
38 Ribu Rutilahu di Jabar Diperbaiki,
RK: Kami tak Hanya Urus Ruang Terbuka

8 NusantaraINTERNATIONAL MEDIA, SENIN 10 JANUARI 2022

Keberadaan fl yover di Jalan Bomang yang 
kini masih dalam tahap pengerjaan jalur 
lambat sangat dibutuhkan karena dapat 
terhubung dengan Jalan Tegar Beriman 
atau pusat Pemerintahan Kabupaten Bo-
gor. Jalan Tegar Beriman saat ini terpisah 
dengan jalur KRL Jabodetabek dan aliran 
sungai, sehingga opsi pembangunan 
fl yover  jauh lebih baik dibanding memba-
ngun underpass.

Butuh Flyover, Pemkab Bogor
Surati Pemerintah Pusat

CIBINONG (IM)- Pe-
merintah Kabupaten (Pemkab) 

Bogor, Jawa Barat menyurati 
Kementerian Perhubungan 

pengerjaan jalur lambat dapat 
terhubung dengan Jalan Tegar 
Beriman atau pusat Pemer-
intahan Kabupaten Bogor. 
Pasalnya, Jalan Bomang den-
gan Jalan Tegar Beriman saat 
ini terpisah dengan jalur KRL 
Jabodetabek dan aliran sungai. 
Sehingga opsi pembangunan 
fl yover menjadi menjadi jauh 
lebih baik dibanding memban-
gun underpass.

Burhan menyebutkan, Jalan 
Bomang-Tegar Beriman, pada 
akhirnya akan menghubung-
kan Jalan Raya Bogor-Parung 
dan Jalan Raya Bogor-Jakarta. 
Bahkan, menjadi semakin strat-
egis karena akan ada Jalan Tol 
Depok-Antasari (Desari) di 
wilayah Tajurhalang.

BANDUNG (IM)- Se-
banyak 330 sekolah berbagai 
jenjang SD, SMP, SMK dan, MI, 
Mts dan MA di Kota Bandung 
akan menggelar pembelajaran 
tatap muka (PTM) dengan 
kehadiran siswa 100 persen, 
semester dua tahun 2022, Senin 
(10/1). Sebagian besar sekolah 
lainnya tetap menyelenggarakan 
PTM secara terbatas dengan 
kapasitas siswa hanya 75, 50 
hingga 25 persen.

Pelaksana tugas (Plt) Wali 
Kota Bandung, Yana Mulyana 
mengimbau, siswa dan orang 
tua siswa menerapkan protokol 
kesehatan dengan ketat meski 
penyebaran Covid-19 melandai. 
Sebab, negara-negara lain yang 
abai prokes laju penyebaran Co-
vid-19 meningkat.

“Saya titip protokol kes-
ehatan jangan sampai abai,” 
ujarnya, Minggu (9/1). Ia ber-
harap, di Kota Bandung tidak 
terjadi penyebaran Covid-19 
gelombang ketiga.

Ketua Harian Satgas Co-
vid-19 Kota Bandung, Asep 
Gufron mengatakan, sebanyak 
2.639 sekolah berbagai jenjang 
di Kota Bandung siap melak-
sanakan PTM. Namun, demi 
kehati-hatian, PTM yang digelar 
100 persen baru untuk 330 

sekolah dan sudah dilakukan 
verifi kasi.

Terkait dengan persyaratan 
vaksinasi Covid-19 selama 
menggelar PTM, ia memastikan 
seluruh tenaga pendidik dan 
kependidikan di Kota Bandung 
sudah divaksin mencapai 98 
persen lebih. Sedangkan usia 12 
sampai 17 tahun sudah menca-
pai 99 persen lebih.

“330 itu siap (PTM 100 
persen). Intinya Kota Bandung 
siap melaksanakan PTM,” un-
gkapnya.

Terkait dengan kasus Co-
vid-19 di Kota Bandung, ia men-
egaskan terjadi penurunan kasus. 
Namun pihaknya mengingatkan 
masyarakat untuk tetap waspada 
dan menjaga protokol kesehatan.

