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Satgas Covid-19 Rakor
Persiapan Vaksinasi
BOGOR (IM)- Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten
Bogor dalam hal ini Sekretaris
Daerah Kabupaten Bogor bersama jajaran Pemkab Bogor,
Dandim 0621 dan Kapolres Bogor, melakukan Rapat Koordinasi
(Rakor) persiapan pelaksanaan
vaksinasi terhadap anak usia 6-11
tahun di Ruang Rapat III Setda
Kabupaten Bogor, Senin (10/1).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni, Aspemkesra, Kepala
Diskominfo, Kepala Dinkes, Kalak BPBD, Kasatpol PP, Kepala
Disdik, dan Kepala Disdukcapil.
Sekretaris Daerah (Sekda)
Kabupaten Bogor, Burhanudin
mengungkapkan, Rakor hari ini
dilakukan dalam rangka persiapan giat vaksinasi anak usia 6-11
tahun, yang rencananya Selasa
(11/1) akan dilaunching. “Besok
kita akan launching, persiapan sebelumnya kita lakukan bersama dengan Kapolres dan Dandim dengan
target vaksinasi anak berjumlah
553.605 sasaran. Hari ini kami
akan segera luncurkan surat edaran
untuk kecamatan agar segera mempersiapkan langkah-langkah untuk
vaksin anak,” ujarnya.
Sekda menerangkan, Dinkes
juga akan segera lakukan zoom
meeting dengan seluruh Kepala
Puskesmas, sementara Disdik
akan segera membuat surat edaran di internal sekolah. “Rekonsiliasi data dengan Disduk juga
sudah ada, ini kita lakukan karena
ada 2 kecamatan yang wilayah
kewenangannya masuk Polres
dan Kodim Depok, tetapi tetap
pelaporannya lewat Dinkes. Kami
juga akan gencar melakukan sosialisasi oleh Diskominfo melalui

berbagai media. Supaya Puskesmas dan guru sekolah menginformasikan jumlah sasarannya,
masing-masing termasuk komorbid dan lainnya diinfokan,”
bebernya.
Menurutnya, percepatan vaksinasi anak perlu dilakukan segera
karena harus selesai sebelum puasa.
Ini perlu strategi, terlebih banyak
juga anak-anak kabupaten seperti Ciawi, Dramaga, Sukaraja dan
Ciomas yang sekolahnya di Kota
Bogor. Dinkes akan berkoordinasi
juga dengan Kapolres dan Dandim
Kota Bogor, jangan sampai target
kita jadi berkurang,” tandasnya.
Kapolres Bogor, AKBP Iman
Imanudin mengatakan, kaitan vaksinasi anak usia 6-11 tahun dirinya
komitmen akan bersama-sama menyukseskan percepatan vaksinasi
anak, dalam rangka mempersiapkan generasi penerus bangsa yang
sehat dan siap menghadapi pandemi Covid-19. “Giat vaksinasi
anak ini sudah kami mulai pada
6 Januari 2022. Ini kami lakukan
karena sudah ada instruksi dari
Kapolri untuk concern terhadap
vaksinasi anak,” tegas Kapolres.
Di tempat yang sama, Dandim 0621, Letkol Kav. Gan
Gan Rusgandara menyatakan,
dirinya juga siap membantu
pelaksanaan vaksinasi anak
usia 6-11 di Kabupaten Bogor melalui kolaborasi dengan
jajaran Pemkab Bogor dan
Polri. “Ke depan kami akan
terus tingkatkan sinergi dan
kerjasama dengan semua pihak
agar pelaksanaan vaksinasi anak,
lancar di sini kami hadir untuk
kemanusian dan untuk Kabupaten Bogor,” imbuhnya. gio

Dirasionalisasi, Jumlah Vaksinasi Anak
Usia 6-11 Tahun di Kab. Bogor Berkurang
CIBINONG (IM)- Target
vaksinasi Covid-19 anak usia 6
hingga11 tahun di Kabupaten
Bogor dirasionalisasi, dari target awal 660.000 jiwa menjadi
553.605 jiwa. Dirasionalisasinya
data vaksinasi Covid-19 anak
usia 6 hingga 11 tahun karena
banyak anak Kabupaten Bogor
yang bersekolah di kota lain seperti Kota Bogor, Kota Depok
atau daerah tetangga lainnya
“Jumlah target vaksinasi Covid-19 anak usia 6 hingga 11 tahun
menjadi 553.605 jiwa, jumlah itu
berkurang karena banyak anak yang
bersekolah di wilayah tetangga, di
pondok pesantren ataupun karena
hal lainnya,” ujar Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor, Burhanudin kepada
wartawan, Senin (10/1).
Orang nomor 3 di Bumi
Tegar Beriman ini menerangkan bahwa rasionalisasi data
ini hasil kordinasi antara Dinas
Kependudukan Catatan Sipil,
Dinas Pendidikan dan Kantor
Kementerian Agama. “Selain
merasionalisasi data sasaran atau
target vaksinasi Covid-19, Dinas
Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama kami minta untuk

