mengeluarkan kebijakan 
relaksasi pajak melalui Peraturan 
Bupati (Perbup) Bogor Nomor 
1, 2, dan 3 Tahun 2022 dalam 
rangka penanganan dampak eko-
nomi akibat pandemi Covid-19. 
“Ada tiga perbup yang menjadi 
landasan kebijakan relaksasi 
pajak tahun ini,” ungkapnya di 
Cibinong, Bogor, kemarin.

Perbup Bogor Nomor 1 Ta-
hun 2022 yaitu tentang pemberian 
penghapusan sanksi administratif  
pajak hotel, pajak restoran, pa-
jak hiburan, pajak parkir, pajak 
reklame, pajak air tanah, pajak 
mineral bukan logam dan batuan, 
serta pajak penerangan jalan yang 
dihasilkan sendiri. Kemudian 
Perbup Bogor Nomor 2 Tahun 
2022 tentang pemberian pengu-
rangan pokok dan penghapusan 
sanksi administratif  piutang pajak 
bumi dan bangunan perdesaan 
dan perkotaan (PBB P2) sampai 
dengan tahun pajak 2021.

Terakhir, Perbup Bogor No-
mor 3 Tahun 2022 tentang pem-
berian pengurangan pajak bumi 

dan bangunan perdesaan dan 
perkotaan (PBB P2) tahun pajak 
2022. Ade Yasin menerangkan, 
penghapusan sanksi administra-
tif  sampai dengan tahun 2021 
diberikan kepada jenis pajak 
hotel, restoran, hiburan, pajak 
penerangan jalan (PPJ) yang di-
hasilkan sendiri, mineral bukan lo-
gam, parkir, reklame, dan air tanah.

“Penghapusan sanksi adminis-
tratif  berlaku bagi yang melakukan 
pembayaran dan menyampaikan 
SPTPD (Surat Pemberitahuan 
Pajak Daerah) sampai dengan 31 
Maret 2022,” terang Ade Yasin.

Menurutnya, pengurangan 
pokok PBB-P2 sebesar 10% un-
tuk ketetapan tahun pajak 2022 
jika dibayarkan pada tanggal 3 
Januari-31 Maret 2022. Kemu-
dian, pengurangan sanksi PBB-
P2 untuk tahun pajak 2018-2021 
jika dibayarkan pada 3 Januari-31 
Maret 2022. Selanjutnya, pengu-
rangan pokok PBB-P2 sebesar 
20% dan penghapusan sanksi 
administratif  untuk ketetapan 
sampai dengan tahun pajak 2017 
jika dibayarkan pada 3 Januari-31 
Maret 2022.  gio

Bupati Bogor Kembali Keluarkan
Kebijakan Relaksasi Pajak 

BOGOR (IM)- Wali Kota 
Bogor, Bima Arya Sugiarto 
mengingatkan kepada seluruh 
instansi di lingkungan Pemerin-
tah Kota (Pemkot) Bogor agar 
berhati-hati, terhadap potensi pe-
nyebaran Covid-19 varian Omi-
cron. Pemkot pun mengaktifkan 
kembali RW Siaga. “Semuanya 
harus bersiap-siap, saya minta 
instansi terkait termasuk pemer-
intah kecamatan terus melakukan 
monitoring terhadap potensi 
penyebaran Covid-19 varian 
Omicron,” kata Bima, Jumat.

Bima Arya juga meminta 
kepada Dinas Kesehatan Kota 
Bogor dan Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) Kota Bogor un-
tuk melakukan persiapan, sebagai 
langkah antisipatif  jika Covid-19 
varian Omicron terdeteksi masuk 
ke Kota Bogor.

“Dinas Kesehatan dan 
RSUD Kota Bogor segera 
melakukan persiapan untuk 
tempat tidur dan tempat isolasi 
pasien. Pastikan juga ketersediaan 
oksigen dan obat-obatan dalam 
kondisi siap,” ujarnya.