“Sampai hari ini masih di-
katakan landai tidak ada pen-
ingkatan terkendali tapi tingkat 
kewaspadaan harus dijaga. Edukasi 
terus dilakukan tidak boleh lepas 
dari prokes,” katanya.

Sekolah pada kelompok 2 
sebanyak 1.677 akan mengelar 
PTM terbatas dengan kapasitas 
maksimal 75 persen. Sekolah 
pada kelompok 3 sebanyak 
632 menggelar PTM terbatas 
dengan kapasitas maksimal 50 
persen dan kelompok keempat 
maksimal 25 persen.  pur

330 Sekolah di Bandung
Gelar PTM 100 Persen 

(Kemenhub) mengenai na-
sib pembangunan Jalan Bo-
jonggede-Kemang (Bomang) 
yang membutuhkan jalan lay-
ang (fl yover).

“Ibu Bupati sudah bersu-
rat dan meminta Kemenhub 
ikut memikirkan ini meski 
pada akhirnya pembangunan 
dilaksanakan oleh Kement-
erian PUPR (Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat), saya 
rasa kalau disampaikan ke 
Kemenhub masih masuk,” 
ungkap Sekretaris Daerah 
(Sekda) Kabupaten Bogor, 
Burhanudin di Cibinong, Bo-
gor, Sabtu (8/1).

Menurut dia, fl yover dibu-
tuhkan agar Jalan Bomang 
yang kini masih dalam tahap 

MINIM LAHAN BERMAIN ANAK DI TANGSEL
Sejumlah bocah bermain sepak bola di lahan kosong milik warga di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (9/1). 
Minimnya lahan bermain di wilayah Tangerang Selatan akibat dari perkembangan pembangunan proyek properti yang 
pesat membuat mereka terpaksa memanfaatkan lahan kosong milik warga untuk bermain sepak bola. 

IDN/ANTARA

SUKABUMI (IM)- Pem-
prov Jawa Barat merenovasi 
38.290 rumah tidak layak huni 
(rutilahu) di 1.232 desa yang 
tersebar di 27 kabupaten/kota 
sepanjang tahun 2021. Angga-
ran yang dibutuhkan untuk per-
baikan ribuan rutilahu tersebut 
sebanyak Rp 670 miliar. Dalam 
pembangunannya total melibat-
kan 114.870 tenaga kerja.

Gubernur Jabar, Ridwan 
Kamil menuturkan, anggaran 
program perbaikan rutilahu 
tahun 2021 tidak termasuk 
yang terkena refocusing untuk 
penanggulangan Covid-19.

“Tahun 2021 yang tidak kita 
refocusing adalah program per-
baikan rumah tidak layak huni 
senilai Rp 670 miliar, untuk 38 
ribu lebih rumah butuh perbai-
kan,” ujar Ridwan Kamil dalam 
keterangannya, Minggu (9/1).

Rutilahu, kata pria yang 
akrab disapa Kang Emil itu 
menyasar masyarakat kurang 
mampu sehingga alokasinya 
dananya tak di-refocusing. 

“Kami bersimpati, selama Co-
vid-19 ekonominya terpuruk 
rumahnya juga tidak memadai 
makanya tidak kita refocusing,” 
ungkapnya.

“Kami mengedepankan 
sila kelima keadilan sosial, jadi 
kami tidak hanya mengurusi 
ruang terbuka tapi juga hak 
dasar punya rumah baik juga 
kita sempurnakan,” ujar Kang 
Emil menambahkan.

“Jadi kami tidak hanya 
mengurusi ruang terbuka tapi 
juga hak dasar punya rumah 
baik juga kita sempurnakan,” 
tambahnya.

Dalam kunjungan kerjanya 
ke Sukabumi, Kang Emil kembali 
memberikan bantuan perbaikan 
rutilahu secara simbolis untuk 
lima daerah. Yakni Kota Suka-
bumi 610 unit senilai (Rp10,6 
miliar), Kabupaten Sukabumi 
2.386 unit (Rp41 miliar), Cianjur 
420 unit (Rp 7 miliar), Kabupaten 
Bogor 1.100 unit (Rp 19 miliar), 
dan Kota Bogor 1.000 unit (Rp 
17 miliar).  pur

PURWAKARTA (IM)- 
Fenomena angin kencang kem-
bali mengakibatkan sejumlah 
kerusakan tempat tinggal. Kali 
ini peristiwa yang tergolong dalam 
bencana hidrometeorologi basah 
berlangsung di Kabupaten Pur-
wakarta, Jawa Barat, Jumat (7/1), 
pukul 17.00 WIB. Kejadian terse-
but berdampak pada sejumlah 
rumah yang tersebar di beberapa 
desa di empat kecamatan.