membuat surat edaran agar kita
melaksanakan vaksinasi massal
di sekolah-sekolah,” terangnya.
Burhanudin menuturkan vaksinasi Covid-19 anak dosis pertama
paling cepat dilaksanakan dalam
kurun waktu dua minggu dan
paling lambat sebelum Bulan Ramadham atau Maret. “Kalau bisa
lebih cepat selesai target vaksinasi
Covid-19 usia anak 6-11 tahun ebih
bagus dan paling lambat sebelum
memasuki Bulan Ramadan atau
Maret, target itu sudah tuntas,”
tutur Burhanudin.
Diwawancarai di tempat yang
sama, Wakil Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor,
sekaligus Kapolres Bogor, AKBP
Iman Imanudin menjelaskan akan
menerapkan berbagai macam strategi
untuk mencapai target vaksinasi Covid-19 anak usia 6-11 tahun. “Kami
akan mengupayakan berbagai cara
atau strategi yang ekstra dengan
melibatkan banyak pihak agar target
vaksinasi Covid-19 anak usia 6-11
tahun bisa selesai tepat waktu, selain
di sentra vakdinasi, kami dengan
tim hunter Covid-19 juga akan
mendatangi sasaran ke kampungkampung atau door to door,” jelas
AKBP Iman. gio
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BANDUNG GELAR PTM 100 PERSEN
Guru mengajarkan murid pada pelaksanaan
pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen
di SDN 065 Cihampelas, Bandung, Jawa
Barat, Senin (10/1). Pemerintah Kota Bandung
mulai melaksanakan PTM 100 persen murid
bagi 330 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan yang terverifikasi siap dengan protokol
kesehatan yang ketat.

Jabar Gelar Operasi Pasar Murah
Minyak Goreng di 11 Kabupaten/Kota
BANDUNG (IM)- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar)
melalui Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Jawa Barat menggelar operasi pasar murah minyak
goreng di 11 kabupaten/kota
pada10-14 Januari 2022. “Untuk
di Jawa Barat itu ada dua produsen
minyak goring, yang satu di Bekasi
dan satu lagi di DKI Jakarta.
Kemampuan mereka untuk
menyuplai operasi pasar murah di
11 kabupaten/kota, salah satunya
di Kabupaten Bandung,” kata
Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Jawa Barat, Moh.Arifin Soedjayana di sela-sela operasi
pasar murah minyak goreng di
Pasar Sehat Cileunyi Kabupaten
Bandung, Senin (10/1).
Ke-11 kabupaten/kota yang
menggelar operasi pasar murah
minyak goreng tersebut yakni
Kota Bandung, Kota Bogor, Kota
Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kabupaten
Bandung, Kabupaten Karawang,
Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi.
Menurut dia operasi pasar
murah minyak goreng tersebut
merupakan tindak lanjut perintah Presiden Joko Widodo
pada Kementerian Perdagangan.
Perintah tersebut, lanjutnya,
kemudian dikomunikasikan kementerian pada produsen minyak goreng untuk membantu
menggelar operasi pasar murah.
Dia mengatakan dua perusahaan/produsen ini mengalokasikan
240 ribu botol minyak goreng