Bima Arya juga meminta 
kepada pemerintah wilayah agar 
melakukan rapat dan konsolidasi 
untuk mengaktivasi RW Siaga. 
Aparatur wilayah Camat dan 
Lurah juga diminta untuk mem-
bantu pengecekan RW Siaga yang 
ada di wilayah masing-masing, 
bagi RW Siaga yang tidak aktif  

agar diingatkan.
Posko Gedung Organ-

isasi Wanita (GOW) di Jalan 
Sudirman, Bogor Tengah, juga 
diminta Bima Arya untuk diper-
siapkan oleh Badan Penanggu-
langan Bencana Daerah (BPBD) 
Kota Bogor untuk mengantisi-
pasi kemungkinan terburuk.

“Kita konsolidasi dan antisi-
pasi lonjakan yang akan muncul di 
minggu kedua dan ketiga Januari 
2022. Pelajari dulu tren Covid-19 
varian Omicron, apabila sampai 
minggu kedua atau ketiga Januari 
2022 situasi dan kondisi aman, 
Insya Allah bisa kita buka ruang 
publik seperti taman-taman kota. 
Jika sebaliknya tentu kita sesuaikan 
dengan kebijakan PPKM yang 
berlaku,” ungkapnya.

Hingga saat ini, pasien Co-
vid-19 yang masih mendapat-
kan perawatan hanya delapan 
orang. Penambahan kasus pun 
dalam beberapa pekan terakhir 
tidak menunjukan angka-angka 
signifikan dengan kisaran 0-2 
kasus per harinya. “Setiap ada 
lonjakan kasus, khususnya di atas 
tiga atau lima kasus semua harus 
duduk bersama membahas dan 
mempelajari untuk kemudian 
menentukan penanganannya. Tes 
genome sequencing akan dilaku-
kan Dinas Kesehatan berkoordi-
nasi dengan pemerintah Provinsi 
Jawa Barat maupun Kementerian 
Kesehatan,” tutupnya.  gio

Antisipasi Penyebaran Omicron,
Pemkot Bogor Aktifkan RW Siaga

MOBIL LISTRIK WISATA SOLO
Sejumlah wartawan dan penumpang menaiki 
mobil listrik klasik untuk wisata di Solo, Jawa 
Tengah, Jumat (7/1/2022). Guna mendukung 
sektor pariwisata, Wali Kota Solo Gibran 
Rakabuming Raka meresmikan mobil listrik 
tersebut untuk dioperasikan setiap akhir 
pekan sebagai transportasi dalam menikmati 
rute wisata di Kota Solo. 
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dilakukan proses tender, pi-
haknya berkoordinasi dengan 
Pemkab Bogor untuk memas-
tikan pengadaan lahan untuk 
pembangunan jembatan layang 
tersebut.

“DED sudah selesai, ang-
garannya sekitar Rp 16 miliar. 
skybridge-nya menghubungkan 
Stasiun Bojonggede dengan 
terminal. Jadi di stasiun sendiri 
kita bikin hall,” paparnya.

Menurutnya, dengan ad-
anya rekayasa lalu lintas melalui 
skybridge ini, dapat secara 
efektif  mengurangi risiko ke-
macetan.

“Terminal ini ditata bersa-
maan, kemudian arus direkaya-
sa dan Dishub yang melakukan 
itu,” pungkasnya.  jai

PERKEBUNAN TEH TERLUAS DI INDONESIA
Foto udara perkebunan teh milik PTPN VIII di Sukawana, Lembang, Kabu-
paten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (7/1). Badan Pusat Statistik (BPS) 
mencatat, luas perkebunan teh di Jawa Barat mencapai 86.832 hektar pada 
2020 dan menjadi yang terluas di Indonesia dengan proporsi luas perkebunan 
teh mencapai 77,31 persen dari total area perkebunan teh Indonesia. 
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