“Data Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Kabu-
paten Purwakarta pada hari  Sabtu 
(8/1), mencatat wilayah rumah 
rusak berat 3 unit dan rusak ringan 
25 unit, sedangkan masjid rusak 
ringan 1 unit,” kata Plt. Kepala 
Pusat Data, Informasi dan Komu-
nikasi Kebencanaan BNPB, Abdul 
Muhari,Minggu (9/1) .

“Angin kencang juga me-
nyebabkan pohon tumbang yang 
menimpa jaringan listrik hingga 
mengganggu akses di jalan Indus-
tri Maracang,” kata Abdul.

Wilayah terdampak yaitu 
di Desa Babakan Cikao (Keca-
matan Babakan Cikao), Kelura-
han Ciseureuh dan Munjul Jaya 
(Purwakarta), Desa Ciwangi 
(Bungursari) serta Desa Kerta-

jaya, Sawah Kulon dan Cidahu 
(Pasawahan). Selain kerusakan 
material, bencana ini mengaki-
batkan satu orang warga luka 
ringan dan 28 KK atau 93 
orang terdampak.

BPBD yang dibantu TNI, 
Polri dan dinas terkait setempat 
membantu dalam mengevakuasi 
warga luka maupun pembersihan 
material bangunan yang roboh 
maupun pohon tumbang. Me-
nyikapi potensi bahaya angin 
kencang, pemerintah daerah 
dan masyarakat diimbau untuk 
waspada dan siap siaga.

Masyarakat dapat men-
gantisipasi dampak maupun 
mengurangi risiko dengan 
pengecekan dan penguatan 
pada atap rumah, memangkas 
ranting pohon sehingga tidak 
mudah roboh dan mengak-
tifkan rencana kesiapsiagaan 
keluarga, khususnya meng-
hadapi puncak musim hujan 
di Januari hingga Februari. 
“Apabila berada di luar ru-
angan, hindari berteduh atau 
berlindung di bawah pohon 
dan papan reklame saat angin 
kencang berlangsung,” kata 
Abdul.  pur

28 Rumah Warga Purwakarta
Rusak Diterjang Angin Kencang
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Sidak Cafe, Wali Kota Bima Arya
Ingatkan Pandemi Belum Selesai

BOGOR (IM)- Wali Kota 
Bogor, Bima Arya memimpin 
inspeksi mendadak (sidak) ke be-
berapa kafe, Sabtu (8/1) malam. 
Bima mengingatkan warga jangan 
euforia lantaran pandemi belum 
selesai. Sabtu malam, Bima di-
dampingi KasatPol PP, Agustian-
syah langsung inspeksi protokol 
kesehatan dan mengecek izin 
minuman beralkohol (minol) di 
sejumlah kafe di Kota Bogor.

Selain kafe, Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) juga 
menertibkan pedagang dan pen-
gunjung di kawasan Alun alun 
Kota Bogor karena mengganggu 
kebersihan dan ketertiban umum.

Titik pertama yang dituju 
adalah kafe di Jalan Soleh Iskandar, 
Tanah Sareal. Secara kapasitas, di 
kafe yang menyuguhkan live music 
ini cukup tertib, yakni membatasi 
75 persen pengunjung. Surat-surat 
izin pun mampu ditunjukan dan 
tidak ditemukan minol dengan 
kadar di atas 5 persen.

Bima Arya hanya mengingatkan 

pengelola untuk tetap mematuhi 
protokol kesehatan sebagaimana 
yang diatur di PPKM Level 2.