kemasan satu liter. “Sehingga total
hampir 240 ribu liter untuk Jawa
Barat, dan itu akan dilakukan mulai
Senin sekarang sampai akhir pekan
nanti,” tuturnya.
Sementara untuk lokasi atau
tempat operasi pasar murah minyak goreng ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat
menyerahkan kepada kabupaten/
kota. Lokasi atau tempatnya, kata
Arifin, bisa di pasar rakyat atau
di kecamatan maupun kelurahan disesuaikan dengan kondisi
masing-masing. “Mayoritas operasi pasar digelar di kota yang
menyumbang inflasi cukup besar,
harga minyak goreng di operasi
pasar ini dijual Rp14 ribu per botol.
Maksimal per orang itu dua liter,
tapi disesuaikan dengan kondisi
di lapangan,” ujarnya.
Arifin mengatakan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil
sudah memulai operasi pasar
minyak goreng saat meresmikan
pasar Lembursitu di Kota Sukabumi akhir pekan lalu dengan
penjualan 2.400 botol minyak
goreng. ‘Penjualannya diatur
sistem tiketing, jangan sampai
melanggar prokes,” ujarnya.
Hingga saat ini harga minyak goreng per liter di sejumlah
pasar di Jawa Barat mencapai
Rp19.000 hingga Rp20.000.
Pihaknya berharap meski tidak
serta merta menekan harga,
keberadaan operasi pasar murah minyak goreng ini menjadi
salah satu upaya pemerintah
membantu masyarakat. pur
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PERINGATAN LVRI KE-65

Sejumlah veteran mengikuti upacara peringatan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) ke-65 di Bandung, Jawa Barat,
Senin (10/1). Pada peringatan ke-65 tersebut LVRI bersama kekuatan nasional lainnya siap mendukung dan mengamankan
pembangunan nasional terutama dalam menanggulangi pandemi COVID-19.

Ade Yasin Apresiasi Kontribusi Iwapi
terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Iwapi Kabupaten Bogor terus mendorong agar pengusaha wanita selalu maju
dan bangkit di berbagai sektor. Positifnya
Pertumbuhan Ekonomi di masa pandemi
itu diwujudkan dengan pemberdayaan
usaha mikro kecil dan menengah, pelatihan kewirusahaan, membuka akses bagi
perempuan terhadap teknologi, pemasaran, dan keuangan.
CIBINONG (IM)- Bupati Bogor, Ade Yasin mengapresiasi Iwapi Kabupaten
Bogor yang ikut berkontribusi
terhadap Pertumbuhan Ekonomi di masa pandemi.

Menurutnya, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau
Iwapi Kabupaten Bogor terus
mendorong agar pengusaha
wanita selalu maju dan bangkit
di berbagai sektor. Positifnya

Pertumbuhan Ekonomi di
masa pandemi itu diwujudkan
dengan pemberdayaan usaha
mikro kecil dan menengah,
pelatihan kewirusahaan, membuka akses bagi perempuan
terhadap teknologi, pemasaran, dan keuangan.
Ade Yasin meyakini, dengan penguatan sinergi dan
koordinasi dengan seluruh
stakaholder termasuk Iwapi
Kabupaten Bogor itu seluruh
wanita pengusaha yang tangguh dapat meningkatkan resiliensi ekonomi. Meningkatnya
Pertumbuhan Ekonomi di
masa pandemi ini mengurangi
kerentanan untuk melawan
guncangan ekonomi.
“Dengan sinergi dan koordinasi antarlembaga seperti
Iwapi Kabupaten Bogor ini

JIKA KONSEPNYA SAMA DENGAN DAERAH LAIN

Bima Arya: Kami Tidak akan
Izinkan Holywings Dibuka di Bogor
BOGOR (IM)- Wali
Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menyatakan tidak akan
mengizinkan kafe Holywings
beroperasi di wilayahnya, jika
konsepnya sama seperti di
kota lain.
Bima Arya mengatakan
Bogor memiliki visi sebagai
kota keluarga sehingga aktivitas bisnis yang diizinkan adalah
olahraga dan wisata alam serta
kuliner. “Apabila Holywings
dibuka di Bogor dan memiliki
konsep yang sama dengan di
kota lain, kami tidak akan mengizinkan Holywings beroperasi
di Bogor,” kata Bima saat mendatangi lokasi pembangunan
kafe itu di Bogor, Minggu
(9/1) kemarin.
Konsep Holywings yang
dimaksud Bima adalah menyajikan minuman beralkohol atau
minuman keras (miras) di atas
lima persen, dan pertunjukan
klub malam. Tempat hiburan
malam di Kota Bogor hanya
diizinkan menyediakan panggung untuk bernyanyi atau

live music.
Kemarin, Bima mengecek
semua ruangan kafe Holywings yang sedang dibangun di
Jalan Pajajaran, Baranangsiang,
Kecamatan Bogor Timur.
Dalam pengecekan itu, Bima
minta kafe itu menyesuaikan
karakter Kota Bogor yang
religius dan ramah keluarga.
“Saya pelajari lihat gambarnya, lihat videonya, sama
dengan daerah lain. Ada
tempat menyimpan miras,
ada panggung pertunjukan,”
ujarnya.
Wali Kota Bogor itu mengatakan dia mendatangi lokasi
kafe Holywings setelah mendengar ada informasi soal
kafe itu akan beroperasi di
wilayahnya. Usai mengelilingi
bangunan dua lantai itu, Bima
menilai konsep bangunan
Holywings ini sama seperti di
daerah lain. “Saya lihat sama
seperti Holywings di tempattempat lain walaupun saya
belum pernah ke sana,” kata
Bima Arya.

Tak Gentar
Bima Arya Sugiarto juga
menyatakan tidak gentar soal
siapa di balik bisnis Holywings. Bima menyatakan tetap
akan menegakkan peraturan
larangan penjualan minuman
beralkohol di atas lima persen
di Kota Bogor. “Tidak ada
urusan, soal apa di belakang
siapa,” kata Bima Arya.
Wali Kota Bogor itu mengatakan dia tak peduli soal beking Holywings karena semua
harus sesuai dengan visi Kota
Bogor sebagai kota keluarga
dan religius. Selain melarang
penjualan minuman keras (miras), Kota Bogor juga melarang
pertunjukan yang biasa ditemukan di klub malam.
Berdasarkan laman resmi
Holywings, bisnis makanan
dan minuman yang dikelola
PT Aneka Bintang Gading itu
memiliki sejumlah cabang di
beberapa kota besar seperti
Jakarta, Bandung, Semarang,
Surabaya, Bandung, Semarang,
Medan, hingga Makassar. pra

JAWA BARAT TUNDA PTM 100 PERSEN
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Sejumlah murid SMP Nassa School mengikuti pembelajaran secara hibrid
atau kombinasi antara tatap muka terbatas dengan secara daring di Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat, Senin (10/1). Dinas Pendidikan Jawa Barat
menunda Pelaksanaan Tatap Muka (PTM) 100 persen hingga akhir Januari
2022 sambil menunggu capaian vaksinasi dan perkembangan kasus COVID-19.

dapat meningkatkan resiliensi
ekonomi kita di masa pandemi
dan sekaliogus mempercepat
momentum Pertumbuhan
Ekonomi di masa pandemi di
Kabupaten Bogor,” kata Ade
Yasin, Senin (10/1).
Sementara itu, Ketua Iwapi
Kabupaten Bogor, Ine Roswianita menyebutkan di masa
pandemi Covid-19 ini pihaknya
tidak tinggal diam. Bersama
jajaran, dia melakukan peningkatan sumber daya manusia,
memperluas jaringan untuk
marketing atau promosi, dan
mempermudah akses perbankan
untuk menambah permodalan.
“Pelaksanaan kegiatan itu
sangat membantu pertumbuhan ekonomi di masa panedmi
sekaligus menciptakan kesempatan kerja. Para wanita

pengusaha yang tergabung
dalam Iwapi Kabupaten Bogor
terus melakukan inovasi dan
pemahaman digitalisasi yang
baik kepada para anggotannya
melalui berbagai program. Sehingga dalam bidang UMKM,
memiliki resiliensi, agile dan
berpikir positif dalam menghadapi perubahan kondisi
ekonomi. Inilah yang membuat perempuan pengusaha
kuat bertahan dari pandemi,”
tutur Ine.
Guna meningkatkan jumlah wanita yang berkembang,
Iwapi Kabupaten Bogor turun
langsung ke masyarakat untuk memberdayakan ekonomi
perempuan. Istimewanya,
Iwapi Kabupaten Bogor dinobatkan sebagai Iwapi Teladan
se-Jawa Barat. gio

Empat Orang Terkonfirmasi Omicron,
Jabar Antisipasi Penyebaran Lokal
BANDUNG (IM)- Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil
mengatakan, kasus Covid-19
varian omicron sudah ditemukan
di Kabupaten Bandung. Berdasarkan laporan yang masuk ke
Pemprov Jabar, di Al Ihsan sudah
ada empat orang kasus omicron.
Ridwan Kamil mengatakan,
Pemprov Jabar sejak omicron
masuk ke Indonesia sudah terus
bersiaga. Sebab, Pemprov Jabar
sudah memperoleh pengalaman
saat penyebaran virus varian delta.
“Dari awal juga kita sudah siaga,
kalau sudah masuk ke penyebaran
lokal. Apa pun itu apa yang sudah
kita pengalaman selama delta kita
praktekkan,” ujar Ridwan Kamil
yang akrab disapa Emil kepada
wartawan, Senin (10/1).
Emil memastikan penularan
masih terkendali hingga hari Senin
ini. Karena jumlah laporan penyebaran kasus Covid 19 di Jabar masih di bawah 50-an. “Di Al Ihsan,
ada empat laporan yang masuk ke
Pemprov Jabar untuk omicron.
Belum ada laporan timana kumaha
(dari mana penyebarannya dan
seperti apa) tapi yang namanya