“Malam ini kami patroli kota, 
targetnya dua hal. Saya mengingat-
kan lagi agar semuanya menjaga 
prokes. Bogor ini sekarang level 2, 
kita semua sedang waspada meng-
hadapi omicron. Jangan euforia 
terlalu berlebihan, pandemi belum 
selesai,” ungkap Bima Arya

Inspeksi dilanjutkan ke salah 
satu kafe di Jalan Ahmad Yani. Sama 
dengan sebelumnya, kafe ini secara 
kapasitas masih membatasi tamu. 
Hanya saja, izin minol di tempat 
ini sudah habis masa berlakunya. 
“Kita cek surat izinnya semua. Kita 
pastikan di Bogor jangan ada yang 
melanggar. Tadi ada satu yang me-
langgar. Di Bogor ini tidak boleh 
jual alkohol golongan B dan C. 
Kalau golongan A izinnya dari pusat. 
Supermarket, kafe, itu bisa golongan 
A kadar 0-5 persen,” paparnya

“Di atas itu kebijakan Pemda. 
Kebijakan kami di atas 5 persen 
tidak bisa. Saya tidak akan mengiz-

inkan ada alkohol di atas 5 persen. 
Harus ada rekomendasi, dan reko-
mendasi itu tidak akan pernah kami 
berikan,” sambung Bima.

Kepada pengelola, Satpol PP 
memberikan surat peringatan dan 
menyita minol dengan kadar di 
atas 10 persen. Selain kafe, petugas 
juga menertibkan kerumunan di 
kawasan sekitar Alun-alun Kota 
Bogor. Selain tidak prokes, juga 
mengganggu kebersihan dan ket-
ertiban umum. “Kami cek juga 
Alun-alun. Saya mendapatkan 
laporan dari warga bahwa beberapa 
hari ini di luar kotor, kami cek 
ternyata betul. Jadi kita akan larang 
pedagang untuk berjualan di sini. 
Karena ketertiban dan kebersihan-
nya terganggu di sini,” terangnya.

Terkait pembukaan taman, 
kata Bima, masih harus lihat tren 
pertambahan jumlah kasus hingga 
pekan ketiga Januari 2022. “Taman 
kita masih akan melihat tren data 
omicron ini. Selama aman kita akan 
buka lagi. Kita lihat dua minggu ke 
depan,” pungkasnya.  gio

BOGOR (IM)- Kadis 
Kominfo Kabupaten Bogor, 
Irwan Purnawan mengatakan, 
RAPI adalah organisasi penye-
lenggara komunikasi yang diakui 
dan disahkan oleh Pemerintah  
RI.  Sejak pertama berdiri tahun 
1980, hingga sekarang RAPI 
merupakan mitra pemerintah 
yang telah banyak memberi kon-
tribusi nyata kepada masyarakat 
dan pemerintah sesuai dengan 
bidangnya.

Hal ini disampaikan, Ke-
pala Dinas Komunikasi dan 
Informatika  (Kadiskominfo) 
Kabupaten Bogor  mewakili 
Bupati Bogor, Irwan Pur-
nawan saat membuka kegiatan 
Musyawarah Wilayah (Muswil) 
XI Radio Antar Penduduk 
Indonesia (RAPI) Wilayah 
05 Kabupaten Bogor Tahun 
2022, di Komplek Tirta PPKM 
Ciawi-Bogor, Sabtu (8/1).

Menurutnya, RAPI bukan 
sekadar organisasi wadah bagi 
penggemar komunikasi RAPI 
semata. Lebih dari itu, RAPI juga 
merupakan elemen penting dalam 
mendukung kerja-kerja pemerin-
tah di bidang sosial. Terlebih di era 
kemajuan teknologi dan kondisi 
pandemi Covid-19 saat ini. 

“Oleh karenanya RAPI 
diharapkan bisa memberikan 
informasi yang valid dan ter-
baru yang bisa diintegrasikan 
melalui media-media yang 
dimiliki Pemkab Bogor saat 
ini,” ujar Kadiskominfo.

Lebih lanjut Irwan men-
erangkan, tidak dapat di-
pungkiri bahwa RAPI telah 
berperan aktif  memberikan 
dukungan komunikasi ber-
sama relawan lain dalam pen-
anganan pandemi Covid-19, 
pelaksanaan percepatan vak-
sinasi, mendukung program 
PJJ selama pandemi Covid-19 
maupun bencana alam yang 

terjadi seperti tanah longsor, 
banjir dan lainnya.

Dengan adanya dukungan 
dan bantuan komunikasi dari 
RAPI, maka upaya mem-
berikan informasi tentang 
terjadinya bencana dapat di-
lakukan secara lebih cepat dan 
efektif,” tambahnya.

Sebagai mitra Pemkab Bo-
gor , diharapkan RAPI dapat 
terus mendukung Pemkab 
Bogor terutama dalam bidang 
komunikasi untuk mengopti-
malkan keterbukaan informasi 
publik dan ikut peduli dalam 
penyampaian informasi terkait 
dengan Covid-19. Semoga 
dengan peran aktif  RAPI bisa 
membantu Pemerintah dalam 
membantu pemerintah dalam 
penanganan wabah Covid-19.

“Selamat atas terselengga-
ranya Muswil XI RAPI wilayah 
05 Kabupaten Bogor tahun 2022, 
semoga Muswil XI RAPI tahun 
2022 dapat menghasilkan berb-
agai ide, gagasan dan program 
kerja yang berkualitas untuk ke-
majuan organisasi RAPI di Kabu-
paten Bogor,” tandasnya. 

Ketua RAPI wilayah 05 Ka-
bupaten Bogor terpilih,  Fahmi 
saher Rangkuti JZ 10 FLY 
periode  2022-2026 menyatakan 
bahwa RAPI akan senantiasa 
membantu Pemkab Bogor den-
gan penuh semangat sesuai 
tekad RAPI. Keberadaan RAPI 
dapat memberikan manfaat 
bagi Pemkab Bogor maupun 
masyarakat Kabupaten Bogor. 

“Kami akan terus men-
jaga sinergitas dan hubungan 
baik antar lembaga, Pemer-
intah Kabupaten Bogor dan 
organisasi lainnya yang ada 
di Kabupaten Bogor. Saling 
mendukung bahu-membahu 
dalam mendukung kemajuan 
dan pembangunan Kabupaten 
Bogor,” tukasnya.  gio

RAPI Bagian Penting Mitra
Kerja Pemkab Bogor

Kabupaten Bogor Targetkan
PAD Rp3,14 Triliun Pada 2022

CIBINONG (IM)- Pemer-
intah Kabupaten (Pemkab) Bogor, 
Jawa Barat menargetkan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) senilai Rp3,14 
triliun pada anggaran pendapatan 
dan belanja daerah (APBD) tahun 
2022. “Tahun ini kita targetkan 
(PAD) sebesar Rp3,14 triliun semoga 
bisa tercapai atau melampaui target 
seperti tahun 2021,” ungkap Bupati 
Bogor, Ade Yasin di Cibinong, Bo-
gor Sabtu (8/1).

Jika dirinci, target PAD tersebut 
terdiri dari pajak daerah senilai Rp2,2 
triliun, retribusi daerah Rp147 miliar, 
hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang dipisahkan Rp66,6 miliar, dan 
lain-lain PAD yang sah Rp731 miliar.

Sementara, target pendapatan 

Kabupaten Bogor secara keseluru-
han pada tahun 2022 ditetapkan se-
nilai Rp7,74 triliun terdiri dari PAD 
Rp3,14 triliun dan pendapatan 
transfer senilai Rp4,59 triliun. Se-
belumnya, Pemkab Bogor, mem-
bukukan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) senilai Rp3,7 triliun pada 
tahun 2021, melampaui target yang 
ditetapkan senilai Rp3,3 triliun.

“Dengan kelebihan target 
Rp417 miliar, akhirnya kami bisa 
menutup kekurangan yang seharus-
nya diterima pada tahun 2021. Con-
tohnya bagi hasil pajak dari provinsi 
dipotong dari Rp900 miliar jadi 
Rp200 miliar,” ungkap Ade Yasin.