omicron bocornya dari bandara
atau perbatasan. Nanti saya laporkan sumber penelusurannya dari
mana,” paparnya.
Dinas Kesehatan (Dinkes)
Kabupaten Bandung memastikan
sebanyak empat orang warga
dinyatakan positif Covid-19 varian omicron setelah dilakukan tes
whole genome sequencing (WGS)
di Laboratorium Provinsi Jawa
Barat. Keempat orang tersebut
saat ini menjalani isolasi di Rumah
Sakit Al Ihsan. Kepala Dinkes Kabupaten Bandung, Grace Mediana
mengatakan, mereka merupakan
warga yang telah melakukan perjalanan luar negeri dari wilayah
terdampak omicron.
Keempatnya menjalani isolasi
di Wisma Atlet selama 14 hari. Mereka pun lantas pulang dan kembali
menjalani isolasi mandiri 10 hari kemudian melakukan tes PCR kembali
dan tes WGS karena menunjukkan
gejala Covid-19. Hasilnya, empat
orang itu menunjukkan positif omicron dan isolasi kembali. “Hasilnya
baru keluar Jumat, langsung semua
sekeluarga di isolasi kembali di RS Al
Ihsan,” katanya. pur

Gubernur Jabar Targetkan Tol
Cisumdawu Beroperasi Juni 2022
SUMEDANG (IM)- Gubernur Jawa Barat (Jabar), M
Ridwan Kamil mengatakan, jalan
Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan
(Cisumdawu) bisa beroperasi pada
Juni 2022. Hal itu terwujud apabila
sejumlah permasalahan, seperti
pembebasan lahan untuk perluasan
wilayahnya telah dituntaskan.
“Sehingga kalau laporan dari
kontraktor dan semuanya, merasa
bisa menyelesaikan dengan sempurna itu maka dioperasi pada
bulan Juni tahun 2022 ini,” kata
Kang Emil, sapaan akrabnya,
usai meninjau pengerjaan Jalan
Tol Cisumdawu di Kantor Satuan
Kerja Tol Cisumdawu di Jatinangor, Kabupaten Sumedang,
Provinsi Jabar, Senin (10/1).
Menurut dia, secara keseluruhan pembangunan Tol
Cisumdawu progresnya sudah
di atas 90 persen. Pada akhir
Januari 2022, sambung dia, ada
sebagian seksi jalan tol tersebut akan dibuka untuk umum.
“Kemudian ada bencana sedikit
longsoran-longsoran yang harus
diteliti ulang desainnya. Itu sedang ditangani. Kemudian masih
ada juga pembebasan lahan yang
harus dilakukan, tapi sifatnya

perluasan wilayahnya saja bukan
jalur utamanya,” kata Kang Emil.
Dia berharap, rencana kerja
yang telah disiapkan oleh satuan
kerja (satker) dalam mengerjakan
Tol Cisumdawu tersebut bisa tepat waktu. Sehingga pada tahun
ini, jalan tol itu bisa tembus ke
Bandara Internasional Jawa Barat
(BIJB) di Kertajati, Kabupaten
Majalengka. “Kalau jalan tol ini
sudah tembus Kertajati harusnya
tidak ada alasan lagi Bandara
Kertajati sepi. Itu karena waktu
tempuh Bandung ke sana bisa 40
menit,” kata Kang Emil.
Dia pun mengucapkan terima
kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) Basuki Hadimoeljono
yang telah berkomitmen untuk
mendorong percepatan pembangunan Tol Cisumdawu. Dengan
begitu, tol itu bisa selesai dan digunakan pada tahun ini. “Inilah tahun
optimis, tahun 2022 ini menjadi
tahun kebangkitan ekonomi kita.
Karena ada dua peristiwa besar
yakni salah satunya infrastruktur
Cisumdawu dan Kereta Cepat
Jakarta-Bandung juga beres tahun
ini,” kata Kang Emil. pur