Menurutnya, dengan demikian 
realisasi PAD Pemkab Bogor tahun 

2021 mencapai 112,67 persen, kom-
ponennya terdiri dari pajak daerah, 
retribusi daerah, hasil kekayaan 
yang dipisahkan, serta lain-lain PAD 
yang sah. Ade Yasin menyebutkan, 
pendapatan Pemkab Bogor secara 
keseluruhan di tahun 2021 pun 
melebihi target, yakni Rp9 triliun atau 
103,86 persen dari yang ditetapkan 
Rp8,7 triliun.

Ia menyebutkan bahwa bu-
kan hal mudah untuk mencapai 
target pendapatan di masa pan-
demi Covid-19. Dirinya berteri-
ma kasih kepada jajaran Badan 
Pengelolaan Pendapatan Daerah 
(Bappenda) yang telah berinovasi 
dalam mengejar target pendapa-
tan.  jai/gio

 IST

Rumah yang terbakar.

“Selain itu, akan nyambung 
ke Tol Bogor Outer Ring Road 
(BORR). Jadi akan memudah-
kan mengkoneksikan langsung 
Bogor dengan Banten dalam 
hal ini Ciputat, Tangerang 
Selatan,” kata Burhan.

Pemkab Bogor pun tidak 
mempermasalahkan jika Jalan 
Bomang-Tegar Beriman diam-
bil alih kewenangannya oleh 
pemerintah pusat. Karena jalan 
ini menghubungkan jalan nasi-
onal, yakni Jalan Parung-Bogor 
dengan Jalan Raya Bogor-
Jakarta. “Tidak masalah karena 
total lebar jalannya cukup 
besar mencapai 60 meter dan 
menyambungkan dua jalan 
nasional. Kriterianya masuk,” 
katanya.  gio

PAMERAN SENI RUPA SEMANG’ART BATAM
Pengunjung mengamati karya lukis pada pameran seni rupa di Batam, Kepu-
lauan Riau, Minggu (9/1). Pameran bertema “Semang’Art Batam 2022” yang 
menampilkan karya seni rupa berupa lukisan, seni instalasi, dan mural terse-
but sebagai bentuk ekspresi dan penyemangat berkarya di masa pandemi 

IDN/ANTARA

Dua Rumah di Jasinga
Terbakar, 2 Orang Tewas

BOGOR (IM)- Jago merah 
mengamuk dan meluluhlan-
takkan dua rumah, dan dua 
penghuni tewas pada Peristiwa 
kebaran di Desa  Tegal Wangi, 
Kecamatan Jasinga, Kabupaten 
Bogor, Sabtu (8/1). 

Kapolsek Jasinga, AKP H. 
Fajar Hidayat SH mengungkap-
kan peristiwa itu terjadi awalnya 
diketahui oleh warga yakni Rifai 
dan Endang yang mendengar 
suara teriakan adanya minta 
tolong di saat si jago merah 
melahap sebuah rumah. 

Kedua saksi itu mencari 
sumber suara dan diketahui dari  
rumah milik Mariah yang sudah 
terbakar dengan kondisi api su-
dah menjalar dan semakin besar.

“Kami menerima infor-
masi dan langsung mendatangi 
lokasi kejadian untuk melaku-
kan pemadaman dengan alat 
seadanya bersama warga sambil 

menunggu mobil pemadam ke-
bakaran datang,” kata Kapolsek. 

Si Jago merah berhasil diji-
nakkan berselang satu jam ke-
mudian dengan mendatangkan 
pemadam kebakaran Kabupat-
en Bogor Unit pemadam keba-
karan sektor Barat/Leuwiliang.

Dari hasil olah TKP, kata 
Fajar akibat kebakaran tersebut 
dua penghuni rumah yakni 
Mariah (65) dan Anies yang 
masih berusia 10 tahun mening-
gal dunia, sedangkan  satu orang 
lainnya Husen (65), mengalami 
luka bakar cukup serius. 

Kepolisian setempat men-
gevakuasi para korban baik yang 
mengalami luka bakar, dan saat 
ini berada di Puskesmas Jasinga, 
untuk perawatan lebih lanjut.

“Penyebab terjadinya ke-
bakaran hingga kini masih kita 
lakukan penyelidikan,” kata 
Fajar.  gio


